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E-mail *

II. Critérios MIG (clássico)

Saiba como o "case" será avaliado pela Banca Examinadora na 1a Etapa e depois, caso ele seja declarado Finalista, 
como ele será avaliado pelos Juízes na 2a Etapa, de Apresentação Pública na "live" MIG.  

https://drive.google.com/file/d/1f77l7P3awGiT8K9aPwU3_vonLEIhmwmb/view?usp=sharing

I. PPQG 2021 Mérito da Inovação em Gestão
(clássico)
O Mérito da Inovação em Gestão, na versão clássica atualizada para 2021, visa a captar, reconhecer e 
disseminar, na forma de "cases",  PRÁTICAS DE GESTÃO exemplares que foram implantadas ou 
aprimoradas nos últimos três anos encerrados ou no ano corrente, em qualquer área das próprias 
organizações candidatas, e que incorporem alguma característica inovadora.  

Os "Critérios MIG (clássico)", que são usados na avaliação dos "cases" inscritos, encontram-se na 
próxima seção. Estão alinhados ao modelo "Critérios 4em1 do PPQG - As Melhores de Gestão em São 
Paulo -", que avaliam a qualidade da gestão completa da organização. 

AS INFORMAÇÕES DE ORGANIZAÇÕES E "CASES" CANDIDATOS SÃO CONFIDENCIAIS, DE ACORDO 
COM O CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEG. SOMENTE OS FINALISTAS E VENCEDORES SERÃO ANUNCIADOS. 
TODAS AS CANDIDATAS RECEBERÃO FEEDBACK. 

I. ELEGIBILIDADES E COTA DE INSCRIÇÃO. Clique abaixo para saber todas as condições. 
Em até 45 dias após a inscrição, o autor já saberá se seu "case" é um Finalista escolhido para 
apresentá-lo ao público e Juízes. 
https://drive.google.com/file/d/1xpthPFkYDa5aV0Hq3JMYJbqI-2j6c19t/view?usp=sharing 

II. ETAPAS 
Clique abaixo para conhecer o funcionamento das 2 Etapas de avaliação.  
1) Avaliação preliminar do "case" escrito e determinação de FINALISTA (Banca Examinadora)  
2) Apresentação dos Finalistas ("LIVE MIG") e seleção dos vencedores  (Juízes)  
https://drive.google.com/file/d/1rN6AZwdwoKthiV97uhrd3E-KKLaEJPwZ/view?usp=sharing 

O endereço de e-mail abaixo deve ser o do Autor do Case e ele será usado para comunicação com o 
IPEG e para garantia da unicidade do "case" e do Autor.  O Formulário só será SUBMETIDO, ao final do 
preenchimento, por meio do botão ENVIAR e poderá ser alterado até o pagamento da cota de inscrição.

rosane.keppke@tcm.sp.gov.br
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III. Síntese da Prática de Gestão

Fornecer informações sobre a organização e sobre o "case" candidato ao MIG (clássico). As informações poderão ser 
editadas pelo Autor até o pagamento da "Cota de Inscrição", quando o "case" será repassado para a Banca 
examinadora. A Banca tem 45 dias para informar se o "case" é um finalista ou não.

1) INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Escola Superior de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Empresa, instituição, autarquia ou órgão público completo ou organização afim

Subdivisão, repartição, filial, unidade, subdivisão ou afim de uma das organizações acima

SIM, CONFIRMAMOS

50.176.270/0001-26

Nome da organização *
Nome simplificado da organização responsável em que o programa foi implantado.

Tipo de organização *
Informar se é uma organização completa ou parte dela - subdivisão, repartição, unidade, filial ou similar.

CONFIRMAR a atuação de alguma forma no Estado de SP *
Para ser elegível, a organização deve beneficiar diretamente alguma parte interessada estabelecida no Estado de
S.Paulo - proprietário, mantenedor ou instituidor, cliente, usuário, fornecedor, sociedade, funcionário ou assemelhados.

CNPJ Responsável *
Informar o número completo com pontos, barra e traço xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Av. Professor Ascendino Reis, 1130 
Vila Clementino - Sao Paulo - SP 
Cep: 04027-000

A Escola Superior de Gestão e Contas é uma escola de governo vinculada ao Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP)¹. É orientada para a formação dos servidores do TCMSP, da 
administração municipal e de outros entes federativos, e dos cidadãos em geral. Tem a missão de 
contribuir pedagogicamente para o Controle Externo, o Controle Social e para a eficiência, a eficácia e a 
efetividade da gestão pública.

27

2) INFORMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE GESTÃO

Observatório de Políticas Públicas do TCMSP

Razão Social Responsável *
Razão Social completa relativa ao CNPJ informado.

Endereço principal da organização *
Informar endereço completo (logradouro, cep, bairro, cidade, estado) onde ou de onde as principais atividades são
realizadas.

Atividades principais *
O que a organização comercializa, produz ou presta de serviços, entrega ou distribui para os clientes.

Qtde de pessoas na força de trabalho *
Trata-se da qtde de pessoas da organização candidata incluindo empregados e voluntários.

Nome da Prática de Gestão *
Denominação simplificada da prática, sistemática, processo, programa ou iniciativa de gestão.
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O Observatório de Políticas Públicas do TCMSP é um programa que está formulando um painel de 
indicadores estáveis para o monitoramento das políticas públicas municipais, com enfoque inovador na 
efetividade e na equidade do gasto público, entre outras entregas. Possui gestão matricial e 
colaborativa com parceiros internos e externos ao Tribunal, com representantes da academia, das 
Organizações da Sociedade Civil e da Prefeitura.

Rosane Segantin  Keppke (Representando a equipe)

 

Objetivo da Prática de Gestão *
Sintetizar para que serve prática.

Nome do autor deste "case" *
Esse autor apresentará o case caso seja declarado finalista.

Número do celular do autor *
O autor  poderá  ser  contatado  pelo  IPEG  em  caso  de  necessidade.  Colocar  DDD  e  número.

Nome do dirigente responsável *
O dirigente  responsável  é  aquele  que  endossa  as  informações  prestadas.

E-mail do dirigente responsável *
O IPEG  copiará  ao  dirigente  responsável  as  trocas  de  emails  com  o  autor.
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O Observatório de Políticas Públicas é um projeto concebido para se tornar um programa permanente 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) para subsidiar as práticas de Controle 
Externo na avaliação de políticas públicas. Após uma consistente fase de inicialização aconselhada por 
notórios especialistas da academia e das Organizações da Sociedade Civil (OSC), o Observatório 
definiu seu enfoque sobre a eficiência, eficácia e efetividade do gasto público, inovando ao incluir o “E” 
de equidade na análise da distribuição orçamentária, colocando em pauta o enfrentamento às 
desigualdades socioterritoriais e a Agenda 2030. A Escola Superior de Gestão e Contas (EGC) é sua 
unidade executiva, seu papel organizativo é engajar os parceiros internos, e articulá-los aos referidos 
parceiros externos, num amplo arranjo intra e interinstitucional cujo principal produto é formular um 
painel de indicadores de políticas públicas estáveis e independentes dos ciclos de planejamento da 
Prefeitura, tradicionalmente caracterizados pela descontinuidade dos programas e seus indicadores. O 
projeto é acompanhado pelo Núcleo de Governança e Gestão da Presidência, que também atua como 
núcleo da qualidade. Em termos de prática de gestão, o Observatório organiza-se nos grupos de 
trabalho de Educação, Saúde, Urbanismo e Regionalização do Orçamento, este último em caráter 
transversal. Trata-se de um modelo matricial, colaborativo e participativo que é um ponto de inflexão na 
hierarquia verticalizada dos órgãos de Controle Externo. Além do painel de indicadores de políticas 
públicas, o Observatório desenvolve pesquisa aplicada, oferece eventos, cursos de extensão e pós-
graduação em sinergia com outras frentes de atuação da EGC. Os indicadores de gestão buscam 
refletir este múltiplo escopo e, em que pese sejam recém-concebidas, as metas basilares para o 
enraizamento do programa já foram alcançadas, sinalizando benefícios para todas as partes 
interessadas. O TCMSP está sendo reconhecido como referência no tema; as universidades estão 
acessando novas informações consubstanciadas e podem obter financiamento para projetos de 
pesquisa em políticas públicas; as OSC e os cidadãos ganharam um poderoso aliado na agenda do 
enfrentamento das desigualdades e na demanda pela regionalização orçamentária. Neste sentido, já se 
nota a influência do Observatório de Políticas Públicas do TCMSP no primeiro Plano Plurianual 
regionalizado do município de São Paulo.

https://docs.google.com/document/d/1XBT5XrPmD15gO6uJvkxy4QyK-kFaADRZ/edit?
usp=sharing&ouid=114131365318955037704&rtpof=true&sd=true

Resumo da Prática e de seus resultados principais *
Usar até 2500 caracteres para esse Resumo. O "case" completo será avaliado por meio do documento Descritivo da
Prática de Gestão cujo link na nuvem onde será disponibilizado, deve ser informado no próximo campo.

Link ao "Case" (Obrigatório) *
O arquivo com o documento em "pdf" contendo a Descrição da Prática deve ser preparado, disponibilizado na nuvem e
o respectivo link informado nesse campo. O documento deve ser iniciado por 4 linhas: "PPQG MIG 2021 clássico",
"Nome da Prática de Gestão", "Nome da Organização" e "Nome do Autor" (exatamente os informados neste formulário),
centralizados. Deve conter as Questões (somente o enunciado das perguntas) numeradas do questionário "Critérios
MIG (clássico)", tópicos A, B e C, seguidas, respectivamente, das respostas, seguindo as orientações e focando-se nos
fatores que serão avaliados em cada Questão. A adição de "Glossário" é opcional. Deve-se usar folha A4, no máximo 7
páginas numeradas, margens mínimas de 1,27cm, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho da fonte 10 (em tabelas
e figuras opcionais o tamanho pode ser 8). O documento Apenas o conteúdo relatado será avaliado, não havendo
fatores estéticos. Não são aceitos documentos além da Descrição da prática e hiperlinks e páginas excedentes serão
ignorados. Se o link informado não for válido ou acessível a Inscrição poderá ser ignorada, portanto recomendamos
testar se o link é acessível. Link com Modelo em "doc" https://drive.google.com/file/d/1b_Whbi_XlVA8EQSE_2-
zRFd0TndkRc0I/view?usp=sharing.
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SIM, DECLARAMOS

Formulário pode ser editado até a formalização da Inscrição

O IPEG  contatará o autor para avisar sobre elegibilidade e pagamento da Inscrição.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Declaração de ciência, idoneidade e veracidade *
Ao submeter esse "case", declaro que eu e o dirigente responsável indicado estamos cientes e de acordo com o
Regulamento do PPQG para a modalidade MIG e com as regras de ELEGIBILIDADE E COTAS DE INSCRIÇÃO & ETAPAS
acima informadas. Declaramos que a organização cumpre plenamente todas as obrigações societárias, ambientais,
tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou de qualquer natureza que, de forma líquida e certa, lhe são legalmente
exigidas. Declaramos também que todas as informações prestadas nesta candidatura são verídicas. Essa declaração
será firmada por meio do pagamento da “Cota de Inscrição de Case”.

 Formulários
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