
RELATÓRIO CONSOLIDADO

PROGRAMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

AUDITORES CIDADÃOS

Período: 20/10/2013 a 20/12/2013

 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.

 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:

 
 Os relatórios que foram apresentados pelos Auditores Cidadãos em momento algum fazem 
menção a quaisquer  atos administrativos  ilegais que porventura possam ter  sido praticados por 
servidores públicos nos Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

II - Atendimento:

 Os relatórios que foram apresentados pelos Auditores Cidadãos demonstram a existência de 



aspectos heterogêneos (positivos e negativos) relacionados ao atendimento que são dispensados 
pelos servidores públicos municipais aos contribuintes, ensejando, consequetemente, a necessidade 
de  se  melhorar  não  apenas  em relação a  estrutura  física  dos  órgãos  da  Administração  Pública 
Municipal, mas principalmente, os aspectos quantitativos e qualitativos relacionados a gestão de 
pessoas.

 III - Procedimentos:

 Determinados relatórios que foram apresentados pelos Auditores Cidadãos fazem menção à 
morosidade na execução de procedimentos administrativos que são realizados pela Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, motivo pelo qual deverão ser adotadas ações efetivas que os 
tornem mais celeres e eficazes.    

 As questões apontadas pelos auditores dizem respeito aos seguintes pontos:

a) atendimento deficitário e morosidade na prestação do serviço;
b) carga horária de trabalho insuficiente;
c) necessidade de melhoria na estrutura física do Paço Municipal;
d) ausência de informações e orientações por parte dos servidores para os contribuintes;
e) necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos municipais;
f) sistema on-line deficitário;
g) dificuldade para realizar agendamento;
h) falta de equipamentos para a prestação do serviço;

 

 Foram  objeto  de  diligência  por  parte  dos  Auditores  Cidadãos  as  seguintes  pastas, 
concessionária e conselho:

1 - Secretaria Municipal de Urbanismo;
2 - Secretaria de Saúde;
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 - EMDEC; 
7 - TRANSURC.

Campinas, 19 de fevereiro de 2014.

Walter Françoso Petito
Secretário de Gestão e Controle


