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INSTITUCIONAL 

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.
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CAPÍTULO 01
GOVERNANÇA, VISÃO ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

GOVERNANÇA DA SMGC

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 avançou nos anos 2017 - 2020 com entregas realizadas, aprendizado absorvido e mais capacidade gerencial para os 
desafios futuros.
Os anos de 2019 e 2020 ficaram marcados 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, suporte em todas as operações de crédito para construção do BRT (Bus Rapid 
Transit) entre outras entregas.
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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.
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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.

GOVERNANÇA, VISÃO ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO

CAPÍTULO 01

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.

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.
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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. 

GOVERNANÇA, VISÃO ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO
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SMGC E O AMBIENTE EXTERNO

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.

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.

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.

GOVERNANÇA, VISÃO ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO
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Destaques 2013 - 2020

CAPÍTULO 02 09RESULTADOS DA GESTÃO

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA LINHA DO TEMPO
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CAPÍTULO 02

2.1 2017

2.1.1 Combate à Corrupção e 
Transparência

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

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

Sistema de Apontamentos na Gestão de 
Contratos (medição de terceirizados)  
permite o controle e conferência das 
medições de um contrato de forma digital, 
trazendo mais celeridade e praticidade no 
controle e na prestação de contas 
das informações, otimizando assim o 
controle das medições.

Devido a celeridade e eficiência do sistema, 
o mesmo foi expandido para outros
controles de medições: na Secretaria
Municipal de Educação para os contratos
de zeladores, cuidadores e serventes e na
Secretaria Municipal de Administração para
o contrato de limpeza;

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

Departamento de Controle Preventivo



11

2.1.2 Gabinete do Secretário

Projeto Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável 

Frente de Licenciamento Urbano: atuação desde 
2015 no âmbito de revisão e reprogramação dos 
fluxos procedimentais relacionados à aprovação 
de novos empreendimentos pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano.
Os ganhos apresentados estão simbolizados em 
uma redução brutal do estoque de processos 
parados sem análise (de mais de 300 para 9) e 
redução do tempo médio gasto com aprovação 
dos empreendimentos ( de 108 para 35). 
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Pleito junto ao Governo do 
Estado de São Paulo com 
previsão de recebimento de R$ 
106.804.793,76, a partir de 2018,  
para investimentos nas mais 
diversas áreas, dentre elas o 
pleito de cerca de 40 milhões 
de reais para a restauração do 
Centro de Convivência de 
Campinas.

2. .1.3 Diretoria de Contratos e Convênios
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2.2 2018

2. 2.1 Departamento de Ações de Controle
Interno

Departamento de Ações de Controle Interno - 
DACI desde que foi instituído em 2018, 
disponibilizando aos novos gestores municipais, 

o rol de atividades produzidas, documentos e
informações de interesse público necessários a
assegurar a normalidade, regularidade e
transparência no processo de transferência de
gestão.

Sistema de Controle Interno - Corresponde a um 
conjunto de unidades articuladas a partir de um 
órgão central, que atuam de forma integrada 
para o desempenho de suas atribuições, com 
vistas a resguardar o cumprimento dos 
princípios da administração pública, a 
legalidade, legitimidade e economicidade dos 
atos.
A Prefeitura Municipal de Campinas iniciou a 
estruturação gradativa de seu Sistema de 
Controle Interno em 2018 com aprovação da Lei 
Complementar nº 202 e do Decreto n.º 20.121, de 
20 de dezembro de 2018.

O objetivo foi criar mecanismos de controle que 
auxiliassem os gestores municipais nas tomadas 
de decisão. Aumentar e divulgar métodos, 
normas e procedimentos que permitissem uma 
maior proteção do patrimônio público, 
ampliando o controle da administração sobre 
seus atos, conferindo-lhes dessa forma maior 
eficiência.

A finalidade do controle é assegurar que os 
órgãos atuem em consonância com os princípios 
constitucionais, em especial, o princípio da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

O Departamento de Ações de Controle Interno 
(DACI) integra o Sistema de Controle Interno na 
qualidade de responsável pela organização e 
supervisão, em âmbito de sistema, das ações de 
controle interno sendo a unidade responsável 
por propor diretrizes, normas e procedimentos 
para operacionalizar as atividades.

A Unidade Setorial de Controle Interno deve estar 
administrativamente subordinada ao titular do órgão 
ou entidade da administração pública indireta, e 
tecnicamente ao Órgão Central, para identificar riscos 
aos objetivos estabelecidos, avaliar o cumprimento 
de procedimentos e definir e implementar os 
controles internos administrativos.

COMITÊ GESTOR

Instituído pelo Decreto n.º 19.729/2017, o Comitê de 
Acompanhamento da Execução Orçamentária e 
Financeira tem por objetivo o acompanhamento da 
execução orçamentária e financeira do município e 
analisar previamente despesas públicas, estabelecer 
ações objetivando a melhoria dos gastos e, auxiliar no 
planejamento para elaboração das peças 
orçamentárias (PPA, LDO e LOA).
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2.2.2 Departamento de Auditoria

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

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 investigatória conduzida pelo 
Departamento de Processos Disciplinares
Investigatórios. Auditorias extraordinárias 
incluídas no Plano Anual de Auditoria Interna - 
PAINT 2018.

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 investigatória 
conduzida pelo Departamento de Processos 
Disciplinares Investigatórios.
Situação: Auditoria concluída em 30/05/2018.

Auditorias extraordinárias demandadas pelo 
Ministério Público Estadual no exercício
de 2018

Em virtude de irregularidades, sob investigação, 
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 últimos 05 (cinco) anos.
Devido à capacidade operacional da equipe de 
auditoria chegou-se ao consenso 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.
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2.2.3 Departamento de Modernização da Gestão 

Compete ao Departamento de Modernização da Gestão (artigo 27 da 
Lei Complementar nº 202, de 22 de junho 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 políticas e diretrizes para a modernização da 
Administração Pública Municipal, promover intercâmbio com 
outros órgãos em assuntos relacionados à gestão de políticas 
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 sítio oficial do Município; 

• planejar e executar atividades 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 qualitativos e quantitativos de 
desempenho, a fim de avaliar a eficiência da gestão 
municipal; desenvolver outras atividades correlatas ao 
Departamento.
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2.2.4 Diretoria de Convênios e Contratos 

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. 

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. 

Foram promovidos cursos de capacitação dos servidores atuantes nas funções de gestores e fiscais de 
contratos. Vale registrar, ainda, que foram destacados 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. 

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.
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2.3 2019
2.3.1 Departamento de Ações de Controle Interno - DACI

Como apontado na página 13 deste relatório, o Sistema de Controle Interno corresponde a um conjunto de unidades articuladas a partir de um órgão 
central, que atuam de forma integrada para o desempenho de suas atribuições, com vistas a resguardar o cumprimento dos princípios da 
administração pública, a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos.

A Prefeitura Municipal de Campinas iniciou a estruturação gradativa de seu Sistema de Controle Interno em 2018 com aprovação da Lei Complementar nº 
202 e do Decreto n.º 20.121, de 20 de dezembro de 2018.

O Departamento de Ações de Controle Interno (DACI) integra o Sistema de Controle Interno na qualidade de responsável pela organização e supervisão, em 
âmbito de sistema, das ações de controle interno sendo a unidade responsável por propor diretrizes, normas e procedimentos para operacionalizar as 
atividades.

A Unidade Setorial de Controle Interno deve estar administrativamente subordinada ao titular do órgão ou entidade da administração pública indireta, e 
tecnicamente ao Órgão Central, para identificar riscos aos objetivos estabelecidos, avaliar o cumprimento de procedimentos e definir e implementar os 
controles internos administrativos.
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Sistema de Controle Interno

Os relatórios de orientação são destinados aos servidores 
municipais, com vistas a promover a legislação, comunicados 
do TCE/SP, bem como temas relevantes relacionados a gestão 
pública.
Sistema de Controle Interno
Disponível para consulta no endereço: 
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

Diárias

Disponível para consulta no endereço: 
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-
controle/orientacao-diarias.pdf
O relatório em formato de perguntas e respostas 
decorreu por conta da publicação do Decreto Nº 
20.645/2019 e tem como finalidade orientar os 
servidores públicos municipais quanto à concessão 
de “diárias” para cobertura de despesas com 
transporte, alimentação e hospedagem 
durante os deslocamentos temporários a 
serviço do Município de Campinas.

Regime de Adiantamento

Disponível para consulta no endereço: http://
www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/
relatorio_orientacao_regime_adiantamento_2020.pdf 
Disponibilizado em forma de cartilha, este relatório tem como 
objetivo melhorar a qualidade do gasto público contendo os 
principais conceitos, a legislação e o procedimento a ser 
observado pelos gestores municipais durante o processo de 
concessão, aplicação e prestação de contas de despesas 
realizadas através do Regime de Adiantamento.
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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 governo. 
Dentro dessa seara, apresentam-se os trabalhos realizados com este fim dentro da 
Secretaria de Gestão e Controle.  

Decreto 20.405 - 25/07/2019
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%.

CONTROLE INTERNO COMO VALOR PÚBLICO

Atuação perante o comitê de acompanhamento e gestão orçamentária e financeira (comitê gestor), instituído pelo decreto
N.º 19.729, de 27 de dezembro de 2017

Tendo como exemplo o 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.
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2.3.2 Departamento de Modernização da Gestão - DMG
MECANISMOS E MELHORIAS DE GESTÃO

Um dos pontos cruciais para compreensão do ciclo das políticas públicas trata-se da capacidade institucional de realizar a avaliação, o 
monitoramento e acompanhamento 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. 

[+] Departamento de Ações de Controle Interno - DACI
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. Projeto entregue pelos Departamentos de Ações de Controle Interno e de 
Modernização da Gestão.

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 de Potencial Construtivo concede aos 
proprietários de imóveis urbanos tombados a possibilidade de transferir o “direito construir” para terceiros interessados, revertendo os 
recursos arrecadados obrigatoriamente no restauro do bem tombado.

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

O IEGM é o índice municipal de desempenho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), 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. 

Os dados mais atualizados disponibilizados pelo TCE-SP são do exercício de 2017.

Campinas está classificada no nível B, como uma gestão efetiva. Nenhum município de São Paulo atingiu o nível de gestão altamente efetiva.

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. Este índice ainda não é obrigatório pelos municípios do Estado, 
mas Campinas se antecipa e responde aos indicadores na atual gestão.

MECANISMOS E MELHORIAS DE GESTÃO
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MECANISMOS E MELHORIAS DE GESTÃO

[+] Diretoria de Convênios e Contratos
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, 
instrumentos preponderantes da atualidade no que concerne à produtividade governamental 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.

PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA
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.
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INOVAÇÃO COMO VALOR PÚBLICO

SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO EM GOVERNO

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.
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PORTAL DO CIDADÃO 

AGENDAMENTO REFIS E META ALCANÇADA DE 100 MIL CIDADÃOS CADASTRADOS

O Portal do Cidadão é a plataforma dos serviços online da Prefeitura de Campinas, com 130 mil usuários ativos. A Secretaria de Gestão e Controle 
atingiu a meta de encerrar o governo com 100 mil usuários, a meta foi atingida em 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.
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REFIS 2019

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.
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CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: 

INDICADORES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E QUALIDADE 
DE VIDA (ISO 37120)

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. 

O conjunto de indicadores da ISO 37120 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. 

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.
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IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE DESBUROCRATIZAÇÃO

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. 

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. 

REDE GOV.BR 

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.

A primeira entrega desta parceria foi o uso de login no Portal do Cidadão a partir do mesmo utilizado nas instâncias federais, o login pelo domínio 
gov.br. Esta inovação começa um longo processo de modernização digital e, especificamente, de unificação de login entre o município de 
Campinas e a União.
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AÇÕES DE COMBATE A CORRUPÇÃO

ESTRATÉGIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO
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.

REDE PAULISTA DE CONTROLADORIAS (REPAC)
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.

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. 
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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/. 
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2.3.3 Diretoria de Convênios e Contratos

CONVÊNIOS E A INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

A Diretoria de Convênios e Contratos geriu 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. 
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CONVÊNIOS E A INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

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.

ENTREGAS 2017 - 2020

Prefeitura assina três contratos 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



32

GESTÃO DO GAPE E DO TAC

GAPE - Grupo de Análise de Projetos Específicos, tem por objetivo analisar pedidos de Loteamentos 
Fechados e de Instituição de Cinturão de Segurança, e analisar projetos de empreendimentos que 
demandem estudos específicos, a fim de determinar quais obras e intervenções serão necessárias para 
compatibilizar e minimizar eventuais impactos advindos da implantação dos respectivos empreendimentos na 
região, sendo sempre de exclusiva e integral responsabilidade dos empreendedores o custeio dessas obras e 
intervenções, nos termos da legislação vigente.

TAC - Termo de Acordo e Compromisso, é uma transação 
celebrada entre a Municipalidade e o empreendedor 
(pessoa jurídica de direito privado), com finalidade de 
extinguir eventuais litígios mediante concessões 
recíprocas, nos termos do artigo 840 do Código Civil, 
prezando pelo desenvolvimento urbano ordenado de 
forma a proteger a ordem urbanística e ambiental, 
com respeito à legislação de regência, seja ela 
Federal, Estadual ou Municipal.
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2.4 2020
 Relatórios de Orientação

Regras do Último Ano de Mandato 2020

Disponível para consulta no endereço:
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.



34

Processos de dispensa de licitação – COVID19
Disponível para consulta no processo: PMC.2020.00037308-35

Com o intuito de analisar os controles exercidos na formalização dos 
processos de aquisição por dispensa de licitação e objetivando orientar 
a atuação dos administradores públicos, a Secretaria Municipal de 
Gestão e Controle, por meio do Departamento de Ações de Controle 
Interno, promoveu a análise em 24 (vinte e quatro) processos de 
dispensa de licitação das Secretarias Municipal de Saúde, Assistência 
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e Trabalho e Renda, 
no que diz respeito aos cuidados que devem ser tomados na 
formalização destes processos.

RELATÓRIOS DE ORIENTAÇÃO
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Relatório COVID – orientação sobre comunicados TCE/SP 
Disponível para consulta no endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/
enfrenta-covid19.pdf

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19) elaborou três comunicados orientando a gestão pública em 
tempos de crise, de forma a garantir aos gestores municipais segurança para tomar as medidas 
necessárias ao enfrentamento dos efeitos da epidemia sobre a população.

Com base nessas medidas o Departamento de Ações de Controle Interno (DACI), em parceria com o 
Departamento de Modernização da Gestão (DMG), elaborou um relatório para facilitar o entendimento 
e divulgar as medidas a serem tomadas pelos servidores municipais.

RELATÓRIOS DE ORIENTAÇÃO
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PORTAL DO CIDADÃO

Em 2020, o Portal passou por uma 
revisão geral sobre sua 
inteligibilidade, nesta nova versão, 
que entrou no ar no mês de julho, a 
plataforma abarcou a tecnologia 
mobile first, onde todo o design da 
ferramenta é voltado para a 
adaptação nos dispositivos móveis, 
que atende a grande demanda do 
uso pelos smartphones e funciona 
também de forma adequada em 
desktops.
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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. 

Abaixo seguem os números e os gráficos que apresentam o cenário da transparência passiva no município de Campinas sob diversas 
perspectivas. 

TRANSPARÊNCIA COMO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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TRANSPARÊNCIA COMO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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TRANSPARÊNCIA COMO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
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Observatório da Infância e 
Adolescência - Primeira 
Infância Campineira
O PIC – Primeira Infância 
Campineira (Decreto Municipal 
nº 20.518/ 2019) é uma 
iniciativa do município de 
Campinas que tem como 
objetivo implantar um plano 
intersetorial para priorizar e 
qualificar o atendimento de 
crianças durante a primeira 
infância, atendendo ao Plano 
Nacional pela Primeira 
Infância e ao Marco Legal da 
Primeira Infância.

A Secretaria de Gestão e Controle compõe o Comitê Intersetorial do Plano e 
no ano de 2020, junto à Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos, formalizou o Acordo de Cooperação Técnica 
com o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da UNICAMP para 
construção do Observatório da Infância e Adolescência.

O Observatório permitirá integrar dados de educação, saúde e assistência 
social para identificar com precisão em nível de unicidade as crianças em 
vulnerabilidade social e em potencial risco de vida, buscar com eficiência as 
crianças e gestantes no município e, de forma inovadora, permitirá a 
avaliação de políticas públicas municipais de maneira integrada e por 
evidência, a partir de dados quantitativos.



41

1. Implementação da Gestão Pública por Evidência: investimento em 
governança pública, economia e sociedade de dados, avaliação de políticas 
públicas;

2. Fortalecimento do Sistema de Controle Interno;

3. Criação do Laboratório de Inovação;

4. Avançar na gestão de Convênios e Contratos a partir de investimento 
tecnológico na captação de recursos e elaboração de projetos.

BREVES INDICATIVOS PARA A PRÓXIMA GESTÃO 2021 - 2024
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