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RELATÓRIO CONSOLIDADO

PROGRAMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

AUDITORES CIDADÃOS

Período: 20/08/2013 a 20/10/2013

 Conforme anunciado no Plano Anticorrupção de Campinas,  foi  publicado o

Decreto nº 17.932, de 10 abril de 2013, que instituiu a função de Auditor Cidadão, que tem a

finalidade  de  acompanhar,  na  qualidade  de  usuário,  os  serviços  públicos  prestados  por

quaisquer Órgãos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, bem como prestar

informações relacionadas às percepções obtidas e avaliação dos serviços públicos que foram

utilizados.

 As  funções  atribuídas  aos  Auditores  Cidadãos  sempre  serão  cumpridas  na

condição  de  munícipe,  que  exerce  seus  direitos,  ou  ainda,  em  atividades  próprias  de

desempenho de suas atribuições profissionais perante a municipalidade, com a finalidade de

proporcionar à Administração Pública Municipal subsídios para o aprimoramento da gestão

pública,  assim  como  permitir  que  sejam  adotas  medidas  legais  pertinentes  em  face  de

eventuais atos ilegítimos ou ilegais. Para este fim, três são os aspectos a serem analisados

pelos Senhores Auditores: legalidade, procedimento e atendimento.
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Estabelece, ainda, o Decreto nº 17.932, de 10 abril de 2013, que os Auditores

Cidadãos deverão realizar relatórios bimestrais, aonde serão relatados os fatos presenciados,

devendo encaminhá-los, posteriormente, a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, para

elaboração de um relatório único para divulgação no Portal de Transparência da Prefeitura

Municipal de Campinas. 

Diante  do  exposto,  esta  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Controle,   após

realizar uma análise de todos os relatórios que foram apresentados pelos Auditores Cidadãos,

passa a relatar os principais aspectos que foram suscitados durante a realização das diligências

perante os diversos Órgãos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, abaixo

descritos, a saber:

I - Legalidade

No que se refere a eventual prática de ato ilegal por parte de agente público, os

relatos trazidos pelos Senhores Auditores não informam a constatação de quaisquer  fato.

 

II – Atendimento:

Quanto aos atendimentos recebidos por parte dos agentes públicos municipais,

o trabalho desenvolvido revelou um quadro dicotômico diante da constatação de  que houve

acolhimentos positivos e negativos.

Assim  é  que  em  alguns  relatórios  revela-se  a  disposição  de  quadros  da

Prefeitura Municipal em bem atender aos cidadãos de Campinas, agindo de forma resolutiva e

cordial.
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Em outros  momentos  percebe-se  a  ação  de  pessoas  que  não  primam  pelo

reconhecimento do importante mister que desempenham ao prestar atendimento ao público,

deixando de apresentar solução e, não poucas vezes, agindo sem a necessária cordialidade. Em

uma  análise  primeira,  afere-se  que  o  aspecto  individual  é  relevante  nos  problemas

encontrados.  Em  princípio,  os  percalços  havidos  no  atendimento  não  dizem  respeito  a

problemas  estruturais  de  uma  pasta  ou  órgão.  Há,  sim,  problemas  isolados  inerentes  à

condição de pessoas determinadas. Tanto é certo que nas mesmas pastas em que se encontrou

dificuldades no atendimento há relatos contrários.

Outro ponto que merece destaque é a impressão dos auditores no sentido de

que se faz necessário melhorar a estrutura de atendimento dos órgãos públicos, especialmente

no aspecto de pessoal, quantitativa e qualitativamente.

Por fim, constatou-se, também, a demora no atendimento de alguns serviços

públicos, em especial naqueles destinados a receber maior público.

Estes foram os pontos anotados pelos auditores cidadãos no que se refere aos

aspectos do atendimento.

III – PROCEDIMENTOS

No que concerne aos procedimentos adotados pela Prefeitura de Campinas, por

meio de seus órgãos da Administração Pública direta  e indireta,  bem como por empresas

concessionárias de serviço público, há inúmeros problemas levantados e que merecem atenção

desta municipalidade.

São diversas questões que devem ser objeto de análise por parte dos gestores

públicos visando a melhoria da burocracia interna. Importante ressaltar que essa constatação

não é, em si, uma novidade, pois os problemas burocráticos e de processo do Município estão
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presentes já de longa data.

Evidente que essa precedência do problema não isenta a atual Administração

de agir em busca de caminhos para melhoria desse problema. Aliás, por oportuno, registre-se

que  o  trabalho  desenvolvido  pelo  Auditor  Cidadão  tem  por  objetivo,  justamente,  abrir

caminhos  que  possibilitem  uma  atuação  pontual  nos  principais  problemas  que  forem

identificados.

As questões apontadas pelos auditores dizem respeito aos seguintes pontos:

A – Lentidão do serviço;

B – Horário de funcionamento insuficiente;

C – Má condição de prédio público;

D – Falta de clareza e imprecisão de informações;

E – Exigências indevidas nos procedimentos municipais;

F – Mal funcionamento de sistemas on line;

G – Dificuldade de atendimento nos serviços que necessitam agendamento;

H – Insuficiência de equipamentos necessários para a prestação do serviço;

I – Arquivamento de processo sem a devida comunicação ao interessado;

J – Solicitações técnicas sucessivas que impedem a conclusão do processo.

Foram objeto  de  diligência  por  parte  dos  Auditores  Cidadãos  as  seguintes

pastas, concessionária e conselho:

1- Secretaria Municipal de Urbanismo;

2- Secretaria de Saúde (Centro e Núcleo);

3- Secretaria  de  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Desenvolvimento

Urbano;

4- Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável;

5- Secretaria Municipal de Finanças;

6- SANASA;

7- EMDEC;

8- TRANSURC;
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9- CONDEPACC;

IV - CONCLUSÃO

A falta de apontamento de prática de ato ilegal indica que as ações tomadas

por esta Administração, objetivando obter um controle preventivo da corrupção, podem estar

surtindo o desejado efeito. Como esclarecido no lançamento do programa, o principal objetivo

do Governo não é fazer uma “caça às bruxas”, mas sim evitar que a corrupção ocorra.

Outrossim, no que se refere às melhorias de atendimento e procedimentos, faz-

se necessário realizar ações efetivas de gestão para melhoria de processos e gestão de pessoal,

o que ocorrerá a partir das informações recebidas em relação a cada um dos fatos apontados, a

cargo desta Secretaria de Gestão e Controle.

Campinas, 30 de outubro de 2013.

Flávio Henrique Costa Pereira
Secretário de Gestão e Controle
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