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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

Thiago Sampaio Milani

MENSAGEM DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL

T H I A G O  S A M P A I O  M I L A N I

Secretário Municipal de Gestão e Controle

Permitam-me iniciar essa apresentação com um convite. Peço que dedique alguns minutos de seu tempo e nos 
conceda a oportunidade de conhecer o trabalho pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle desenvolvido ao 
longo do ano de 2019.

Comprometo-me a não tomar seu tempo em vão. Confesso, não me encanto por discursos eloquentes, nem sou 
afeito a textos intermináveis.

Sou, essencialmente, um gestor. E como tal, procuro exercitar uma valorosa lição que aprendi ao longo dos anos: se 
você deseja que prestem atenção em suas palavras, seja o mais claro e objetivo possível.

Foi-se o tempo em que gestão pública era associada com planos inexecutáveis e promessas inexequíveis. Hoje, com 
muita razão, impõe-se a efetiva demonstração de resultados. É disso que vou tratar.

O presente relatório descreve as mais relevantes iniciativas implementadas, no período, pela Secretaria de Gestão 
e Controle (SMGC) em prol do município de Campinas.

Antes, vale dizer, que nossa jornada não começou em 2019 e, muito menos, terminou ao fim daquele ano, pois 
sabemos bem qual é a missão que nos orienta: somos semeadores.

Sim, semeamos de ideias. Colhemos realizações.

É nosso propósito frutificar um legado. Cultivar sementes de boas práticas e experiências que possam ser 
perpetuadas pelas próximas gerações de gestores públicos.

Se as funções administrativas e as demandas sociais estão em constante transformação, é nossa responsabilidade 
criar e oferecer instrumentos de gestão que contribuam para a contínuo aperfeiçoamento e modernização da 
máquina pública.

Assim, temos a satisfação de apresenta nosso Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2019. Ele foi 
criteriosamente preparado na forma de Relato Integrado, observando todas a orientações contidas na Decisão 
Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU) 178/2019.

Este relatório constitui-se num registro documental conciso elaborado ao final de cada exercício e que nos 
oportuniza, de forma pública e transparente, prestar contas das atividades executadas pela SMGC no período.

Trata-se, pois, de um documento idealizado com base no pensamento integrado, cujo objetivo principal é explicar 
de que forma contribuímos para a geração de “valor público”, isto é, quais foram as respostas concretas adotadas 
por nossa Secretaria que possibilitaram o aperfeiçoamento da gestão pública, bem como de que maneira nossas 
ações causaram melhorias nos bens e serviços públicos destinados aos cidadãos.

Com isso, procuramos oferecer uma visão clara sobre a estratégia, a governança, o desempenho e, não menos 
relevante, as perspectivas futuras da Secretaria de Gestão e Controle, possibilitando que nossas conquistas, em face 
dos objetivos estabelecidos, possam ser avaliadas no curto, médio e longo prazos.

Sob outra perspectiva, esse relatório igualmente propicia o acompanhamento, o controle e fiscalização das políticas 
públicas que foram formuladas e quais estão sendo efetivamente implementadas.

Nossa intenção, ao aplicarmos as mais modernas metodologias na confecção deste relatório, foi evoluir no modo 
como os órgãos públicos prestam contas, adotando um modelo mais didático e desburocratizado, permitindo 
ampliar sua utilidade para a sociedade, para os órgãos de controle e, também, para outros gestores.

Ressalvamos, porém, que, embora se tenha como objetivo aumentar a transparência da prestação de contas e 
melhorar a qualidade e profundidade das informações apresentadas, este Relatório de Gestão não deve ser visto 
como um objetivo em si mesmo, pois ele é só a “ponta do iceberg”, a parte mais visível de um longo planejamento.

Logo, o “valor público” gerado pelos projetos da SMGC é o cerne deste trabalho, muito mais importante do que o 
relatório em si.

Nesse sentido, podemos brevemente mencionar alguns números, quantitativos e qualitativos, significativos 
decorrentes de ações realizadas pela SMGC em 2019:

Enfim, espero que este relatório, mais do que uma peça informativa, seja recebido como um compromisso de 
transparência e credibilidade da Administração Pública Municipal.

Aproveito a oportunidade para registrar meu reconhecimento pelo esforço, dedicação e comprometimento de 
cada componente de nossa Secretaria. Acredito que a busca pela excelência na gestão depende muito do grau 
engajamento dos agentes públicos. Os resultados aqui expostos somente foram possíveis graças à entrega, de 
corpo e alma, e o trabalho abnegado de todos os membros da SMGC. À minha leal equipe, expresso meu mais 
sincero sentimento de gratidão.

Reconheço, ainda, que inúmeros projetos só puderam ser materializados através da sinergia e ação coordenada 
estabelecidas entre SMGC e as demais Secretarias e entes pertencentes à Administração Indireta.

Por fim, todas essas conquistas apenas puderam ser alcançadas em razão do apoio concedido pelo Prefeito 
Municipal e seu gabinete, que acreditaram em nossas propostas e valorizaram a ideia de que investir na gestão 
significa inovação, otimização e melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados, gerando maior eficiência na 
aplicação dos recursos e execução das políticas públicas.
O sucesso atingido em 2019 foi motivador e estamos preparados para sermos ainda melhores em 2020.

- Gestão de aproximadamente R$ 970.000.000,00 (novecentos e setenta milhões de reais) celebrados por meio de convênios 
com o Governo do Estado de São Paulo e com o Governo Federal que viabilizaram a concretização efetiva das políticas
públicas municipais;

- Portal do Cidadão, plataforma que reúne os serviços públicos na internet, atinge a meta de 100 mil usuários cadastrados
e inicia-se o serviço de agendamento on line, com cerca de 50 mil agendamentos realizados;

- Implementação da Lei Complementar n.° 202/2018. A Secretaria de Gestão e Controle se torna, na prática, o órgão central 
do Controle Interno Municipal e mais 13 unidades descentralizadas de controle são estabelecidas.

INSTITUCIONAL
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Diante da complexa missão de buscar a convergência das diversas 
ações de governo, sistematizar o modus operandi de projetos 
intersetoriais e manter a sua competência de órgão central do 
Sistema de Controle Interno, a Secretaria Municipal de Gestão e 
Controle avança em 2019 com entregas realizadas, aprendizado 
absorvido e mais capacidade gerencial para os desafios futuros.

O ano de 2019 fica marcado com a implementação concreta 
da Lei Complementar nº 202/2018, a Secretaria de Gestão e 
Controle se coloca, na prática, como o órgão central do controle 
interno, mais 13 unidades descentralizadas são estabelecidas, 
início do agendamento total do Porta Aberta de Finanças pelo 
Portal do Cidadão, especialmente, no período do Programa de 
Regularização Fiscal de Campinas (REFIS), assinatura de convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo para recuperação do 
Centro de Convivência Cultural, entre outras entregas.

Cabe aqui revisar resumidamente os principais aspectos 
regulamentadores advindos com a Lei Complementar nº 202/2018 
e o Decreto Municipal nº 20.121/2018.

O Sistema de Controle Interno compreende mudança na 
estrutura organizacional como também no conjunto de métodos 
e procedimentos adotados pelos órgãos da administração direta 
e entidades da administração indireta, de forma integrada, com 
o objetivo de proteção do patrimônio público, promoção da
confiabilidade, tempestividade dos registros e informações,
eficácia e eficiência operacionais.

A Secretaria de Gestão e Controle figura-se como órgão central 
do sistema, responsável pela formalização da política de controle 
interno, avaliação das peças orçamentárias em relação ao que 
foi planejado e o, de fato, executado, a fiscalização das ações de 
governos programadas ou emergenciais, acompanhamento da 
legalidade dos atos, promoção da transparência pública municipal 
e a abertura dos dados governamentais, acompanhamento 
e avaliação do desempenho institucional e a propulsão de 
mecanismos de gestão voltados para inovação, efetividade e 
alcance dos valores públicos.

As unidades setoriais do Sistema de Controle Interno funcionam 
como partes inerentes do sistema, cuja responsabilidade está em 
examinar e avaliar o desenvolvimento e a execução dos atos e 
procedimentos administrativos no âmbito dos órgãos ou entidades 
a que pertençam.

"2019 - A Secretaria Municipal de Gestão e Controle atua como o órgão central do controle interno da Prefeitura Municipal de Campinas. 
Mais 13 unidades descentralizadas são estabelecidas. Agendamento total do Porta Aberta de Finanças pelo Portal do Cidadão, no período do 
Programa de Regularização Fiscal de Campinas (REFIS)"

VISÃO GERAL 

GOVERNANÇA DA SMGC

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 
BREVE DESCRIÇÃO

Organograma  

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle 
está formalizada institucionalmente como 
órgão central do Sistema de Controle 
Interno, pela Lei Complementar nº 202 
de junho de 2018. Anteriormente a isso, 
a Secretaria realizava suas atividades 
conforme regulação do Decreto Municipal nº 
17.301, de 29 de março de 2011.

Atualmente, a Secretaria é composta por 
quatro diretorias e uma coordenadoria 
setorial administrativa e de expediente, 
esses quatro quadros são diretamente 
vinculados ao Gabinete do Secretário, o 
organograma abaixo apresenta a atual 
estrutura organizacional.

Após breve explicação do funcionamento 
do Sistema de Controle Interno enquanto 
dinâmica administrativa, cabe tratar deste 
em termos operacionais dentro do ciclo 
interno que ocorre dentro do órgão central, 
ou seja, a interação interdepartamental 
da Secretaria de Gestão e Controle pelos 
departamentos que a compõem. 
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As atribuições de controle interno se interligam por três 
dos departamentos da Secretaria de Gestão e Controle: o 
Departamento de Ações de Controle Interno, o Departamento de 
Auditoria Interna e o Departamento de Modernização de Gestão; 
juntos, eles respondem pela organização central do sistema no que 
se refere às medidas de acompanhamento e controle de despesas, 
inspeções, auditorias, aprimoramento de gestão e transparência 
pública.

O Departamento de Ações de Controle Interno Fig. 1 é responsável 
pela organização, coordenação e supervisão das ações de controle 
interno, bem como pela articulação do Sistema de Controle Interno 
com as Unidades Setoriais de Controle Interno na administração 
pública municipal. Este trabalho, na prática, é a essência do sistema, 
pois direciona as ações de controle interno com especificidade e 
assertividade.

O Departamento de Auditoria Interna Fig. 2 é responsável por 
realizar auditorias nos contratos, convênios e demais ajustes da 
Prefeitura Municipal de Campinas, especialmente a partir do Plano 
Anual de Auditoria, baseado em análise de risco, que vigerá sempre 
a partir de 31 de março de cada ano. Além disso, o departamento 
também avalia a gestão dos programas governamentais com base 
na verificação do cumprimento das metas do PPA, da execução 
orçamentária (LOA) e dos planos de governo, entre outras funções 
típicas de auditoria interna.

Ao Departamento de Modernização da Gestão Fig. 3 cabe a 
coordenação de projetos de iniciativa de racionalização dos 
processos administrativos; a promoção, a disseminação e o debate 
da transparência pública e da participação social; a implementação, 
o acompanhamento e a avaliação do desempenho institucional; a
pesquisa, a análise, o desenvolvimento, a adaptação e a difusão de 
ferramentas de gestão; a utilização de indicadores voltados para o
monitoramento da gestão pública municipal; o suporte ao controle 
interno na proposição de melhorias de gestão e o desenvolvimento 
de atividades correlatas.

A interação dos três departamentos aqui apresentados 
centralizam o Sistema de Controle Interno, na lógica de detecção 
dos problemas, ou possíveis desvios de conduta; seguido do 
estudo analítico da situação, o qual extrapola a questão pontual 
e parte para o processo de trabalho em que a situação-problema 

está inserida e, por fim; a melhoria de gestão aplicada tanto para 
o caso em si, como para o cenário macro em que o problema está
inserido.

Por fim, sem estar ligado ao Sistema de Controle Interno, mas 
fundamental para a implementação das políticas públicas está a 
Diretoria de Convênios e Contratos Fig. 4, a qual se responsabiliza 
por monitorar os procedimentos e providenciar a captação dos 
recursos junto aos agentes gestores, propor e acompanhar, 
de forma centralizada, a transferência voluntária, as operação 
de crédito ou o orçamento impositivo de recursos por meio 
de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso, 
contratos de financiamento, instrumentos de liberação e termos 
de cooperação em que a Prefeitura Municipal de Campinas 
configure como convenente ou contratada; em termos práticos, é 
o departamento responsável pela captação de recursos essenciais
para a condução das políticas públicas no Município de Campinas.

"As atribuições de controle interno se interligam por três dos 
departamentos da Secretaria de Gestão e Controle: o Departamento 
de Ações de Controle Interno, o Departamento de Auditoria Interna e o 
Departamento de Modernização de Gestão"

VISÃO GERAL 

GOVERNANÇA DA SMGC

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 
BREVE DESCRIÇÃO

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1
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A Secretaria Municipal de Gestão e Controle é o órgão central do 
Sistema de Controle Interno da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta do Município de Campinas, ela tem a complexa 
missão de buscar a convergência das diversas ações de governo, 
sistematizar a lógica de projetos intersetoriais e manter a sua 
competência de órgão central do Sistema de Controle Interno.

A Secretaria é responsável pela estrutura organizacional e pelo 
conjunto integrado de métodos, normas e procedimentos adotados 
pelos órgãos ou entidades municipais na proteção do patrimônio 
público, e ainda, a promoção da confiabilidade e tempestividade 
dos registros e informações e da eficácia e eficiência operacionais. 

O órgão vem para trazer instrumentos que permitam oferecer 
qualidade, inovação e otimização na oferta de serviços públicos, 
bem como, na aplicação eficiente dos recursos, nos colocando numa 
posição de destaque dentro das tendências profissionalizantes dos 
órgãos públicos que tratam de planejamento, controle e gestão 
pública.

Tem como objetivo atender a realidade do cotidiano de trabalho 
da Prefeitura, buscando meios para que as diversas entregas de 
serviços públicos possam encontrar de fato as necessidades da 
população, sem prejuízo do equilíbrio fiscal.

Outro foco a se destacar na Secretaria é o fortalecimento da 
CONFIANÇA e da CREDIBILIDADE da população na Prefeitura de 
Campinas, garantindo o direito do cidadão de receber serviços em 
conformidade com as suas necessidades.
E o terceiro ponto, não menos importante que os demais é a 
INOVAÇÃO, pois esta gera resultados qualitativos, de natureza 
comportamental, e também quantitativos, voltados para a 
eficiência, que potencializam a mudança de cultura para uma 
gestão pública baseada em evidências.

Um dos focos da Secretaria é a gestão voltada para a TRANSPARÊNCIA, 
ou seja, tornados transparentes os dados e fatos, as decisões são 
tomadas de acordo com o valor público com o objetivo de sempre 
aperfeiçoar o relacionamento da Prefeitura Municipal de Campinas 
com o cidadão. 

VISÃO GERAL 

SMGC E O AMBIENTE EXTERNO

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 
AMBIENTE EXTERNO
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Grupos de trabalho e comissões: 
* Comitê Gestor
* Grupo de auxílio do IBGE,
* Grupo de Trabalho de Estudo e Regulamentação da Lei Geral de
Proteção de Dados,
* Comissão Mista de Julgamento de Recursos de Acesso à

Informação,
* Comissão do Parcerias Público-Privadas,
* Comissão Patrimônio Imobiliário;
* Conselho da Cidade de Campinas (CONCIDADE).

aplicada a resolução de problemas enfrentados pelo setor público.
Seus resultados não se medem apenas em número de alunos, 
mas em mudanças de comportamento dos profissionais que 
frequentam suas atividades.
Como uma escola de governo, a EGDS tem a MISSÃO de 
CAPACITAR, DESENVOLVER e ESTIMULAR os servidores públicos 
no desempenho de suas atividades.

Anualmente mais de 10 mil servidores públicos são beneficiados 
com os cursos, palestras e eventos que visam seu crescimento 
profissional e pessoal.
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, vinculada 
à Secretaria de Recursos Humanos, administra um cadastro de 
instrutores voluntários, são servidores públicos municipais que 
desejam participar de projetos de capacitação, para isso eles 
apresentam um projeto e uma aula demostrativa e são avaliados 
pela equipe da EGDS.

A Secretaria Municipal de Gestão e Controle, contribuindo para o 
desenvolvimento do servidor público municipal, possui instrutores 
voluntários em seu quadro de funcionários.

VISÃO GERAL 

SERVIDORES DA SMGC

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 
CAPITAL HUMANO

ESCOLA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO 
SERVIDOR DE CAMPINAS - EGDS 

A Secretaria Municipal de Gestão e 
Controle   é composta por trinta e 
cinco  servidores públicos municipais, 
entre eles,  funcionários de carreira, 
funcionários nomeados e programa  
de estágio e jovem aprendiz.

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMGC

Numa realidade cada vez mais automatizada no setor público e 
que requer dos trabalhadores novas abordagens profissionais, a 
capacitação contínua do servidor público tem adquirido grande 
importância. 
Na SMGC os colaboradores buscam capacitação, presencial ou à 
distância, para acompanhar o rítmo dos sistemas e serviços nas 
diversas esferas do serviço público.

Em 2019 a nossa Secretaria investiu mais de 600 horas em 
capacitação, seminários e webinários buscando a reciclagem 
e aprimoramento dos funcionários em seus respectivos 
departamentos.

Fatores motivacionais, o amadurecimento e crescimento 
individual das pessoas em seu ambiente de trabalho e a gestão 
por competências constituem parâmetros para a avaliação e 
escolha sobre as áreas de capacitação.
Além dos cursos específicos e técnicos de cada departamento 
ou setor, os servidores públicos buscam capacitação para 
desenvolvimento pessoal, como forma de contribuir mais e melhor 
para a prestação do serviço público.

Escolas de Governo 
são distintas de outras 
organizações voltadas à 
formação de quadros. Não 
se deve confundir com 
uma instituição acadêmica, 
pois deve promover uma 
formação necessariamente 
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2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
CONTROLE INTERNO COMO VALOR PÚBLICO

RESULTADOS DA GESTÃO

Estabelece o contingenciamento de despesas do orçamento anual para o exercício 2019.
Com vistas a atender o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal que traz a regra de que caso verificado que a realização da receita 
não comporte o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nas Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, bem como o comprometimento das gestões fiscal e orçamentária que o Município de Campinas enfrentou no 
primeiro semestre de 2019, inclusive com apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Comunicado GP nº 
11/2019, o Decreto Municipal nº 20.405/2019 estabeleceu o contingenciamento de despesas do orçamento anual para o exercício de 
2019, o cálculo do valor contingenciado de cada secretaria foi realizado a partir de um comparativo entre a meta de 2019, a execução 
no período de janeiro a maio deste exercício e a execução do exercício anterior. O contingenciamento foi de R$ 184.053.926,73, 
algumas secretarias tiveram contingenciamentos superior a 50%, no total geral o mesmo foi de 12,39%.

No ano de 2019 foram analisados previamente 1.517 processos de 
licitação e 803 processos de solicitações financeiras e alterações 
orçamentárias.
Tal análise primou pela proposição de ações de melhoria nos 
processos e otimização de recursos, bem como, o equilíbrio 
orçamentário e financeiro do Município.
À partir do trabalho realizado, foi possível identificar oportunidades 
de aprimoramento dos processos internos e padronizar boas 
práticas através da elaboração do Decreto n.º 20.576/2019. 
Durante o exercício 2019, mediante o controle da aplicação de 
boas práticas de governança nos processos submetidos à análise 
do Comitê Gestor, foi obtida uma economia potencial de R$ 31,8 
milhões.

AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO COMO VALOR PÚBLICO VISAM UMA SÉRIE DE AÇÕES CUJO OBJETIVO 
É AVALIAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE GOV-
ERNO. DENTRO DESSA SEARA, APRESENTAM-SE OS TRABALHOS REALIZADOS COM ESTE FIM DENTRO DA 
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

DECRETO 20.405 - 25/07/2019

ATUAÇÃO PERANTE O COMITÊ DE ACOMPANHA-
MENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
(COMITÊ GESTOR), INSTITUÍDO PELO DECRETO
N.º 19.729, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Atuação na implantação das unidades setoriais de controle 
interno.
O Sistema de Controle Interno é composto pela Unidade 
Central (SMGC) e pelas Unidades Setoriais de Controle 
Interno, compostas por servidores designados pelas demais 
secretarias municipais.
Conforme previsto no Anexo Único do Decreto n.º 
20.121/2018, a implantação dessas Unidades Setoriais de 
Controle Interno está ocorrendo de forma gradual, com 
etapas previstas para os anos de 2019 a 2020.
O cronograma de implantação dividiu as secretarias 
municipais em cinco blocos, sendo que no exercício de 2019 
foram implantados 03 (três) blocos conforme gráficos ao 
lado:

UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO

Regras do Último Ano de Mandato 2020 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/relatorio_orientacao_regras_mandato_2020.pdf
Consistiu em orientações acerca dos limites e regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Lei Eleitoral específicas 
às condutas vedadas no último ano de mandato com o intuito de auxiliar os administradores e evitar a ocorrência de qualquer erro 
ou irregularidade.

Sistema de Controle Interno 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/relatorio_orientacao_controle_2019.pdf
Objetivou padronizar as atividades de controle interno e ampliar o entendimento acerca das disposições contidas na Lei 
Complementar nº 202, de 25 de junho de 2018 e no Decreto n.º 20.121 de 20 de dezembro de 2018, que promoveram diversas 
inovações sobre a estrutura e o funcionamento do controle interno nos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura 
Municipal de Campinas. O mencionado documento foi encaminhado para todas as unidades da administração indireta para auxiliá-
las durante o processo de construção de sua unidade de controle interno. 

RELATÓRIOS DE ORIENTAÇÃO

Com base nessa definição, o Departamento de Ações de Controle Interno 
consolidou, em conjunto com os representantes de cada secretaria, os 
temas e os indicadores específicos para serem objeto de controle em 
modelos de check-lists, que serão respondidos pelos responsáveis de cada 
pasta pela unidade setorial de controle interno. 
Também foram efetuadas ações de capacitação e treinamento com todos 
os servidores designados.

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/relatorio_orientacao_regras_mandato_2020.pdf
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MECANISMOS E MELHORIAS DE GESTÃO

RESULTADOS DA GESTÃO

UM DOS PONTOS CRUCIAIS PARA COMPREENSÃO DO CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS TRATA-SE DA 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE REALIZAR A AVALIAÇÃO, O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMEN-
TO CONSTANTES DAS AÇÕES DE GOVERNO, SEJAM ESTAS PROGRAMADAS E INSERIDAS DENTRO DO 
PLANO PLURIANUAL, SEJAM ESTAS EMERGENCIAIS.

PARA TAL FIM, OS MECANISMOS DE GESTÃO ENTREGAM, PELA LÓGICA DO ÓRGÃO CENTRAL DO 
CONTROLE INTERNO, OS PRODUTOS QUE CONFEREM À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OS AJUSTES 
NECESSÁRIOS E O AVANÇO PARA A CONSTANTE PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO.

DENTRE ESTES PRODUTOS DESTACAMOS OS QUE SEGUEM NAS ENTREGAS REALIZADAS NO ANO DE 
2019.

DECRETO N.º 20.576, 14/11/2019: REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PESQUISA DE 
PREÇOS E A DEFINIÇÃO DO PREÇO MÁXIMO PARA AS LICITAÇÕES

O Decreto estabeleceu novos critérios para definição de preço de referência para processos de compra ou contratação de serviço 
comum na Prefeitura de Campinas. Anteriormente, a definição de um preço de referência, regra geral, era realizada com a cotação 
de três preços, sem preferência em relação às fontes. A norma avança neste aspecto, priorizando fontes e permitindo inferir 
matematicamente o valor a ser referenciado, além disso, a entrega deste produto permitiu a utilização de planilha eletrônica, como 
solução tecnológica, para o cotidiano dos servidores públicos que efetuam a pesquisa de preço.
Esta iniciativa deu-se por colaboração entre a Secretaria de Gestão e Controle, pelos departamentos de Ações de Controle Interno e 
Modernização da Gestão, e a Secretaria de Administração, pelo Departamento Central de Compras.
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaroriginal/id/134996

EMISSÕES DE CERTIFICADO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO

Relevante instrumento administrativo de incentivo à recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico 
do município de Campinas, o Certificado d e P otencial C onstrutivo c oncede a os p roprietários d e i móveis u rbanos t ombados a 
possibilidade de transferir o “direito construir” para terceiros interessados, revertendo os recursos arrecadados obrigatoriamente 
no restauro do bem tombado.
Todo o processo de transferência do potencial construtivo obedece a rigorosos critérios de transparência e publicidade, na medida 
em que os certificados e mitidos s ão p rontamente disponibilizados n o s ite d a P refeitura, c om t odos o s d ados s obre o  imóvel 
tombado, a área total e remanescente do potencial construtivo, os compradores e as cópias dos documentos,  cabendo à Secretaria 
Municipal de Gestão e Controle a responsabilidade pela implantação do sistema de registro e pelo controle de expedição dos 
Certificados de Potencial Construtivo.
No ano de 2019 foi atingida uma marca recorde.  Foram transferidos 9.846,30m² de potencial construtivo, o que permitiu o processo 
restauro de três relevantes prédios históricos e de grande importância arquitetônica para nossa cidade: a sede do Jockey Club 
Campinas; o prédio do “Dom Bosquinho”, na Rua José Paulino e a sede do Sindicato do Trabalhadores em Empresas Ferroviárias 
Paulistas, na Rua César Bierrenbach .

ÍNDICE DE EFETIVIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM) E 
ÍNDICE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL (IEG-PREV)

O IEGM é o índice municipal de desempenho do TCESP, composto por 07 índices setoriais, consolidados em um único índice por 
meio de um modelo matemático que, com foco na análise da infraestrutura e dos processos dos entes municipais, busca avaliar a 
efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos seus gestores. Toda a gestão interna do IEGM é realizada pela 
Secretaria de Gestão e Controle.
As 07 frentes que compõe o IEGM foram respondidas por meio da coleta de dados nos processos SEI abertos e encaminhados para 
as Secretarias Municipais e reuniões pontuais com as respectivas pastas competentes, sanando todo o questionário apresentado 
pelo manual do IEGM para o respectivo exercício, atingindo, portanto, o atributo da oportunidade (elaborado no tempo adequado 
para utilização pela Fiscalização).
A Secretaria Municipal de Gestão e Controle, também auxiliou as pastas de Recursos Humanos e Finanças e o Instituto de Previdência 
Municipal, CAMPREV, na coleta de dados e preenchimento final do IEG-PREV, Índice da Gestão Previdenciária Municipal, referente 
ao exercício de 2019, bem como também emitiu aviso com relação ao cronograma de preenchimento aos Órgãos/Entidades da 
Administração Direta e Indireta do âmbito Municipal.
Nos mesmos moldes do IEGM, o IEG-Prev, verifica o tratamento dado pelos gestores dos entes municipais às questões previdenciárias 
sob sua responsabilidade, sendo os resultados, obtidos com base em informações prestadas pelo município, no Sistema AUDESP 
e nas informações trazidas pela fiscalização, relatando a situação previdenciária do município aos servidores e à sociedade com a 
devida transparência, bem como aos gestores, que, de posse dessas informações, poderão adotar eventuais medidas corretivas que 
se fizerem necessárias.

CURSO NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E PRODUTIVIDADE GOVERNAMENTAL 

Idealizado na Secretaria de Gestão e Controle, o curso de Noções de Gestão Pública e Produtividade Governamental foi realizado com 
a finalidade de tratar dos temas mais primordiais e contemporâneos da nova gestão pública, sendo estes: dinâmicas institucionais 
formais e informais, mapeamento de atores dentro da arena de políticas públicas, evolução da administração pública enquanto 
conceito científico-acadêmico, i nstrumentos p reponderantes d a a tualidade n o q ue c oncerne à  p rodutividade g overnamental e 
outros.
O curso, realizado em parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, vinculada à Secretaria de Recursos 
Humanos, teve ótima aprovação pelos servidores públicos que o realizaram, no total foram capacitados 40 profissionais.

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A FUNDAÇÃO URBE9

A sociedade da informação, preconizada por Manuel Castells na sua célebre obra 'A Sociedade em Rede' (1996), tornou-se realidade 
há alguns anos. As maiores inovações e tendências do nosso mundo novo e confuso tratam de análise e integração de dados; a ciência 
que envolve o big data está transformando o nosso convívio social, a forma de fazer negócios, a cultura e, claramente, a administração 
pública não está separada deste processo.  É preciso espírito inovador para entender as mudanças introduzidas em nosso padrão de 
sociabilidade em razão das transformações tecnológicas e econômicas advindas da 4º revolução industrial: a revolução web, do big data 
e dos complexos algoritmos.
O acordo de cooperação técnica com a Fundação Urbe9 (http://urbe9.org/) é parte deste esforço para que o município de Campinas 
avance na compreensão desta nova e desafiadora ciência, bem como atenda as demandas dos cidadãos neste processo de mudança, 
contando, inclusive, com a participação da sociedade neste caminho.
O acordo, assinado em dezembro de 2019, tem vigência de dois anos e está disponível no Portal da Transparência, no item Contratos, ou 
diretamente no link: http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/TCT%2049-19%20SMGC%20PMC.2018.00020359-21.pdf.
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GESTÃO DE CONTRATOS: NORMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÕES

A edição do Decreto n.° 20.083/18, que regulamentou a gestão e a fiscalização de contratos administrativos no âmbito da administração 
pública municipal, atendeu a uma antiga e relevante demanda existente, uma vez, que embora os instrumentos firmados pela 
Municipalidade já fossem usualmente fiscalizados, não havia, até então, uma normatização que definisse, de maneira clara, didática e 
segura, as atribuições, limites e responsabilidades dos gestores e fiscais.

Vale dizer que a elaboração do texto legal foi feita com o acompanhamento, apoio e colaboração da Secretaria de Administração, o que 
permitiu a confecção de uma legislação que atendesse não somente as exigências da Lei n.° 8.666/93 (Lei de Licitações), mas também 
contemplasse as particularidades e necessidades da Administração Pública local.

A norma, sem dúvida, fortaleceu a atuação dos agentes públicos dedicados à função de gestores e fiscais, além de funcionar como 
uma diretriz para orientá-los a respeito das práticas e procedimentos que devem ser utilizados para a verificação do cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas.

Para tanto, após a edição do Decreto, nos valemos de verdadeira sinergia entre os órgãos da Administração, conjugando esforços de 
nossa Secretaria, da Fundação José Pedro de Oliveira (Mata Santa Genebra – pertencente à Administração Indireta) e a Escola de Governo 
e Desenvolvimento do Servidor (EGDES – vinculada à Secretaria de Recursos Humanos), para promovermos cursos de capacitação dos 
servidores atuantes nas funções de gestores e fiscais de contratos. Vale registrar, ainda, que disponibilizamos dois servidores de nossa 
pasta para comparecerem a reuniões setoriais com os gestores e fiscais de cada Secretaria para prestarem explicações detalhadas sobre 
a aplicação do decreto e esclarecimento de dúvidas.

Além disso, no campo capacitação dos servidores, torna-se importante mencionar que disponibilizamos, de maneira pública, junto ao 
site da Prefeitura, o “Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos”, elaborado e atualizado anualmente por nossa Secretaria e que serve 
de farol de orientação para todos os envolvidos nas contratações realizadas com a Prefeitura de Campinas.

Como resultado desse trabalho podemos dizer que os contratos firmados pela Administração Municipal são dotados de gestores e 
fiscais, publicamente indicados, e prontos para o exercício de suas indispensáveis atividades em defesa do interesse e do patrimônio 
público.

Esse é o papel de nossa Secretaria, criada para promover a gestão pública, ultrapassando o conceito primário de administração voltada 
exclusivamente para o controle burocrático e financeiro. Nosso objetivo é criar e estimular o uso de ferramentas que permitam garantir 
o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados.

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
MECANISMOS E MELHORIAS DE GESTÃO

RESULTADOS DA GESTÃO

O Programa Prefeito Amigo da Criança é uma realização da Fundação Abrinq, cujo objetivo é mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios 
do Brasil na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
Na Prefeitura de Campinas ele é executado pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos com 
coordenação informacional orçamentária pela Secretaria de Gestão e Controle. Em 2019, o Programa teve sua operação realizada 
com identificação de liquidação de R$ 989.184.735,51 em políticas que lidam diretamente com a criança e o adolescente na cidade de 
Campinas.

PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA GOVERNANÇA PÚBLICA NO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA 
SECRETARIA DE SAÚDE

No ano de 2019, a partir de uma união de esforços entre o Departamento de Modernização da Gestão e a Diretoria de Convênios 
e Contratos, foi elaborada uma política de gestão e governança pública junto ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional (DGDO) da Secretaria de Saúde. 

O objetivo deste trabalho foi entregar uma visão sistêmica entre a governança pública da Saúde, onde, no nível estratégico, encontram-
se a alta administração, Prefeito e Secretário, o Conselho Municipal de Saúde e as interações internas e externas, especialmente com 
o Poder Legislativo, Corte de Contas e o Ministério Público. No nível de gestão, uma série de mecanismos, práticas e itens de controle
permitem uma capacidade gerencial mais arrojada e articulada com a governança pública, que define o planejamento em si.

Este mapeamento e a elaboração de proposta de trabalho iniciou-se em 2019, sua aplicação deve ocorrer durante o ano de 2020.
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CONVÊNIOS E A INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL

RESULTADOS DA GESTÃO

No ano de 2019 houve a gestão de aproximadamente R$ 970.000.000,00 (novecentos e setenta milhões de reais) celebrados através 
de convênios com o Governo do Estado e com o Governo Federal no decorrer dos últimos 7 anos.

Diante disso, houve o empoderamento aos servidores que atuam na Diretoria de Convênios e Contratos para coordenar os convênios 
por área (saúde, educação, infraestrutura, esporte e lazer, cultura, turismo, assistência social, serviços públicos, mobilidade urbana, 
habitação e trabalho e renda), ou seja, cada servidor tem o seu foco nas perspectivas estratégicas com as pastas finalísticas de sua 
competência com as devidas políticas públicas. 

Em virtude da demanda na captação de recursos e gestão com todas essas áreas-fins, efetuou-se a aquisição de um sistema próprio 
como ferramenta no controle dos convênios – www.portaldosconvenios.com.br/campinas.

Diante das inúmeras normas e fluxos estabelecidos pelo Governo Federal e Estadual, a equipe de convênios passou por capacitação 
no mês de novembro de 2019 como forma de aprimorar o conhecimento.

Houve as ações junto às Secretarias beneficiadas para melhor entrega na documentação e desburocratização na instrução dos 
processos de captação de recursos e execução, com auxílio da Plataforma + Brasil, desenvolvida pelo Ministério da Economia, como 
ferramenta e as novas instruções publicadas pela Portaria Interministerial 558/2019.

O resultado foi a entrega de várias obras com a Prestação de Contas já aprovada e a celebração de novos convênios, aproximadamente 
26 milhões em obras e 15 milhões em investimento e custeio para a Secretaria de Saúde.

Em 2019 realizou-se um trabalho junto a pasta da Saúde para planejar os levantamentos na modelagem de necessidades junto aos 
parlamentares que destinarão recursos por meio do orçamento impositivo no ano de 2020.
Além disso, foi elaborado um manual de boas práticas junto aos assessores dos parlamentares e internamente com o Departamento 
de Saúde, vinculado à Secretaria de Saúde, para priorizar a demanda deficitária (custeio e/ou investimento).
Ainda na seara de comunicação e aproximação estratégica com as áreas-fins, a Diretoria de Convênios e Contratos realizou, em 
parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, a quinta edição do Curso Gestão de Convênios, neste ano com a 
instrumentalização da Plataforma Mais Brasil.
A demanda coincidiu com a aprovação do Congresso Nacional para destinação de recursos através das Emendas Impositivas, a nova 
PEC trouxe dois tipos de transferências, a especial em que serão repassados 60% até o primeiro semestre do ano de 2020. Desse 
percentual, 70% deve ir para investimento e 30% para custeio. E a segunda opção será a de finalidade específica – verba “carimbada” 
para as políticas públicas.
Diante desse novo cenário, a busca por recursos juntos aos parlamentares deverá ter um controle mais amplo pela Prefeitura, para sua 
efetividade, uma vez que os recursos não serão oriundos de instrumentos específicos.

Necessário destacar a principal obra de mobilidade urbana em andamento no país o Bus Rapit Transit – BRT, no valor de aproximadamente 
450 milhões que tem trazido autoridades para o acompanhamento dos serviços que estão sendo realizados.

A obra é oriunda de vários convênios (Termo de Compromisso, Contrato de Financiamento e CPAC) celebrados com o Governo Federal 
através do Ministério do Desenvolvimento Regional

Prefeitura assina três con-
tratos de repasse de verbas 
com a CEF

Ministro do Desenvolvimento 
Regional visita obras do BRT 
campineiro

Prefeito e presidente da CEF 
visitam obras do PAC e Minha 
Casa, Minha Vida

Estado libera R$ 19,1 mi para 
início da obra do Centro de 
Convivência

ENTREGAS DE DESTAQUE REALIZADAS EM 2019

FONTE:
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37582

FONTE:
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37833

FONTE:
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=3725

FONTE:
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37915



22 23

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
INOVAÇÃO COMO VALOR PÚBLICO

RESULTADOS DA GESTÃO

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Gestão e Controle, através do Departamento de Modernização da 
Gestão, realizou o primeiro Seminário de Inovação em Governo, também promovido pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Turismo, a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) e a Escola do Legislativo de Campinas 
(ELECAMP).

A proposta do Seminário foi oferecer um espaço para conhecimento e troca de experiências práticas em inovação relacionadas à gestão 
de políticas públicas, com foco em temas atuais como a questão dos empregos nas cidades; plataformas multilaterais com os atores 
da sociedade; inovação de processos macros na Receita Federal do Brasil; novos modelos de mobilidade urbana; Design Thinking para 
governos; o novo papel do servidor público; formação de rede com o terceiro setor e a questão da modernidade interligada com as 
políticas públicas.

A inovação por parte do governo, principalmente no setor público, se tornou uma pauta iminente e necessária, de forma que todas as 
instituições de governança pública vêm enfrentando inúmeros desafios que demandam alta eficiência por parte dos gestores em meio 
a um cenário com limitação de recursos. São desafios que requerem abordagens novas em processos contínuos de inovação, como 
forma de criar e aplicar novos conhecimentos na gestão pública, visando à geração de benefícios para a sociedade de maneira geral.

Este Seminário fez parte do Campinas Innovation Festival, que consiste em um evento internacional de tecnologia, economia criativa 
e inovação de Campinas. Sobretudo, no ano de 2019, Campinas ganhou o prêmio da Cidade mais inteligente e conectada do Brasil, 
segundo o ranking produzido pela Connected Smart Cities através da consultoria Urban Systems.

O evento contou com 170 inscritos e 109 participantes, dentre eles, funcionários públicos de administrações diretas e indiretas, sociedade 
civil, estudantes e professores universitários, entidades de classe como a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura de 
Campinas e a Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura de Campinas, entre outros.

SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO EM GOVERNO

“O tema inovação em governos, 
encontra-se num momento em 
que busca superar as estratégias 
reformistas do fim do século XX, para 
apresentar estratégias pragmáticas 
de melhorias incrementais e 
constantes, as quais a literatura tem 
chamado de micro-improvements ou 
pequenas inovações nos processos e 
serviços públicos. O seminário trouxe 
perspectivas para a aplicabilidade 
desta inovação na gestão pública 
municipal” 
(Igor Nogueira de Camargo).

“O seminário é de extrema importância 
porque consegue mostrar as boas práticas 
em inovação realizadas no município de 
Campinas. Também estamos absorvendo 
novas práticas que são utilizadas até fora 
do Brasil. É possível inovar, não somente 
em grandes projetos, mas em pequenas 
mudanças no dia a dia, que contribuem para 
a melhoria da gestão municipal, visando à 
geração de benefícios para a sociedade de 
maneira geral”, disse Thiago Sampaio Milani.

O secretário municipal de Gestão 
e Controle, Thiago Sampaio Milani, 
representando o prefeito de Campinas, 
Jonas Donizette, abriu nesta quarta-feira, 
23 de outubro, o Seminário de Inovação 
em Governo. O evento, promovido pelas 
secretarias municipais de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Turismo; Gestão 
e Controle; a Escola de Governo e 
Desenvolvimento do Servidor e a Escola 
do Legislativo, realizado no plenário da 
Câmara Municipal.
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RESULTADOS DA GESTÃO

O Portal do Cidadão é a plataforma dos 
serviços online Prefeitura de Campinas, 
no final do ano 2019 a plataforma 
estava próxima de alcançar os 100 mil 
cidadãos cadastrados, meta definida pelo 
Secretário de Gestão e Controle. A meta 
foi alcançada no final de janeiro de 2020.

No Portal do Cidadão é possível utilizar 
mais de 36 serviços públicos de forma 
online. Apenas em alguns assuntos 
específicos, em que há sigilo fiscal e 
negociação de parcelamento de dívidas, 
por exemplo, é necessário uma fase de 
credenciamento presencial.

PORTAL DO CIDADÃO
AGENDAMENTO REFIS E META ALCANÇADA DE 100 MIL CIDADÃOS CADASTRADOS

Além de solicitar o serviço, na plataforma é possível acompanhar o andamento do pedido pelo computador ou pelo celular, sem sair de 
casa na maior parte dos casos. É preciso se cadastrar, criando um login e senha. Outra opção é baixar o aplicativo do Portal do Cidadão 
gratuito nas lojas virtuais (Google Play e Apple Store) e utilizar a versão mobile disponível para Android e iOS. Nesta versão, são 13 
serviços disponíveis.

No ano de 2019, o Portal do Cidadão 
passou por outro grande marco, a 
entrada dos agendamentos online. 
Todos os atendimentos do Programa 
de Regularização Fiscal (REFIS) foram 
realizados por meio de agendamento 
no Portal do Cidadão, totalizando 47.501 
agendamentos online. Deste total 85,33% 
dos agendamentos foram para cidadãos 
residentes em Campinas e 14,67% para 
munícipes de outras cidades.

REFIS 2019 (JULHO A NOVEMBRO)

TODAS AS CATEGORIAS DE SERVIÇOS
2019 (JULHO A DEZEMBRO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
INOVAÇÃO COMO VALOR PÚBLICO

RESULTADOS DA GESTÃO

A ISO 37120 é a primeira norma técnica global referente 
a sustentabilidade em comunidades urbanas.
Ela define e estabelece metodologias para um conjunto 
de indicadores relacionados ao desenvolvimento 
sustentável, com o objetivo de orientar e medir o 
desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida.
Esta certificação é aplicável a qualquer cidade, 
município ou governo local que se comprometa a medir 
seu desempenho de maneira comparável e verificável, 
independentemente do tamanho e localização.
As diretrizes da norma ISO 37120 estabelecem 
definições e metodologias para a elaboração de um 
conjunto de indicadores municipais que orienta e 
mede vários fatores. Entre estes, estão a prestação 
de serviços, o ambiente de negócios, a qualidade de 
vida e o potencial de desenvolvimento sustentável 
da cidade. Os indicadores estão relacionados, entre 
outros, a setores como economia, educação, energia, 
meio ambiente, governança, finanças, saúde, esportes 
e lazer, transportes, telecomunicações e inovação e 
planejamento urbano.
Este conjunto de indicadores tem estreita conexão com 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
fortemente impulsionados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para que uma nova agenda universal 
seja alcançada. Eles se constroem sobre o legado dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e buscam 
concretizar os direitos humanos de todos. Eles são 
integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões 
do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 
e a ambiental.
A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da 
Secretaria de Gestão e Controle, tem se estruturado 
para alcançar esta certificação que demanda a união 
de todas as secretarias para atingir um bom nível de 
medição da cidade e assim alcançar a certificação ISO 
37120.

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: 
INDICADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E QUALIDADE DE VIDA (ISO 37120) IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE DESBUROCRATIZAÇÃO

REDE GOV.BR

No final do ano 2018, entrou em vigor a  Lei Federal nº 13.726/2018, conhecida como a Lei de Desburocratização. Em 2019, a Secretaria 
de Gestão e Controle, pelo Departamento de Modernização da Gestão, especialmente em trabalho conjunto com a Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano pôde colocar em prática as obrigações legais. 

A Lei é direta, objetiva e clara; qualidades ideais quando o assunto é redação e, consequentemente, interpretação legislativas. Apesar 
de sucinta, a Lei favoreceu muito o cenário de inovação no Brasil, suprimindo ou simplificando formalidades ou exigências burocráticas 
desnecessárias, beneficiando o erário, o cidadão e toda a rede econômica e social por trás de qualquer interação com o setor público.

O foco do trabalho se deu com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, onde foi possível otimizar as relações 
processuais com as seguintes pastas: Habitação, Cultura, Infraestrutura, SETEC e COHAB. Vários documentos que tramitavam em 
papel passaram a ser integrados ao SEI, documentos antes solicitados para os cidadãos, mas de posse da Prefeitura, passaram a não 
ser solicitados e sim identificados internamente pela própria Secretaria. 

O trabalho de desburocratização é extenso e sem fim, pois a burocracia ao mesmo tempo que deve ser superada, também é um 
alicerce para a boa condução da administração pública. Mas, o advento da legislação nacional, de fato, impulsionou este trabalho em 
âmbito municipal.

A Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Economia, Governo Federal, abriu a possibilidade dos entes federados 
nacionais aderirem à Rede Nacional de Governo Digital – Rede Gov.Br, de natureza colaborativa, com a finalidade de promover a 
colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras relacionadas à temática de Governo Digital no setor 
público.
A Prefeitura de Campinas, por iniciativa da Secretaria de Gestão e Controle, aderiu à Rede Gov.Br, cujas ações pretendem impulsionar 
a transformação digital no setor público no país, por meio da ampliação contínua da oferta de serviços públicos em meio digital, de 
soluções compartilhadas e das plataformas digitais do Governo Federal e pela promoção e compartilhamento de conhecimento, 
informações, experiências e metodologias entre os integrantes da Rede Gov.Br.
Esta oportunidade coaduna-se com as iniciativas desta Municipalidade, em especial com o Portal do Cidadão, plataforma única onde 
estão centralizados todos os serviços online da Prefeitura Municipal de Campinas. A integração com a Secretaria de Governo Digital, 
por meio de termo de adesão à Rede Gov.Br trará para mais perto fortes parceiros e novos aprendizados para a consecução do 
governo digital desta Municipalidade.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
AÇÕES DE COMBATE A CORRUPÇÃO

CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

Iniciativa idealizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, em parceria com a Controladoria Geral da União – CGU, a Associação 
dos Membros dos tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação – ABRACOM, o 
Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) e o Instituto Rui Barbosa, cujo principal objetivo é mobilizar as instituições de 
controle e gestores públicos em todo o país para minimizar a corrupção e fazer com que as instituições públicas brasileiras cheguem 
ao padrão de ocorrência de fraude e corrupção compatíveis com os de países desenvolvidos.

Campinas foi convidada a compor a Estratégia por ser uma grande cidade brasileira e por ter instituído o Sistema de Controle 
Interno pela Lei Complementar nº 202/2018, onde a Secretaria de Gestão e Controle configura-se como órgão central, e cumpre sua 
competência por meio de suas ações de controle de interno, auditorias, fiscalizações, transparência e governança pública.
Em termos práticos, o primeiro produto a ser entregue pela Estratégia é um mapeamento amplo nacional que trará (1) a quantificação 
de casos de corrupção detectados, investigados e punidos nas organizações públicas, (2) a quantificação dos valores envolvidos 
nestes casos e (3) a quantificação do tempo dos processos disciplinares e de recuperação de valores relacionados a casos de fraude 
e corrupção. 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO

AUDITORIAS INTERNAS E MONITORAMENTOS REALIZADOS EM 2019

I. Auditorias internas
a) Auditoria na execução do Contrato de Gestão no 91/2016 firmado com a Organização Social Vitale para atividades e serviços de
saúde, ensino e pesquisa do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi – Ouro Verde; na qual participaram 2 (dois) servidores do
Departamento de Auditoria Interna, que integraram comissão de auditoria.
Situação: Auditoria concluída em 05/07/2019.

b) Auditoria na execução do Contrato no 45/2013 e seu aditamento referente à locação de veículos, firmado por meio da Secretaria
Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública (SMCASP), e seus impactos na apuração dos valores devidos.
Situação: Auditoria concluída em 11/11/2019. O resultado da auditoria foi tratado por meio de Comissão Especial Interna da SMCASP.

c) Auditoria parcial na prestação de contas do Termo de Convênio no 77/2011 e seu aditamento celebrado com a Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência de Campinas.
Situação: Auditoria em elaboração.

II. Monitoramentos
a) Desempenho dos programas definidos nos Planos Plurianuais 2010-2013 e 2014-2017, relacionados ao Plano Municipal de
Habitação de Campinas (2011-2023).
Situação: Os prazos iniciais não foram atendidos e a equipe de auditoria continua acompanhando o cumprimento das recomendações.

b) Execução judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
Situação: Os prazos iniciais não foram atendidos e a equipe de auditoria continua acompanhando o cumprimento das recomendações.

A REPAC é uma iniciativa pioneira e constitui 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 ética na administração pública. Além de fortalecer os sistemas de controle interno nos 
municípios do Estado de São Paulo.

Campinas, juntamente com outros municípios paulistas, é fundadora da Rede, portanto, tem participação ativa desde o início dos 
trabalhos.

REDE PAULISTA DE CONTROLADORIAS (REPAC)

PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

A Secretaria de Gestão e Controle, por sua competência de órgão central de controle interno, provocou a Secretaria de Assuntos 
Jurídicos e enviou um estudo pormenorizado e uma proposta de regulamentação da Lei Federal nº 12.846/2013, conhecida como a 
Lei Anticorrupção. O regramento da Lei na esfera municipal se faz preponderante para que todos os termos nela contidos, como o 
os trâmites do processo administrativo de responsabilização (PAR), o acordo de leniência, a metodologia de dosimetria de multa às 
pessoas jurídicas, entre outros, sejam normatizadas no Município de Campinas. A pasta aguarda a manifestação da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos sobre o tema.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
TRANSPARÊNCIA COMO RELACIONAMENTO COM A 
SOCIEDADE

ESCALA BRASIL TRANSPARENTE

A Prefeitura de Campinas passou da classificação 4,02, resultado de novembro de 2015, 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 
ativa 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.

O resultado divulgado no final do ano 2018, impulsionou os avanços em 2019, com o objetivo de alcançar a nota 10. O avanço real 
aconteceu com a divulgação atualizada das obras públicas do Município, aquelas geridas pela Secretaria de Infraestrutura e a maior 
obra atual do Município, o Bus Rapid Transit, BRT. Tais dados encontram-se no Portal da Transparência, item Obras Públicas, ou 
diretamente no link: http://www.campinas.sp.gov.br/servico-ao-cidadao/portal-da-transparencia/obraspublicas/.

Outras melhorias estão em andamento, como a transparência das Licitações Municipais, que carece de melhores recursos para 
pesquisa e utilização inteligível pela sociedade e a transparência dos Fundos Municipais, ambas entregas previstas para o ano de 
2020.

LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO
EM NÚMEROS

A Lei de Acesso à Informação, promulgada em 2011, veio para atender os pedidos da sociedade por mais transparência pública. Em 
Campinas, sua regulamentação se deu com Decreto Municipal nº 17.630/2012, estabelecendo, dentre outros assuntos, como serão 
feitos os pedidos de acesso à informação por meio do e-SIC.

O ano de 2019, comparado ao ano anterior, apresentou aumento de 17% de pedidos, totalizando o número de 1.830 solicitações, 
sendo que destas foram respondidas 1.791, representando 97.87% do número total de solicitações respondidas. As secretarias 
municipais que mais concentraram pedidos de acesso à informação em 2019 foram, respectivamente: Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SMU e SMPDU nos gráficos) com 571 solicitações, Secretaria Municipal de Finanças (SMF) 
com 373 solicitações e a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ) com 231 pedidos.

Abaixo seguem os números e os gráficos que apresentam o cenário da transparência passiva no município de Campinas em 2019.

CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO



32 33

2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
TRANSPARÊNCIA COMO RELACIONAMENTO COM A 
SOCIEDADE

CONFORMIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO

LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO
EM NÚMEROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / 2019 (EM R$)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em primeiro lugar, importante destacar que o município de Campinas, como informado previamente neste Relatório, publicou o Decreto 
n.º 20.405, de 25 de julho de 2019, que estabeleceu o contingenciamento de dotações orçamentárias no exercício de 2019. Esta medida 
atendeu a urgência de redução de despesas para alcançarmos o difícil caminho do equilíbrio fiscal; para consubstanciar esta necessidade, 
vale destacar o Comunicado GP n.º 11/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual recomendou em termos 
claros que medidas desta natureza fossem realizadas.

Diante desse cenário, coube à SMGC, no manejo dos recursos colocados à sua disposição, utilizar-se de medidas de austeridade com 
vistas à contribuir para a manutenção do equilíbrio financeiro das contas públicas.

O quadro abaixo evidencia a economia dos gastos em despesas com material de consumo e contratação de serviços. 

Da análise, verifica-se que a SMGC liquidou apenas 34,36% do valor inicialmente previsto em despesas com material de consumo e 
contratação de serviços. Inclusive, a economia de recursos foi superior ao valor contingenciado pelo Decreto n.º 20.405/2019.



                                                                           

                                                                                           

                                                                                            CRÉDITOS

Participaram da elaboração do RIA - Relatório Integrado Anual de 2019 o Gabinete do Secretário e todos os 
Departamentos e Diretoria da SMGC - Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

Este relatório é produto do trabalho e construção coletiva, orientado pelas boas práticas na gestão pública 
municipal de Campinas.
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