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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 025/2018/CGM-

AUDI, teve como objetivo a avaliação dos atos de gestão relacionados às parcerias cujos objetos 

seriam a oferta de atendimento especializado às pessoas LGBT vítimas de discriminação ou 

violência em decorrência de sua identidade de gênero, orientação sexual e/ou em situação de 

vulnerabilidade social por meio da colaboração ao Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT). 

 

Esta demanda teve como origem denúncia recebida na Coordenadoria de Auditoria Geral, que 

culminou na avaliação de procedimentos associados aos seguintes ajustes pela equipe responsável: 

 
Quadro I – Termos de Convênio firmados para gestão dos CCLGBTs. 

Convenente CNPJ 
Termo de 

Convênio nº 
Valor (R$)1 

Processo 

Administrativo nº 

ASSOCIAÇÃO REDE CIDADÃ 

MULTICULTURAL 
11.223.935/0001-53 60/SMDHC/2014  R$  799.600,00  2014-0.290.181-6 

UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, 

ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES 

DE HELIÓPOLIS E REGIÃO 

38.883.732/0001-40 158/2015/SMDHC  R$  667.993,72  2015-0.215.733-7  

CRDC – CENTRO DE RECREAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DA CR 
07.396.491/0001-80 047/SMDHC/2016  R$  397.560,21  2016-0.141.493-1 

CEMJ - CENTRO DE ESTUDOS E 

MEMÓRIA DA JUVENTUDE 
56.096.092/0001-00 065/2016/SMDHC  R$  270.443,77  2016-0.184.889-3 

 

 
Quadro II – Lista de parcerias firmadas para gestão de CCLGBTs (instituídas através do Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil). 

Convenente CNPJ Termos Valor (R$) 
Processo 

Administrativo nº 

UNAS - UNIÃO DE 

NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES 

DOS MORADORES DE 

HELIÓPOLIS E REGIÃO 

38.883.732/0001-40 
Termo de Fomento nº 

001/2017/SMDHC 
 R$ 319.240,00 2017-0.004.322-2 

CRDC – CENTRO DE 

RECREAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA CR 

07.396.491/0001-80 
Termo de Fomento nº 

002/2017/SMDHC 
 R$ 301.240,00 2017-0.005.611-1 

ASSOCIAÇÃO REDE 

CIDADÃ MULTICULTURAL 
11.223.935/0001-53 

Termo de Colaboração 

nº 002/2017/SMDHC 
 R$ 1.803.422,00 2017-0.071.538-7 

UNAS - UNIÃO DE 

NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES 

DOS MORADORES DE 

HELIÓPOLIS E REGIÃO 

38.883.732/0001-40 
Termo de Colaboração 

nº 004/2017/SMDHC 
 R$ 1.467.367,10 2017-0.076.407-8 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

DYNAMITE 
07.157.970/0001-44 

Termo de Colaboração 

nº 003/2017/SMDHC 
R$                1.619.896,58 2017-0.091.056-2 

 
1 O valor apresentado contempla apenas o montante financeiro previsto em cada um dos termos firmados, eventuais 

aditamentos ocorridos não foram considerados neste cálculo. 
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INSTITUTO OMINDARÉ 13.898.378/0001-04 
Termo de Colaboração 

nº 001/2017/SMDHC 
R$                1.551.410,40 2017-0.083.673-7 

 
 

Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 

 

- Análise dos processos de escolha das organizações da sociedade civil responsáveis pela gestão dos 

Centros de Cidadania LGBT; 

 

- Análise dos processos administrativos de acompanhamento, monitoramento e avaliação e de 

prestações de contas associados às parcerias firmadas; 

 

- Atendimento aos normativos que dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos 

do Município de São Paulo mediante convênios e sobre o regime jurídico das parcerias com 

organizações da sociedade civil, aos termos firmados e aos princípios administrativos aplicáveis.  

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações: 
 

CONSTATAÇÃO 05 - Irregularidades no processo de monitoramento, avaliação e 

fiscalização nas parcerias firmadas sob o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil (MROSC) para a gestão dos CCLGBTs. 

 

Foi verificado o descumprimento de obrigações legais relativas ao monitoramento, avaliação e 

fiscalização de parcerias pela SMDHC, em virtude da ausência de fiscalização das parcerias pelos 

gestores responsáveis, assim como pelo descumprimento de competência da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação que, apesar de constituída formalmente para cada uma das parcerias 

(vide Quadro VIII), não atuou efetivamente no cumprimento de suas obrigações. 

 

CONSTATAÇÃO 07 - Irregularidades no processo de monitoramento, avaliação e 

fiscalização dos convênios firmados para gestão dos CCLGBTs. 

 

Conclui-se pela omissão da Unidade no que se refere à constituição de Comissões de Fiscalização, 

e à efetiva fiscalização dos ajustes, tendo por resultado o descumprimento de cláusula prevista nos 

convênios firmados e do próprio Decreto nº 49.539/2008. 

 

CONSTATAÇÃO 18 - Irregularidades identificadas no processo de apuração preliminar da 

responsabilidade de servidor em virtude do extravio de materiais permanentes adquiridos 

pela entidade CRDC. 

A equipe entende pela intempestividade/atuação irregular da Comissão de Apuração Preliminar, 

constituída por meio da Portaria nº 78/SMDHC/2017, e da SMDHC, tendo tal conduta acarretado 

prejuízos ao andamento e ocasionado a irresolução/interrupção do processo, uma vez que, até a 

presente data, não houve a conclusão do mesmo, fato este agravado por se tratar de apuração que 

tinha por objetivo averiguar o extravio de materiais permanentes/desvio de recursos públicos por 

servidor da própria Pasta.  
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Assim sendo, conclui-se pela existência de diversas irregularidades associadas à escolha das 

entidades e ao monitoramento, fiscalização e execução das parcerias firmadas para gestão de 

Centros de Cidadania LGBT, resultantes do descumprimento de competências e obrigações legais 

por parte da Secretaria e das entidades do terceiro setor responsáveis. Assim como, gerando 

prejuízos à análise a posteriori do cumprimento das metas instituídas, dos resultados alcançados, 

da efetividade das ações tomadas e da própria execução física dos ajustes. 

 

Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para 

apreciação, em especial, das Constatações 01, 05, 07, 13, 17 e 18), ao Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo. 

 

 

 

 

 

  



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

6 

 

2. METODOLOGIA 
 

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 

  

• Planejamento dos trabalhos; 

• Solicitação de processos e documentos; 

• Visita à Coordenação de Políticas LGBT e aos Centros de Cidadania LGBT; 

• Circularização de informações e aplicação de questionário; 

• Análise da conformidade do procedimento de seleção e do procedimento de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das parcerias firmadas; 

• Análise de valores e documentos apresentados mediante prestação de contas; e 

• Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Inicialmente, cumpre informar que o presente trabalho de auditoria teve como origem denúncia 

recebida nesta Coordenadoria de Auditoria Geral, tendo este sido iniciado em 12 de março de 2018 

e resultado na emissão da Solicitação de Auditoria Final nº O.S. 25/2018/CGM-AUDI em 10 de 

julho de 2018, documento este que apresentou à SMDHC os achados de auditoria identificados no 

decurso do trabalho, sendo estabelecido um prazo de 10 dias úteis para que a Pasta se manifestasse 

acerca das questões apresentadas pela equipe. 

 

De conhecimento do teor do documento, a SMDHC o encaminhou para a Coordenadoria 

responsável (CPLGBT) para que fossem prestados os devidos esclarecimentos/justificativas ante as 

irregularidades ora expostas. Não obstante o prazo inicialmente estipulado, somente em 24 de 

setembro de 2018, decorridos dois meses da notificação inicial, foi concluída a manifestação do 

setor, sendo apensados diversos documentos de autoria das entidades relacionadas na solicitação, 

assim como outros documentos juntados pelo próprio departamento (Processo SEI nº 

6074.2018/0001530-5). 

 

Todavia, depois do exame do contido nos autos, haja vista a não identificação de justificativas 

oficiais da Secretaria quanto ao rol de irregularidades apresentados pela equipe, bem como a não 

formulação de plano de providências a ser aplicado e seu respectivo prazo de implementação para 

correção das mesmas, conforme requerido inicialmente, foi solicitada, por parte da equipe de 

auditoria, reunião com o gabinete da Pasta com vistas a prover um melhor entendimento sobre o 

tipo de manifestação a ser fornecida pela Secretaria. 

 

Apesar do ocorrido, considerando que, encerrado o ano de 2018, ainda não havia um 

posicionamento oficial da Pasta, em nova reunião ocorrida no início de 2019 (15 de fevereiro de 

2019), haja vista a reestruturação ocorrida no ano anterior e os esforços envidados pela SMDHC 

para a conclusão da análise das prestações de contas cujos prazos legais já se encontravam 

expirados, foi acordado que a equipe de auditoria aguardaria a conclusão da análise atinente às 

parcerias escopo desta auditoria, a qual subsidiaria a apropriada manifestação da Unidade, para que 

fosse possível prosseguir com a sua análise e posterior elaboração do relatório final, sendo realizado 

o acompanhamento do andamento deste processo por parte da equipe ao longo do ano. 

 

Entretanto, frente à relevância das irregularidades e à falta de perspectiva para a conclusão da análise 

e consequente manifestação da Unidade, por meio do doc. SEI nº 025916985, datado de 10 de 

fevereiro de 2020, foi novamente formalizado pedido de esclarecimentos à SMDHC, de forma que 

a Unidade procedesse, dentro de um período de 20 dias úteis, com o envio de resposta formal à 

Solicitação de Auditoria Final, permitindo-se, desta forma, a conclusão do trabalho de auditoria em 

tela. 

 

Após novo pedido de solicitação de prazo, a Unidade encaminhou, em 9 de abril de 2020, sua 

manifestação oficial acerca do contido na Solicitação de Auditoria Final nº O.S. 25/2018/CGM-

AUDI, tendo procedido, apesar do encerramento dos prazos legais instituídos, apenas com a análise 

de um dos processos de prestação de contas abordados no documento. 
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4. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 - Fragilidades quanto ao embasamento do processo de seleção de 

entidades para gestão dos CCLGBTs. 

 

Em consulta aos Processos Administrativos nºs 2016-0.184.889-3, 2016-0.141.493-1, 2015-

0.215.733-7 e 2014-0.290.181-6, não foi identificado, em momento anterior à etapa de seleção das 

entidades para gestão dos Centros de Cidadania LGBT, qualquer tipo de pesquisa/consulta feita a 

um rol de organizações sociais com o intuito de indagar se as mesmas teriam interesse na 

gestão/execução do objeto destas parcerias.  

 

O Decreto nº 49.539/08, em seu art. 8º, prescreve que: 

 
Art. 8º. A celebração de convênio com entidades privadas poderá ser precedida, a critério 
do concedente, de chamamento público, visando a seleção de projetos ou entidades que 

tornem mais eficaz o objeto do ajuste. (grifos nossos) 

 

Desse modo, nota-se que a realização de chamamento público para celebração de convênio trata-se 

de uma decisão discricionária do órgão responsável. Porém, a ausência desta ação deve ser 

devidamente justificada e ter como objetivo a escolha da entidade que tenha a maior capacidade 

para a execução do objeto da parceria a ser firmada. 

 

Nesta linha, analisando o processo de escolha das entidades, as justificativas apresentadas nestes 

processos carecem de dados detalhados acerca das motivações que levaram à escolha de cada uma 

das entidades. Por exemplo, em relação à seleção da Associação Rede Cidadã Multicultural (CNPJ 

nº 11.223.935/0001-53) para gestão do CCLGBT Centro, não há detalhes disponíveis sobre o 

histórico da entidade no processo administrativo que firmou o convênio entre a SMDHC e a 

mencionada entidade (Processo Administrativo nº 2014-0.290.181-6). 

 

Em outro exemplo, em consulta ao Processo Administrativo nº 2016-0.141.493-1, a Coordenadoria 

de Políticas LGBT informa, por meio do Memorando nº 063/SMDHC/CPLGBT (fls. 2 a 5), sobre 

a atuação prévia da entidade CRDC - Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial 

(CNPJ nº 07.396.491/0001-80) na região leste do município e sobre sua experiência em atividades 

similares as que seriam executadas na parceria - oferta de atendimento especializado a pessoas 

LGBT vítimas de discriminação em decorrência de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

 

Todavia, o histórico de atuação descrito não apresenta, isoladamente, razões/argumentos suficientes 

para que se caracterize a entidade como a mais adequada para a execução do objeto perante outras 

entidades similares que também atuam na área de direitos humanos e/ou assistência social. 

 

Dado o exposto, observa-se uma fragilidade no processo de escolha das entidades devido à falta de 

informações/justificativas que embasariam as escolhas realizadas pela coordenadoria responsável. 
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento do processo de escolha e 

avaliação utilizado para seleção das entidades gestoras dos equipamentos à época e salienta que 

eventuais questionamentos quanto ao Edital e fases posteriores à sua publicação devem ser 

respondidos pela Coordenação LGBTI e Comissão de Seleção.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS  

 

“Concessão de prazo suplementar para que a Coordenação apresente suas respostas e 

justificativas em relação ao processo de seleção realizado à época.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“30 (trinta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em exame da manifestação da Unidade, frente à ausência de justificativas e/ou argumentos por parte 

da Pasta, a equipe reitera seu posicionamento inicial no que tange às irregularidades identificadas 

no processo de escolha das entidades parceiras que viriam a ser gestoras dos Centros de Cidadania 

LGBT (vide Quadro III). 

 
Quadro III – Lista das entidades escolhidas para execução dos convênios para gestão dos CCLGBTs. 

Convenente CNPJ 
Termo de 

Convênio nº 
Valor (R$)2 

Processo 

Administrativo nº 

Associação Rede Cidadã Multicultural 
11.223.935/0001-

53 
60/SMDHC/2014  R$  799.600,00  2014-0.290.181-6 

UNAS - União de Núcleos, 

Associações dos Moradores de 

Heliópolis e Região 

38.883.732/0001-

40 
158/2015/SMDHC  R$  667.993,72  2015-0.215.733-7  

CRDC – Centro de Recreação e 

Desenvolvimento da Criança 

07.396.491/0001-

80 
047/SMDHC/2016  R$  397.560,21  2016-0.141.493-1 

CEMJ - Centro de Estudos e Memória 

da Juventude 

56.096.092/0001-

00 
065/2016/SMDHC  R$  270.443,77  2016-0.184.889-3 

 

Realizando uma análise individual do procedimento de escolha de cada uma das entidades listadas 

acima, verifica-se o seguinte: 

 

 
2 O valor apresentado contempla apenas o montante financeiro previsto em cada um dos termos firmados, eventuais 

aditamentos ocorridos não foram considerados neste cálculo. 
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• CEMJ - Centro de Estudos e Memória da Juventude: o ex-Coordenador de Políticas LGBT 

(A.M. – RF nº 812.***-*), mediante memorando (fls. 2 a 4 do Processo Administrativo nº 

2016-0.184.889-3), indica, de forma direta, e sem consulta a outras organizações, a CEMJ 

para gestão do CCLGBT Zona Norte. 

 

• CRDC – Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança: o ex-Coordenador de Políticas 

LGBT (A.M. – RF nº 812.***-*) indica a CRDC (fls. 2 a 5 do Processo Administrativo nº 

2016-0.141.493-1), sem consulta prévia a outras entidades interessadas, para gestão do 

CCLGBT Zona Leste. 

 

• UNAS - União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região: em caso 

similar, o Sr. A.M., em exercício da função de Coordenador do setor, escolhe diretamente a 

entidade gestora do Centro de Cidadania LGBT da Zona Sul (fls. 2 a 4 do Processo 

Administrativo nº 2015-0.215.733-7). 

 

• Associação Rede Cidadã Multicultural: em fls. 72  a 74 do Processo Administrativo nº 2014-

0.290.181-6, consta solicitação, assinada pelo Sr. A.L.C.C. (RF nº 807.***-*), sem qualquer 

consulta a outras organizações do terceiro setor interessadas na consecução do projeto, de 

autorização de celebração de parceria ,com a entidade em tela, para gestão do CCLGBT 

Centro. 

 

No que tange à resposta da coordenadoria responsável, de forma complementar, cabe apontar que, 

apesar de não constar da resposta oficial da Secretaria, tal manifestação foi apresentada 

anteriormente por meio do Processo SEI nº 6074.2018/0001530-5 (doc. SEI nº 011273590), em 

setembro de 2018, sendo que, quanto à manifestação da Coordenadoria responsável (CCPLGBT), 

cumpre ressaltar algumas das informações apresentadas nos autos, a saber:  

 
“Desta forma, verifica-se que o Termo de Convênio nº 47/2016/SMDHC foi alvo de 

denúncias da sociedade civil no Ministério Público do Estado de São Paulo (Ofício MP nº 

2573/2017 – N. MP nº 43.0695.0000294/2017 – 8PJ), tendo a CRDC apresentado vínculo 

com o ex-servidor S.R.S. (RF: 828.***-*), servidor este lotado, à época, na própria 

coordenadoria responsável, sendo este vínculo noticiado pela própria denunciada (doc. 

SEI nº 011117389), a saber: “[...] O CRDC sempre agiu com transparência e boa fé, tanto 

é verdade que os membros da Coordenação de Políticas LGBT da Secretaria de Direitos 

Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo participaram ativamente da gestão do 

equipamento, uma vez que, dois dias após a inauguração, ocorreu a vacância do cargo de 

coordenador/gerente do Centro de Cidadania, e a própria Coordenação de Políticas 

LGBT indicou um de seus membros, Sr. S.R.S., para assumir de forma interina a 

coordenação/gerência do equipamento, permanecendo na gerência até o final de 

dezembro de 2016, mesmo após a contratação de um novo coordenador. [...]”. (grifos 

nossos) 

 

Assim sendo, diante dos fatos apresentados, resta configurada transgressão ao normativo aplicável 

(Decreto Municipal nº 49.539/08) e aos princípios fundamentais da Administração Pública, 

destacando-se, dentre outros, o princípio da impessoalidade e moralidade, uma vez que não houve 

consulta a organizações que pudessem ter interesse em atuar na execução das parcerias em tela, 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=12068711&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=c3e04cbcf61711cbf2f054dceae5f72c07dc889654ac98c933936c1012760ec5
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acarretando prejuízos à busca pela finalidade pública e ao tratamento isonômico durante o referido 

processo. 

 

Apesar das irregularidades aqui retratadas, cumpre mencionar que a Assessoria Jurídica da 

SMDHC, quando da proposição das parcerias, entendeu por estarem estas formalmente regulares e 

procedeu com a emissão de pareceres favoráveis a continuidade destes processos. 

 

O processo decisório em comento, apesar de discricionário, como todo ato administrativo, necessita 

de motivação e fundamento, sendo requerido destes a devida publicidade. Todavia, não houve o 

cumprimento destas premissas durante o processo de seleção das entidades pela coordenação 

responsável. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 02 - Inconsistências na especificação/seleção dos critérios de pontuação do 

Edital de Chamamento Público nº 001/2017 e no resultado dos julgamentos referentes às 

entidades proponentes pela Comissão de Seleção designada. 

 

O Edital de Chamamento Público SMDHC nº 001/2017 (Processo Administrativo nº 2016-

0.279.633-1) possui como etapa fundamental e decisória a avaliação das propostas pela Comissão 

de Seleção (Item 7.5 do respectivo Edital). Nessa etapa, em consulta à tabela anexa ao edital (vide 

quadro abaixo), nota-se que foram utilizados nove critérios de julgamento, por meio de uma 

metodologia de pontuação na qual cada proposta poderia receber a pontuação máxima de quarenta 

pontos, sendo que, para cada critério, a pontuação máxima estabelecida foi a de: cinco pontos para 

os critérios A, B, C e D e a de quatro pontos para os demais critérios. 

 
Quadro IV - Tabela 2 do Edital de Chamamento Público SMDHC nº 001/2017 

Critérios de julgamento Metodologia de pontuação 
Pontuação máxima por 

item 

(A) Congruência da proposta para o 

alcance das metas nela indicadas. 

- Grau pleno de atendimento (5,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,5 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
5 

(B) Capacidade de cumprimento das metas 

estabelecidas. 

- Grau pleno de atendimento (5,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,5 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
5 

(C) Compatibilidade entre os valores 

apresentados no “Demonstrativo de Custeio 

do CCLGBT” da proposta e nas 

informações contidas neste edital. 

- Grau pleno de atendimento (5,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,5 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
5 

(D) Especificação e qualificação dos 

recursos humanos que disponibilizarão para 

o serviço. 

- Grau pleno de atendimento (5,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,5 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
5 
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(E) Capacidade de potencializar e distribuir 

recursos humanos para a gestão dos 

serviços e a garantia de viabilizar resultado. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
4 

(F) Qualidade das experiências sociais da 

proponente e a compatibilidade delas com 

o tipo de serviço a ser executado, à luz do 

currículo de experiências sociais e das 

declarações de reconhecimento de suas 

práticas emitidas por instituições 

governamentais, de reconhecida expressão, 

nacional ou internacional. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
4 

(G) Disposição para garantir o caráter 

público da parceria com a Prefeitura do 

Município de São Paulo, na divulgação do 

serviço a ser prestado e na atenção ao 

usuário. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
4 

(H) Capacidade das organizações da 

sociedade civil de garantir contrapartida na 

gestão do serviço a ser realizado. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
4 

(I) Capacidade de realizar parcerias com a 

sociedade civil e com a rede de serviços 

públicos, visando atender as demandas da 

parceria e as dos usuários. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos). 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos). 

- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos) 
4 

  TOTAL 40 pontos 

 

Em relação à metodologia aplicada, não foi possível identificar, por meio da análise do edital, os 

pressupostos determinantes para que as propostas recebidas das proponentes, sob a perspectiva de 

qualquer um dos critérios adotados, fossem classificadas, pela Comissão de Seleção, como sendo, 

por exemplo, de “grau pleno de atendimento” ou “grau satisfatório de atendimento”. Nesse contexto, 

verifica-se que os critérios de julgamento adotados pela Comissão de Seleção possuem 

características predominantemente subjetivas. 

 

Ainda, soma-se também o fato de a pontuação final ter sido publicada sem informações/detalhes 

que justifiquem as notas atribuídas para cada critério. Tal aspecto confirma os efeitos de natureza 

subjetiva dos itens ora avaliados, conforme já citado anteriormente. 
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Tabela I – Pontuação obtida por cada entidade no Edital de Chamamento Público nº 001/2017/SMDHC 

 

Pontuação por Critério 

 

Entidade a b c d e f g h i 
Pontuação 

Total 

Centro de Recreação e Desenvolvimento da 

Criança Especial 
2,5 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 29,5 

Associação Cultural Dynamite 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 40,0 

Casa Brenda Lee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Associação Rede Cidadã Multicultural 2,5 2,5 2,5 5,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 26,5 

Centro de Estudo e Memória da Juventude 2,5 5,0 5,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 25,0 

Instituto Omindaré 5,0 5,0 2,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 35,5 

UNAS 2,5 5,0 5,0 5,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 35,5 

 

Como resultado da análise feita sobre a pontuação dada pela Comissão de Seleção para cada uma 

das proponentes (vide tabela acima), destaca-se, como exemplo, o fato de a Associação Cultural 

Dynamite (CNPJ: 07.157.970/0001-44) ter sido a única entidade a receber pontuação máxima em 

todos os critérios avaliados. Porém, de acordo com o plano de trabalho apresentado pela própria 

associação, a entidade não possuía experiência anterior em projetos sociais no campo LGBT ou 

similares.  

 

Em consulta ao histórico/experiência da entidade em seu próprio site, verifica-se que as atividades 

apresentadas são predominantemente relativas a eventos musicais. Segue, como exemplo, a última 

postagem do site, realizada em setembro de 2017 (Figura I).  
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Figura I – Site Associação Cultural Dynamite 

 
Fonte: www.dynamite.com.br (acesso realizado em 16/05/2018) 

 

Diante do exposto, observa-se, de forma exemplificativa, que, em relação ao Critério i (Capacidade 

de realizar parcerias com a sociedade civil e com a rede de serviços públicos, visando atender as 

demandas da parceria e as dos usuários), apesar de as experiências anteriores elencadas pela 

entidade somente abrangerem atividades de produção cultural e manutenção de um Centro de 

Música e Inclusão para Jovens localizado na região central do município (fls. 743 a 745), não 

havendo uma interlocução ativa com os serviços de saúde pública e assistência social, a entidade 

recebeu nota máxima da Comissão de Seleção. 

 

Realizando-se um comparativo com outra entidade que participou do mesmo certame, não foi 

possível identificar a justificativa pela qual a entidade supramencionada obteve nota maior do que 

a obtida pela Associação Rede Cidadã Multicultural, entidade a qual, a época do certame, era 

responsável pela gestão do Centro de Cidadania LGBT Centro desde o final de 2014. 

 

Além disso, tal fato pode ir de encontro ao estabelecido no item 5.1 do Edital de Chamamento 

Público SMDHC 001/2017, uma vez que o mesmo preconiza que: 

 
5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

[...] 

e)Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, pelo prazo mínimo de um ano….[...] 

 

http://www.dynamite.com.br/


 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

15 

 

Assim, observam-se inconsistências na especificação/seleção dos critérios de pontuação utilizados 

pela Comissão de Seleção durante o decurso do certame e, também, na pontuação dada às entidades 

proponentes. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento do processo de escolha e 

avaliação utilizado para seleção das entidades gestoras dos equipamentos à época e salienta que 

eventuais questionamentos quanto ao Edital e fases posteriores à sua publicação devem ser 

respondidos pela Coordenação LGBTI e Comissão de Seleção.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Concessão de prazo suplementar para que a Coordenação apresente suas respostas e 

justificativas em relação ao processo de seleção realizado à época.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“30 (trinta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Após análise da manifestação da Unidade, observa-se que, apesar das graves inconsistências 

elencadas nesta constatação, não houve posicionamento oficial da Secretaria em relação às 

irregularidades aqui relatadas, sendo requerido prazo protelatório por parte da mesma, com vistas a 

obtenção de resposta por parte Coordenação de Políticas LGBT e Comissão de Seleção. 

 

Assim sendo, a despeito do prazo decorrido desde o envio da Solicitação de Auditoria Final e da 

informação prévia de que este seria a última oportunidade de a Pasta prestar esclarecimentos acerca 

desta matéria, a SMDHC não logrou êxito em remeter posicionamento oficial da Pasta em relação 

às irregularidades elencadas. 

 

No que tange à resposta da coordenadoria responsável, cabe apontar que, apesar de não constar da 

resposta oficial da Secretaria, o setor expressou que as notas foram atribuídas em consonância com 

o previsto em edital e que “não existia previsão no edital para a publicação de 

informações/detalhes que poderiam justificar as notas atribuídas para cada critério. Neste ponto, 

o edital (por ser o primeiro no marco regulatório dentro da PMSP) deveria ter sido mais claro e 

objetivo para melhor direcionar a comissão de seleção.” (doc. SEI nº 011273590). 

 

Ante o exposto, a equipe entende por não ter havido um devido embasamento técnico e objetivo 

que pudesse subsidiar as notas atribuídas a cada uma das entidades proponentes, por parte da 
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Comissão de Seleção instituída a época (vide Quadro V), diante da ausência de metodologia para 

avaliação das entidades frente aos critérios instituídos.  

 

Por conseguinte, foi deixada a cargo de seus membros, quando do exame in concreto, a atribuição 

subjetiva de notas, sem o estabelecimento de critérios objetivos/metodologia de avaliação que 

permitissem a aferição da correção da classificação realizada. 

 
Quadro V – Lista de Membros da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público SMDHC 001/2017 

(Processo Administrativo nº 2016-0.279.633-1) 

Nome Completo RF 

J.L. 839.***-* 

M.M.X.G. 839.***-* 

M.P.N.M. 579.***-* 

 

RECOMENDAÇÃO 001: Recomenda-se que a Unidade promova adequações no procedimento 

de seleção, metodologia de pontuação e critérios de avaliação para a escolha de entidades 

proponentes que demonstrem interesse em realizar a gestão dos Centros de Cidadania LGBT, cujo 

processo deve conter informações suficientes para embasar as pontuações aferidas pela Comissão 

de Seleção. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 03 - Descumprimento da legislação aplicável devido à ausência de 

cadastramento de informações obrigatórias no Cadastro Único das Entidades Parceiras do 

Terceiro Setor - CENTS. 

 

Por meio de consulta ao Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS3, 

verifica-se, acerca das parcerias para desenvolvimento de atividades para gestão dos CCLGBTs 

firmadas antes de 2017, que as mesmas não se encontram devidamente cadastradas no sítio 

eletrônico. 

 

Tal fato contraria o disposto na Lei nº 14.469/2007, que determina a divulgação pela internet de 

todos os convênios e instrumentos congêneres, com repasse de recursos públicos, firmados com 

organizações credenciadas, conveniadas ou parceiras. 

 

Adicionalmente, em relação às parcerias de mesmo objeto, firmadas sob a égide do Marco 

Regulatório das Organizações Sociais (Lei Federal nº 13.019/2014), o Decreto Municipal nº 

57.575/2016, o qual dispõe sobre a aplicação dessa lei no âmbito municipal, determina o seguinte: 

 
Art. 53. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma 

eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. 

 

§ 1º Os órgãos e entes da Administração Pública Municipal adotarão as medidas 

necessárias para a realização de transição do sistema físico para a prestação de 

 
3 Link: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.WEB/ 
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contas em plataforma eletrônica, cabendo à Secretaria Municipal de Gestão as 

providências visando à adaptação do modelo vigente num sistema único que 

permita a simplificação e a facilidade no acesso de dados fundamentais pelo Poder 

Público e por terceiros, sem prejuízo da assimilação das eventuais plataformas já 

utilizadas pelos órgãos e entes da Administração Pública. 

 

Entretanto, no que tange à publicidade desses documentos, apesar de ser possível obter dados gerais 

sobre as parcerias firmadas mediante o Edital de Chamamento Público nº 001/2017/SMDHC, não 

constam, no CENTS, informações referentes às prestações de contas elaboradas pelas entidades no 

decurso da execução do objeto. 

 

Ainda, em consulta ao Portal da Transparência4, não foram encontradas informações acerca dos 

termos de fomento firmados no ano de 2017 para gestão de dois CCLGBTs (Termos de Fomento nº 

001/2017/SMDHC e nº 002/2017/SMDHC). 

 

Em resumo, verifica-se o descumprimento da legislação aplicável frente à ausência de publicidade 

de informações obrigatórias no que concerne às mencionadas parcerias. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento do processo de escolha e 

avaliação utilizado para seleção das entidades gestoras dos equipamentos à época e salienta que 

eventuais questionamentos quanto ao Edital e fases posteriores à sua publicação devem ser 

respondidos pela Coordenação LGBTI e Comissão de Seleção.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Concessão de prazo suplementar para que a Coordenação apresente suas respostas e 

justificativas em relação ao processo de seleção realizado à época, em especial em relação ao 

cadastro das OSCs no CENTS.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“30 (trinta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

No que tange a esta constatação, a Unidade se manifestou de forma similar ao item anterior, 

requerendo a concessão de prazo suplementar para elaboração de resposta oficial por parte da 

SMDHC após contato com o setor responsável para esclarecimentos. 

 

 
4 Link: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx 
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Em relação ao pedido de esclarecimentos que ainda seria realizado pela Pasta, a Coordenação de 

Políticas LGBT, mediante doc. SEI nº 011273590 apresentado anteriormente, expressou-se, à 

época, somente sobre o cadastramento específico das entidades no sistema CENTS e, acerca dos 

documentos de prestação de contas, indicou apenas os esclarecimentos das entidades produzidos 

em resposta à Solicitação de Auditoria. 

 

Não obstante, demonstra-se de conhecimento que a Prefeitura, até o momento, não possui, apesar 

de sua previsão quando da regulamentação municipal do MROSC, a plataforma eletrônica prevista, 

que habilitaria o acesso livre aos documentos associados à prestação de contas firmadas sob a égide 

deste normativo. 

 

Ante o exposto, de igual forma, a equipe entende pelo descumprimento do normativo específico que 

rege as parcerias em tela, não tendo sido respeitado o princípio de publicidade por parte da Unidade, 

no que diz respeito ao cadastramento de informações obrigatórias no Cadastro Único das Entidades 

Parceiras do Terceiro Setor - CENTS, em relação aos ajustes firmados e seus respectivos processos 

de prestação de contas, no que se refere aos dispositivos ora elencados. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 04 - Descumprimento da legislação aplicável diante da ausência de Manual 

de Prestação de Contas. 

 

A Lei Federal nº 13.019/2014 estabelece como dever da Administração Pública o fornecimento, às 

entidades, quando da celebração de uma parceria, de manuais que instruam os procedimentos 

necessários para a regular elaboração da prestação de contas parcial e final relativa às parcerias 

firmadas.  

 

Em seu art. 63, a lei supracitada determina que:  

 
Art. 63. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas nesta Lei, 

além de prazos e normas de elaboração constantes do instrumento de parceria e do plano 

de trabalho. 

 

§ 1º A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da 

sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a 

simplificação e a racionalização dos procedimentos. 

§ 2o Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1o deste artigo 

devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas 

em meios oficiais de comunicação. 

§ 3º O regulamento estabelecerá procedimentos simplificados para prestação de 

contas. (grifos nossos) 

 

Dado o exposto, cumpre mencionar que tal requerimento foi regulamentado por meio do Decreto 

Municipal nº 57.575/2016, a saber: 
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“Art. 51. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas neste 

decreto, além das regras suplementares editadas pelo órgão ou ente da Administração 

Pública que, entre outros aspectos, levarão em consideração as peculiaridades das 

parcerias de cada órgão ou ente. 

§ 1º A Secretaria ou ente da Administração Pública fornecerá manuais específicos 

às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo 

como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos. 

§ 2º Eventuais alterações no conteúdo dos manuais referidos no § 1º deste artigo 
devem ser previamente informadas à organização da sociedade civil e publicadas 

no sítio oficial na internet do órgão ou ente da Administração Pública Municipal.” 

 

Todavia, em entrevistas realizadas com servidores da Secretaria, obteve-se a informação de que o 

manual em voga ainda não tinha sido elaborado pela SMDHC.  

 

Em suma, verifica-se o descumprimento da legislação aplicável, dado que o manual de prestação de 

contas ainda não foi elaborado. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área. A unidade ainda carece de reforço 

no quadro de servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à 

legislação mais recente (Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm 

sido feito esforços para encerramento dos convênios cuja vigência já terminou.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Já se encontra disponível para consulta dois Manuais de Prestação de Contas referentes às 

parcerias assinadas sob as diretrizes do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

Um se refere às parcerias fomentadas pelos Fundos Municipais vinculados à Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania (FUMCAD e FMID). O outro é utilizado para parcerias firmadas 

por meio de Emendas Parlamentares e de Termos de Colaboração ou Acordo de Cooperação das 

Coordenações Temáticas desta Secretaria. Ambos os Manuais são resultados dos esforços do setor 

na adequação da prestação de contas ao modelo da legislação em vigor.  

Link do Manual de Prestação de Contas - MROSC (emendas parlamentares e termos de 

colaboração): 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/PARCERIAS/ANAL

ISE%20CONTAS/MANUAL%20DE%20PRESTACAO%20DE%20CONTAS%20-%20EMENDAS

_COLABORACAO.pdf” 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Implementado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Tendo em vista que a regulamentação municipal (Decreto Municipal nº 57.575/2016) da Lei nº 

13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), desde o início da sua 

vigência em 1º de abril de 2017, preconizava a necessidade de elaboração por parte das Secretarias 

do Manual de Prestação de Contas, verifica-se que, durante quase dois anos, este dispositivo não foi 

cumprido pela SMDHC, considerando que o manual somente foi disponibilizado para as OSCs ao 

final do ano de 2019.  

 

Por conseguinte, a intempestividade no fornecimento do Manual de Prestação de Contas às 

entidades parceiras ensejou em diversos prejuízos ao devido cumprimento das novas obrigações 

constituídas, com o advento do MROSC, pelas entidades que haviam firmado parcerias com a 

Unidade, assim como pelos servidores da própria Secretaria, podendo tal premissa ser evidenciada, 

por exemplo, por meio de outras constatações presentes neste relatório (vide Constatações 05 e 06). 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 05 - Irregularidades no processo de monitoramento, avaliação e 

fiscalização nas parcerias firmadas sob o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil (MROSC) para a gestão dos CCLGBTs. 

 

Em consulta aos processos de pagamento das parcerias firmadas sob a égide da Lei Municipal nº 

13.019/2014 e do Decreto nº 57.575/2016 (Processos Administrativos nºs 2017-0.015.000-2, 2017-

0.017.166-2, 2017-0.083.677-0, 2017-0.091.025-2, 2017-0.091.056-2, 2017-0.083.673-7), verifica-

se que as determinações relativas ao monitoramento, avaliação, fiscalização e prestação de contas 

não foram obedecidas por ambas as partes (SMDHC e organizações da sociedade civil). 

 

Por exemplo, o Termo de Fomento nº 002/2017/SMDHC, firmado com a CRDC - Centro de 

Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial (CNPJ nº 07.396.491/0001-80), dispõe o 

seguinte acerca dessas matérias: 

 
2.1 A execução do projeto será monitorada e submetida a avaliações, conforme Lei 

13.019/2014 e Decreto 57.575/2016, por meio de gestor, baseados em relatórios de 

atividades bimestrais acompanhados de lista de presença dos participantes nas atividades 

desenvolvidas, levantamentos de metas resultados alcançados e, nos momentos estipulados 

no Plano de Trabalho, a entrega de materiais produzidos, tudo a ser apresentado pela 

Parceira. 

2.1.1. Os relatórios de execução física para a avaliação referida no item 2.1, 

deverão ser entregues ao gestor pela Parceira até o 10º dia corrido do mês 

subsequente ao da realização da atividade, devendo dispor sobre o alcance das 

metas e resultados indicados, a consecução dos objetivos e indicadores 

qualitativos; 
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[...] 

2.2 A fiscalização será feita pela SMDHC, por meio de gestor designado pela SMDHC. 

2.2.1. O gestor terá livre acesso, a qualquer tempo, a todos os locais, documentos, 

atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o fomento, devendo, entre 

outras atribuições da Lei 13.019/2014 e Decreto 57.575/2016, elaborar relatório 

contendo o registro da avaliação; exarar o ateste quanto à execução física; e emitir 

parecer técnico sobre a prestação de contas, tudo devidamente documentado e 

embasado. 

2.2.2 O gestor promoverá vistoria, sempre que julgada necessária, registrando o 

ato em relatório próprio, que deverá ser juntado ao respectivo processo 

administrativo, na forma dos atos normativos em voga. (grifos nossos) 

 

Ainda, o respectivo termo, em relação às obrigações de cada uma das partes, estipula que: 

 
3.2 Compete à PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA: 

(...) 

3.2.2. Fiscalizar a execução do presente, avaliando o cumprimento do Plano de 

Trabalho estipulado, do cronograma de execução previsto e das ações finais 

estipuladas. 

(...) 

3.2.5. Monitorar, avaliar e fiscalizar a execução do fomento, na forma da Lei 

Federal 13019/2014 e Decreto 57575/2016; 

 

Entretanto, em relação a todas as parcerias firmadas, não foi identificado o cumprimento das 

obrigações supramencionadas pelas partes envolvidas. 

 

Adicionalmente, o Decreto Municipal nº 57.575/2016 determina que: 

 
Art. 48. A comissão de monitoramento e avaliação é instância administrativa de apoio e 

acompanhamento da execução das parcerias celebradas por órgãos e entes da 

Administração Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento 

dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização 

de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos 

relatórios técnicos de monitoramento. 

 

Também não foi possível identificar a atuação da Comissão de Monitoramento e Avaliação durante 

a execução do objeto de nenhuma das parcerias.  

 

Ante o exposto, verificam-se irregularidades, de forma abrangente, no que concerne às atividades 

de monitoramento, avaliação e fiscalização das parcerias em questão. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Considerando que o Departamento de Parcerias, e por consequência, a Divisão de Gestão de 

Parcerias, apenas foram criados com o advento do Decreto 58.079 de 24 de janeiro de 2018, este 
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Departamento de Parcerias não tem conhecimento do procedimento que se adotava em relação ao 

processo de monitoramento, avaliação e fiscalização das parcerias firmadas anteriormente à 

reestruturação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Todavia, em análise ao 

documento apresentado pela CGM/AUDI, verificou-se que a competência para monitoramento, 

avaliação e fiscalização das referidas parcerias cabia ao “gestor e à Comissão de Monitoramento 

e Avaliação”, no caso, à Coordenação.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“Atualmente, uma das áreas que compõe a Divisão de Gestão de Parcerias é a área de 

Monitoramento e Avaliação, que realiza visitas técnicas e elabora pareceres dessas visitas, com 

posterior avaliação do gestor e da OSC. A equipe técnica realiza visitas conforme solicitação das 

Coordenações, acompanhada de um de seus servidores. O Capítulo IV da Portaria 

121/SMDHC/2018 trata detalhadamente do procedimento a ser adotado nessa situação. 

Caso seja necessário averiguar responsabilidade funcional do apontado, o Departamento de 

Parcerias, em conjunto com a CAP, estará à disposição para instaurar procedimento de apuração 

preliminar.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Implementado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Inicialmente, cumpre apontar que os resultados alcançados por esta equipe foram remetidos à 

Unidade, quando do envio da Solicitação de Auditoria Final, em 10/07/2018, sendo concedidas 

sucessivas dilações de prazo com vistas a permitir que a Secretaria, diante do rol de irregularidades 

listadas neste documento, pudesse formular, adequadamente, uma resposta as questões reveladas e, 

isto posto, proceder com as apurações e/ou análises requeridas, as quais embasariam a manifestação 

da Unidade.  

 

Entretanto, em exame da justificativa ora apresentada, entende-se que, apesar do tempo decorrido 

desde o envio do documento, a SMDHC não trouxe nenhum elemento que pudesse elucidar os 

motivos pelos quais não houve o efetivo processo de monitoramento, avaliação e fiscalização nas 

parcerias firmadas sob o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) para a 

gestão dos CCLGBTs ou apresentou, em sua manifestação oficial, qualquer informação acerca de 

procedimentos de apuração em curso sobre o caso em tela. 

 

Cumpre apontar que, em análise complementar, realizada por esta equipe, da manifestação da 

CPLGBT, constante do documento de Informação SMDHC/CPDDH/CPLGBTI 011273590 

(Processo SEI nº 6074.2018/0001530-5), foram indicados o seguintes processos de avaliação e 

monitoramento, que apresentariam evidências sobre o cumprimento dos normativos instituídos, 

assim como do monitoramento feitos pelos agentes responsáveis, a saber: 
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Quadro VI – Lista de processos de avaliação e monitoramento das parcerias firmadas 

OSC Termo de Colaboração nº Processo SEI nº 

INSTITUTO OMINDARÉ 001/2017/SMDHC 6074.2017/0000316-0  

ASSOCIAÇÃO REDE CIDADÃ MULTICULTURAL 002/2017/SMDHC 6074.2017/0000315-1  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DYNAMITE 003/2017/SMDHC 6074.2017/0000317-8  

UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES DOS 

MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO 
004/2017/SMDHC 6074.2018/0001610-7  

 

Cabe ressaltar não ter havido manifestação acerca dos procedimentos de monitoramento e avaliação 

concernentes aos termos de fomento firmados, anteriores ao edital, com as OSCs Rede Cidadã e 

UNAS, restando, desta forma, confirmada a irregularidade apontada por esta equipe. 

 

No que se refere aos termos de colaboração firmados através do Edital de Chamamento Público 

SMDHC nº 001/2017, em posterior consulta aos processos indicados no quadro acima, chega-se ao 

entendimento de que os documentos juntados aos autos do processo não atendem, em relação às 

partes envolvidas (comissão, gestor e entidade parceira), as obrigações previstas nos normativos 

aplicáveis e nos termos firmados. 

 

De forma explicativa, a organização da sociedade civil teria por obrigação apresentar  “relatórios 

de atividades bimestrais acompanhados de listas de presença dos participantes nas atividades 

desenvolvidas, levantamentos de metas resultados alcançados e, nos momentos estipulados no 

Plano de Trabalho, a entrega de materiais produzidos, tudo a ser apresentado pela Parceira.”, no 

entanto, não foram identificados, em consulta aos processos indicados, os relatórios de execução 

física acima indicados. 

 

Não obstante, em exame dos processos, verifica-se que, dentre os casos analisados, as entidades não 

apresentaram os relatórios de acordo com as especificações estipuladas nos termos firmados e/ou 

não houve a identificação da juntada dos mesmos nos autos dos respectivos processos. Em face do 

descumprimento da obrigação ora referida, caberia ao gestor designado, no desempenho de sua 

atribuição, proceder com as ações cabíveis para regularização da situação, porém, não foi possível 

identificar tal iniciativa por meio do exame dos autos. 

 

O art. 49 do Decreto Municipal nº 57.575/2016 estabelece que: 

 
Art. 49. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação 

da parceria e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 

homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas devida pela organização da sociedade civil. 

 

Ademais, conforme o art. 59 da Lei 13.019/2014, ao gestor designado caberia, com fulcro nos 

relatórios mencionados no parágrafo anterior e procedimentos de sua iniciativa, emitir relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou 

termo de fomento. No entanto, esta equipe também não identificou o documento em tela nos autos 

dos processos. 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4084676&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=59641e2589ee2a49ae25c939a807656bdccd70f60f42b621b3e6bcedd1800d42
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4083839&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=845b938d06e09d34f4d6468fce553292d04997e53489ef52178deb1fec4e35fa
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4084764&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=5b0c088964c543cfacd167be4e85384f1f35c326d873c4437dc282331b33c5fc
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10982307&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=ece89a105d05112643711a96688ad8a4a0cbf7103b4df1a6957d8ce7eb89727b
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Desta forma, a esta equipe cumpre indicar os gestores responsáveis por cada uma das parcerias que 

foram analisadas no decorrer deste trabalho, conforme a seguir: 

 
Quadro VII – Lista de gestores responsáveis pelas parcerias firmadas para gestão dos CCLGBTs 

OSC Parceira 
Termo de 

Colaboração/Formento 
Gestor Responsável RF 

Data de 

Designação 

UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, 

ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES 

DE HELIÓPOLIS E REGIÃO 

Termo de Fomento nº 

001/2017/SMDHC 
B.S. 825.***-* 17/01/2017 

CRDC – CENTRO DE RECREAÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO DA CR 

Termo de Fomento nº 

002/2017/SMDHC 
B.S. 825.***-* 27/01/2017 

ASSOCIAÇÃO REDE CIDADÃ 

MULTICULTURAL 

Termo de Colaboração 

nº 002/2017/SMDHC 
I.S.B. 749.***-* 11/07/2017 

UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS, 

ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES 

DE HELIÓPOLIS E REGIÃO 

Termo de Colaboração 

nº 004/2017/SMDHC 
I.S.B. 749.***-* 10/08/2017 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

DYNAMITE 

Termo de Colaboração 

nº 003/2017/SMDHC 
I.S.B. 749.***-* 12/07/2017 

INSTITUTO OMINDARÉ 
Termo de Colaboração 

nº 001/2017/SMDHC 
I.S.B. 749.***-* 03/06/2017 

 

Por conseguinte, elaborado relatório/parecer técnico de monitoramento e avaliação das parcerias, 

caberia à Comissão de Monitoramento e Avaliação, no desempenho de suas competências, 

homologar o documento, assim como monitorar e avaliar as parcerias celebradas, sendo que, pelo 

motivo ora exposto, tal procedimento de homologação ou qualquer tipo de cobrança por parte da 

comissão instituída não foi identificada por esta equipe. 

 

Ante o exposto, confirma-se o descumprimento de obrigações legais pela SMDHC em virtude da 

ausência de fiscalização das parcerias pelos gestores responsáveis, assim como pelo 

descumprimento de competência da Comissão de Monitoramento e Avaliação que, apesar de 

constituída formalmente para cada uma das parcerias (vide Quadro VIII), não atuou efetivamente 

no cumprimento de suas obrigações. 
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Quadro VIII – Lista dos membros da Comissões de Monitoramento e Avaliação 

Termo de 

Colaboração/Formento 

Nome 

Completo 
RF 

Nome 

Completo 
RF 

Nome 

Completo 
RF 

Data de 

Publicação 

Termo de Fomento nº 

001/2017/SMDHC 
O.S.S. 826.***-* M.M.X.G. 839.***-* J.L. 839.***-* 24/06/2017 

Termo de Colaboração 

nº 002/2017/SMDHC 
M.M.X.G. 839.***-* R.O.B. 840.***-* D.M. 727.***-* 11/07/2017 

Termo de Colaboração 

nº 004/2017/SMDHC 
O.S.S. 826.***-* B.S. 825.***-* D.M. 727.***-* 10/08/2017 

Termo de Colaboração 

nº 003/2017/SMDHC 
M.M.X.G. 839.***-* R.O.B. 840.***-* D.M. 727.***-* 12/07/2017 

Termo de Colaboração 

nº 001/2017/SMDHC 
O.S.S. 826.***-* R.O.B. 840.***-* J.L. 839.***-* 03/06/2017 

 

Em suma, no que tange aos procedimentos de acompanhamento e avaliação da execução física das 

parcerias em tela, sob o enfoque legal, observa-se integral desrespeito às responsabilidades e 

obrigações instituídas aos servidores envolvidos e efetivo descumprimento dos normativos 

aplicáveis. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 06 - Irregularidades identificadas nos processos de prestação de contas e 

de repasses de recursos nas parcerias firmadas sob o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC) para a gestão dos CCLGBTs. 

 

Em consulta aos Processos Administrativos nºs 2017-0.015.000-2, 2017-0.017.166-2, 2017-

0.083.673-7, 2017-0.083.677-0, 2017-0.091.025-2, 2017-0.091.056-2, no que tange a apresentação 

de todos os documentos/relatórios requeridos no processo de prestação de contas parcial e/ou final 

das parcerias firmadas, verifica-se que as entidades não cumpriram o disposto nos itens previstos 

em cada um dos ajustes firmados e na própria legislação aplicável. 

 

Como exemplo, o Termo de Colaboração nº 003/2017/SMDHC (Processo Administrativo nº 2017-

0.091.056-2), na mesma forma dos demais, determina o seguinte: 
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5.3.1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: Nas Prestações de Contas Parciais de 

cada repasse recebido, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar 

para cada trimestre abrangido, até o 10º dia útil do mês subseqüente, juntamente com os 

seguintes documentos: 

 

5.3.1.1. Relatório execução física do projeto, dos resultados alcançados e das 

metas atingidas, de forma comparada com a previsão constante do Plano de 

Trabalho, com esclarecimentos de eventuais divergências entre a execução física 

e a previsão e as comprovações documentais dos esclarecimentos. 

5.3.1.2. Relatório Financeiro dos recursos públicos, relativamente ao pagamento 

das despesas, discriminado por item das despesas, de forma comparada com a 

previsão constante do Plano de Trabalho para o período da Prestação de Contas, 

com os esclarecimentos de eventuais divergências entre a execução física e a 

previsão e as comprovações documentais dos esclarecimentos. 

5.3.1.3. Planilha de despesas pagas, apresentando os comprovantes de 

pagamentos como nota fiscal e fatura, nota fiscal-fatura, recibos, etc., emitidos em 

nome da Parceira;  
5.3.1.3.1. O conteúdo da planilha deverá manter estrita consonância com 

as despesas do relatório financeiro previsto no Item 5.3.1.2.  

5.3.1.3.2. Os valores dos itens de despesa que compõem o repasse do 

projeto conveniado discriminados no “Plano de Aplicação Detalhado” 

são fixos, isto é, não podem sofrer alteração e flexibilização, inclusive 

para fins de prestação de contas. 

 

No entanto, apesar do termo ter sido assinado em junho de 2017, após a análise do processo em 

questão, não foi possível comprovar o recebimento de nenhum dos documentos supramencionados.  

 

Outrossim, não foi possível identificar a entrega de qualquer um dos documentos elencados acima 

para as parcerias firmadas através dos Termos de Colaboração nº 002/2017/SMDHC e 

004/2017/SMDHC, os quais foram firmados, respectivamente, em maio e julho de 2017. 

 

Ainda, em relação à liberação de repasses à entidade parceira, os ajustes firmados mediante o Edital 

de Chamamento Público nº 001/2017/SMDHC, de forma similar, preconizam que: 

 
5.2.4. Ocorrendo a liberação dos recursos em 2 (duas) ou mais parcelas, a segunda parcela 

ficará condicionada à apresentação da prestação de contas parcial referente à Primeira 

parcela e assim sucessivamente, sem prejuízo da prestação final de contas, após o fim da 

vigência da Colaboração; 

5.2.5. Os repasses subsequentes ao primeiro repasse serão sempre solicitados pela 

PARCEIRA por requerimento dirigido ao Secretário da SMDHC até o 10º dia útil do mês 

subseqüente ao último mês do repasse anterior, com observância das exigências 

estabelecidas no item 5.3.1 e nos subitens a seguir descritos: 

5.2.5.1. Prestação de Contas Parcial dos pagamentos das despesas mensais; 

5.2.5.2. Relatório de atividades anteriores que estiverem pendentes de 

apresentação; 

 

Diante do exposto, ressalta-se liberação irregular referente ao segundo repasse pela SMDHC para 

todas as parcerias inseridas no quadro abaixo (Quadro IX).  
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Quadro IX – Repasses realizados pela SMDHC às entidades parceiras. 

Entidade 

Termo de 

Colaboração 

nº 

Valor do Segundo 

Repasse (R$) 

Data de 

Pagamento 

Associação Rede Cidadã 

Multicultural 
002/2017 R$ 905.948,29 15/02/2018 

UNAS - União de Núcleos, 

Associações dos 

Moradores de Heliópolis e 

Região 

004/2017 R$ 845.948,29 06/03/2018 

Associação Cultural 

Dynamite 
003/2017 R$ 809.948,29 26/03/2018 

Instituto Omindaré 001/2017 R$ 779.948,29 01/02/2018 

 

Conforme demonstrado acima, a liberação estaria condicionada à entrega anterior das prestações de 

contas parciais relativas à primeira parcela dos recursos por cada uma das entidades parceiras. Em 

consulta aos processos administrativos em voga, observa-se que, até a 10 de julho de 2018, apenas 

uma das entidades (Instituto Omindaré) realizou a entrega de documentos referentes às prestações 

de contas parciais (fl. 725), porém a mesma foi recebida somente em 21 de fevereiro de 2018 (após 

o efetivo pagamento dos recursos referentes à segunda parcela da parceira). 

 

Dado o exposto, observa-se a ocorrência de irregularidades nas prestações de contas apresentadas 

pelas entidades parceiras e na liberação dos pagamentos das parcelas referentes ao segundo repasse 

das parcerias pela SMDHC. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Os repasses, à época, eram solicitados pela Coordenação de Políticas para LGBTI. Em acesso 

aos processos nº 2017-0.015.000-2 e nº 2017-0.017.166-2, foi visualizado que na cláusula 5.2.3 dos 

termos pactuados, estão estabelecidos nos contratos uma única parcela, a qual era repassada 

automaticamente, não havendo possibilidade de condicionar a entrega de prestação de contas a 

uma próxima parcela. Ainda, as prestações de contas também já se encontram juntadas em ambos 

os processos administrativos.  

 

Quanto aos demais termos questionados pela Auditoria, na época, a Divisão de Análise de Contas 

não era incumbida da realização dos procedimentos para solicitação de pagamento. Conforme é 

possível visualizar abaixo, as solicitações foram realizadas pela Coordenação de Políticas para 

LGBTI: 

 

- TC nº 001/2017/SMDHC: solicitação da segunda parcela na pg. 81 do Documento SEI nº 

013359402 e da terceira parcela no Documento SEI nº 014141637 do processo SEI nº 

6074.2018/0003137-8 (atual P.A. nº 2017.0.083.673-7 mencionado); 
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- TC nº 002/2017/SMDHC: solicitação da segunda parcela na pg. 41 do Documento SEI nº 7104999 

do processo SEI nº 6074.2018/0000348-0 (atual P.A. nº 2017-0.083.677-0 mencionado); 

- TC nº 003/2017/SMDHC: solicitação da segunda parcela na pg. 78 do Documento SEI nº 7401288 

do processo SEI nº 6074.2018/0000521-0 (atual P.A. nº 2017-0.091.056-2 mencionado); 

- TC nº 004/2017/SMDHC: solicitação da segunda parcela na fl. 68 do P.A. nº 2017-0..091.025-2 

mencionado.  

 

Em resposta ao segundo questionamento, já é possível em consulta aos processos SEI nº 

6074.2018/0000348-0 (TC nº 002/2017/SMDHC) e nº 6074.2018/0000036-7 (TC nº 

004/2017/SMDHC), verificar que as prestações de contas referentes ao período integral do projeto 

foram entregues. Adicionalmente, todas as prestações de contas dos termos de colaboração nº 

001/2017/SMDHC e nº 003/2017/SMDHC já foram entregues, protocoladas e juntadas aos 

processos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“A Divisão de Análise de Contas (SMDHC/DP/DAC), atualmente, é a responsável pela solicitação 

de todos os pagamentos de parcerias vigentes, incluindo os termos de colaboração recentes (que 

englobam projetos que envolvem a Coordenação de Políticas para LGBTI). Com isso, a solicitação 

de pagamento somente é realizada após verificação da entrega de prestações de contas que 

condicionam o repasse, visando sempre cumprir os expressos legais.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Implementado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Unidade, em sua manifestação, expõe que a competência pela liberação dos recursos seria da 

Coordenação de Políticas LGBT. Ademais, a Secretaria argumenta que as prestações de contas 

teriam sido posteriormente entregues pelas entidades parceiras, sem apresentar justificativas e/ou 

esclarecimentos no que se refere à autorização do pagamento sem a requerida entrega dos 

documentos, pela OSC parceira, associados à prestação de contas dos ajustes firmados. 

 

No que tange ao posicionamento do setor responsável (doc. SEI nº 011273590), datado de setembro 

de 2018, a CPLGBT argumenta não ter havido o segundo repasse sem a apresentação das prestações 

de contas parciais pelas OSCs e indica  que os documentos teriam sido apensados, após a 

digitalização dos processos administrativos físicos, em processos eletrônicos (vide quadro abaixo), 

sendo estes recebidos em momento anterior à liberação dos repasses em questionamento. 
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Quadro X – Processos SEI Prestação de Contas CCLGBT. 

OSC Termo de Colaboração nº 
Processo SEI de 

Prestação de Contas 

UNAS - União de Núcleos, Associações 

dos Moradores de Heliópolis e Região 
04/2017/SMDHC 6074.2018/0000036-7 

Associação Cultural Dynamite 03/2017/SMDHC 6074.2018/0000521-0 

Instituto Omindaré 01/2017/SMDHC 6074.2018/0003137-8 

Associação Rede Cidadã Multicultural 02/2017/SMDHC 6074.2018/0000348-0 

 

Dados os novos elementos apresentados pela coordenadoria, os quais, durante o desenvolvimento 

do trabalho, não tinham sido fornecidos, apesar de terem sido solicitados, à época, os processos de 

prestação de contas associados às parcerias elencadas, entende-se por não ter havido irregularidades 

no que se refere à efetivação do segundo repasse às entidades parceiras. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 07 - Irregularidades no processo de monitoramento, avaliação e 

fiscalização dos convênios firmados para gestão dos CCLGBTs. 

 

Em consulta aos Processos Administrativos nºs 2014-0.308.668-7, 2016-0.101.964-1, 2015-

0.340.378-1, 2016-0.146.703-2 e 2016-0.191.847-6, relacionados aos processos de prestação de 

contas de cada um dos convênios firmados para gestão dos CCLGBTs, não foi possível identificar 

a atuação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC no monitoramento, 

avaliação e fiscalização da execução do objeto pelas entidades conveniadas.   

 

Por meio da análise do Processo Administrativo nº 2015-0.340.378-1, observa-se que os itens 2.1 e 

2.1.1 do Termo de Convênio nº 158/2015/SMDHC, firmado com a UNAS em dezembro de 2015, 

determinam que:  

 
2.1. A execução do projeto será monitorada e submetida a avaliações da Comissão de 

Fiscalização baseados em relatórios de atividades bimestrais acompanhados de listas de 

presença dos participantes nas atividades desenvolvidas, levantamentos estatísticos das 

metas alcançadas e, nos momentos estipulados no Plano de Trabalho, a entrega de 

materiais produzidos, tudo a ser apresentado pela Convenente. 

 

2.1.1. Os relatórios da execução física para a avaliação referida no item 2.1, 

deverão ser entregues à Comissão pela Convenente até o 10º dia corrido do mês 

subseqüente ao da realização da atividade, devendo dispor sobre o alcance das 

metas indicadas, a consecução dos objetivos e os indicadores qualitativos; 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=6802656&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=560a252f55bf6929e0c7539ef12cd4e467ab4c5762d052a61fcc5ec6ff0e74ab
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=8023902&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=b1941d5f42aff0c5a82d20a9311457a9f1caefe19d66e3af4ebb85e330e1a66f
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=14501961&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=b1f41244fbf9240cd7b688cb74836b2f35dbe621e1407fcf99aea4925aeb49c6
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=7709829&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=37d9f8645ee23662160d78e40ba5b99f955c15fe1c1cd2ef14c3fc6e06d94434
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Ainda, no que concerne à atuação da Comissão de Fiscalização, os itens 2.2 e 2.2.2, deste mesmo 

termo, preconizam que: 

 
2.2. A fiscalização será feita pela SMDHC, por meio da Comissão de Fiscalização. 

[...] 

2.2.2. A Comissão de Fiscalização promoverá vistoria, sempre que julgada 

necessária, registrando o ato em relatório próprio, que deverá ser juntado ao 

respectivo processo administrativo.” 

 

Além disso, dentre as obrigações da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o termo 

estipula que: 

 
3.2. Compete à PMSP – SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA:  

[...] 

3.2.2. Fiscalizar a execução do presente, avaliando o cumprimento do Plano de 

Trabalho estipulado, do cronograma de execução previsto e das ações finais 

estipuladas. 

[...] 

3.4.5. Monitorar, avaliar e fiscalizar a execução do convênio, nos termos da 

Cláusula Segunda; 

 

Apesar do exposto, não foi possível confirmar o cumprimento de nenhuma das obrigações acima 

mencionadas durante o exame dos processos relacionados. 

   

Em mais um caso similar, em consulta ao Processo Administrativo nº 2014-0.308.668-7, observa-

se que os itens 2.1 e 2.2 do Termo de Convênio nº 60/2014/SMDHC, firmado com a Associação 

Rede Cidadã Multicultural em outubro de 2014, determinam que: 

 
2.1. O monitoramento e a avaliação das ações previstas serão efetivados a partir de 

relatórios e registro das atividades previstas, visitas in loco de acompanhamento e 

inclusive, se necessário, reuniões de discussão da implementação do projeto. 

2.2. A execução do projeto será submetida a avaliações mensais pela Comissão de 

Acompanhamento do Convênio, que emitirá parecer sobre a perfeita execução do objeto 

do ajuste e respectivo ateste. 

 

Além disso, dentre as obrigações da SMDHC e da convenente, o termo de convênio estabelece, de 

forma similar ao anterior, que: 

 
3.2. Compete à CONCEDENTE – SMDHC: 

[...] 

3.2.2. Fiscalizar a execução do presente, avaliando o cumprimento do Plano de 

Trabalho estipulado, do cronograma de execução previsto e das ações finais 

estipuladas; 

3.2.2.1. O acompanhamento da execução deste pela SMDHC será realizado pela 

Comissão de Acompanhamento do Convênio, a ser constituída por Portaria do 

Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania após a assinatura do 

presente termo. Os membros da referida comissão terão livre acesso, a qualquer 
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tempo, a todos os locais, documentos, atos e fatos relacionados direta ou 

indiretamente com o Convênio; 

[...] 

3.3. Compete à CONVENENTE – ASSOCIAÇÃO REDE CIDADÃ MULTICULTURAL: 

[...] 

3.16. Encaminhar à Comissão de Acompanhamento do Convênio, a cada três meses, 

relatório de atividades, o qual deverá dispor sobre o alcance das metas indicadas, a 

consecução dos objetivos e a execução financeira do presente.” 

 

Diante do que foi estipulado no convênio firmado, não foi possível confirmar o cumprimento destas 

determinações após análise dos processos relativos aos termos de convênio em questão.  

 

Por conseguinte, torna-se impossível avaliar o atingimento, ou não, das metas propostas em cada 

um dos planos de trabalho de todos os processos analisados neste item. 

 

Dessa forma, em relação ao monitoramento, à avaliação e à fiscalização da execução física das 

parcerias firmadas, verifica-se que as obrigações e deveres estabelecidos nos ajustes celebrados 

foram descumpridos por ambas as partes. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Considerando que o Departamento de Parcerias, e por consequência, a Divisão de Gestão de 

Parcerias, apenas foram criados com o advento do Decreto 58.079 de 24 de janeiro de 2018, este 

Departamento de Parcerias não tem conhecimento do procedimento que se adotava em relação ao 

processo de monitoramento, avaliação e fiscalização das parcerias firmadas anteriormente à 

reestruturação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Todavia, em análise ao 

documento apresentado pela CGM/AUDI, verificou-se que a competência para monitoramento, 

avaliação e fiscalização das referidas parcerias cabia ao “gestor e à Comissão de Monitoramento 

e Avaliação”, no caso, à Coordenação.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Atualmente, uma das áreas que compõe a Divisão de Gestão de Parcerias é a área de 

Monitoramento e Avaliação, que realiza visitas técnicas e elabora pareceres dessas visitas, com 

posterior avaliação do gestor e da OSC. A equipe técnica realiza visitas conforme solicitação das 

Coordenações, acompanhada de um de seus servidores. O Capítulo IV da Portaria 

121/SMDHC/2018 trata detalhadamente do procedimento a ser adotado nessa situação. 

Caso seja necessário averiguar responsabilidade funcional do apontado, o Departamento de 

Parcerias, em conjunto com a CAP, estará à disposição para instaurar procedimento de apuração 

preliminar.” 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Já implementado.” 

 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Secretaria reitera que, em relação aos convênios firmados para gestão dos CCLGBTs, o 

procedimento de monitoramento, avaliação e fiscalização dos convênios firmados seria de 

responsabilidade da Coordenação de Políticas LGBT, não sendo apresentado qualquer 

posicionamento do setor competente. Ademais, em consulta a manifestação anterior do setor (doc. 

SEI nº 011273590), verifica-se também não ter sido apresentada justificativa em relação ao tópico 

em questão. 

 

Conforme exposto anteriormente, no que tange à execução dos termos de convênio firmados para 

gestão dos centros, competia à Comissão de Acompanhamento dos Convênios emitir “parecer 

sobre a perfeita execução do objeto do ajuste e respectivo ateste.”, sendo que estes pareceres não 

foram identificados quando da análise dos respectivos processos de prestação de contas. Assim 

sendo, cumpre apontar que os membros da comissão em comento foram formalmente designados 

conforme quadro apresentado a seguir. Todavia, foi verificada a omissão dos participes no que se 

refere ao cumprimento de suas obrigações e responsabilidades. 

 
Quadro XI – Membros da Comissão de Acompanhamento dos Convênios firmados para gestão dos CCLGBTs. 

Termo de 

Convênio nº 
Nome Completo RF Nome Completo RF 

Nome 

Completo 
RF 

Data de 

Publicação 

60/SMDHC/2014 A.M.R. 812.***-* A.L.C.C. 807.***-* D.S. 816.***-* 05/05/2015 

40/2016/SMDHC E.A.V.M. 823.***-* L.G.B.M. 778.***-* - - 05/05/2016 

158/2015/SMDHC L.G.B.M. 778.***-* A.M.R. 812.***-* - - 18/12/2015 

047/SMDHC/2016 M.M.S.O. 827.***-* S.R.S 828.***-* E.A.V.M. 823.***-* 28/06/2016 

065/2016/SMDHC S.R.S 828.***-* E.A.V.M. 823.***-* B.S. 825.***-* 26/08/2016 

 

Ademais, em relação à Comissão de Fiscalização, prevista nos termos firmados, entende-se, s.m.j., 

que a mesma não confunde sua figura com a da Comissão de Acompanhamento, apesar de a esta 

também competir a atuação na fiscalização dos ajustes.  

 

Assim sendo, observa-se que a SMDHC foi omissa no que se refere à constituição de Comissões de 

Fiscalização, e à efetiva fiscalização dos ajustes, tendo por resultado o descumprimento de cláusula 

prevista nos convênios firmados e, de forma agravante, do Decreto nº 49.539/2008, que dispõe sobre 
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as normas relativas às transferências de recursos do Município de São Paulo mediante convênios, 

posto que: 

 
Art. 16. O controle e a fiscalização do convênio serão exercidos pelo concedente, 

observando-se que: 

I - o gestor do convênio ou os agentes por ele indicados terão livre acesso, a 

qualquer tempo, a todos os locais, documentos, atos e fatos relacionados direta ou 

indiretamente com o convênio; 

Ante o exposto, resta por confirmado descumprimento de competências por parte da Secretaria e 

das entidades do terceiro setor conveniadas, acabando por provocar prejuízos à análise a posteriori 

do cumprimento das metas instituídas, dos resultados alcançados, da efetividade das ações tomadas 

e da própria execução física dos ajustes. 

  
 
 

CONSTATAÇÃO 08 - Irregularidade devido à ausência de relatórios de execução física nas 

prestações de contas das parcerias firmadas, por meio de termo de convênio, para gestão dos 

CCLGBTs. 

 

Por meio da análise dos Processos Administrativos nº 2014-0.308.668-7, 2016-0.101.964-1, 2015-

0.340.378-1, 2016-0.146.703-2 e 2016-0.191.847-6, não foi possível identificar a presença dos 

relatórios de execução que deveriam integrar as prestações de contas parciais e finais das parcerias 

em questão. 

 

O Termo de Convênio nº 065/2016/SMDHC, de forma semelhante aos demais, dispõe que: 

 
5.3.1. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: Nas Prestações de Contas Parciais de 

cada repasse recebido, a Convenente deverá apresentar para cada quadrimestre 

abrangido, até o 10º dia útil do mês subseqüente, juntamente com os seguintes documentos: 

5.3.1.1. Relatório da execução física do projeto, dos resultados alcançados e das 

metas atingidas, de forma comparada com a previsão constante do Plano de 

Trabalho, com esclarecimentos de eventuais divergências entre a execução física e 

a previsão e as comprovações documentais dos esclarecimentos. 

[...] 

5.3.1.3.1. O conteúdo da planilha deverá manter estrita consonância com as 

despesas do relatório financeiro previsto no Item 5.3.1.2.  

[...] 

5.3.2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: A prestação de contas final deverá ser 

apresentada pela Convenente observada as disposições que seguem. 

[...] 

5.3.2.2. A Prestação de Contas Final será apresentada pela Convenente em até 60 

(sessenta) dias após o término da vigência do convênio, juntamente com os 

seguintes documentos: 

5.3.2.2.1. Relatório da real execução física do projeto de forma comparada com a 

previsão constante do Plano de Trabalho, dos resultados alcançados e das metas 

atingidas, com os esclarecimentos de eventuais divergências entre a execução física 
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e a previsão e as comprovações documentais dos embasamentos dos 

esclarecimentos;” 

 

Entretanto, não foi possível localizar os relatórios elencados acima em nenhum dos processos 

analisados. 

 

Ante o exposto, verifica-se irregularidade no cumprimento das determinações contidas nos 

respectivos termos de convênio em relação à apresentação de relatórios de execução física junto aos 

outros documentos que integram as prestações de contas entregues pelas convenentes de cada uma 

das parcerias analisadas. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“A Divisão de Análise de Contas (SMDHC/DP/DAC) tem como atribuições, conforme art. 44 do 

Decreto nº 58.079/2018: 

 

“Art. 44. A Divisão de Análise de Contas tem as seguintes atribuições: 

I – analisar, atestar e emitir parecer técnico sobre a execução financeira do objeto das parcerias 

firmadas, incluindo as financiadas pelos fundos geridos pela SMDHC; 

II – notificar as organizações parceiras, para ciência de eventuais irregularidades encontradas, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

III – decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos por meio das parcerias; 

IV – realizar a glosa de despesas realizadas em desacordo com o plano de trabalho aprovado na 

parceria.” 

 

Desse modo, compreende-se que as análises realizadas por esta Divisão são feitas sob a ótica da 

execução financeira do projeto, não sendo possível emitir pareceres sobre a execução física do 

projeto. 

 

Além disso, a Cláusula Segunda - Do Monitoramento, Avaliação e Fiscalização dos processos 

supracitados, também determina que os relatórios de execução física serão entregues e avaliados 

pela Comissão de Fiscalização, esta que originalmente faz parte da Coordenação de Políticas 

LGBTI.  

 

Por fim, salienta-se que a DAC não é a responsável pelo recebimento e conferência das 

documentações entregues pelas Organizações, limitando-se a analisar financeiramente os 

documentos constantes nos autos.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Apesar de fazerem parte das prestações de contas, após a análise financeira dos referidos 

processos, estes serão encaminhados à Coordenação responsável para a avaliação e eventual 

solicitação de qualquer relatório ausente previsto em termo.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Após finalização do fluxo de análise financeira realizada pela DAC.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Considerando os apontamentos realizados em outros itens deste documento, de igual forma, a 

Unidade se absteve de se posicionar diretamente sobre as irregularidades indicadas, cabendo a esta 

apenas informar, por meio da sua Divisão de Análise de Contas, de que a competência de 

fiscalização caberia a Coordenadoria de Políticas LGBT. 

 

Ademais, conforme comentário anterior, mesmo na manifestação do setor competente, constante do 

doc. SEI nº 011273590, não foram prestados esclarecimentos específicos acerca da ausência de 

relatórios de execução física nas prestações de contas das parcerias firmadas, por meio de termo de 

convênio, para gestão dos CCLGBTs.  

 

Acerca deste assunto, a CPLGBT informou ter, em resposta à Solicitação de Auditoria Final, 

remetido ofício às entidades citadas para que se manifestassem acerca de algumas das 

irregularidades apresentadas neste documento, sendo o posicionamento e documentos correlatos 

disponibilizados por meio do processo físico. 

 

Apesar das manifestações recebidas e os diversos documentos apresentados, esta equipe entende 

que, considerando que os ajustes em tela já se encontram encerrados, a irregularidade constatada 

persevera, tendo em vista que, nos processos de prestação de contas de cada uma das parcerias 

(indicadas acima), foram confirmadas a ausência do referido relatório de execução física, restando 

configurada irregularidade no processo de prestação de contas frente ao descumprimento da entrega 

e/ou juntada de documentação obrigatória aos autos. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 09 - Irregularidades no atendimento aos prazos de entrega e análise das 

Prestações de Contas dos termos de convênio e fomento firmados para gestão dos CCLGBTs. 

 

Em análise dos Processos Administrativos de Prestação de Contas relativos aos termos de convênio 

firmados para gestão dos Centros de Cidadania LGBT (Quadro XII), verifica-se que nenhum deles, 

até a presente data, tinha sido analisado pelo setor responsável. 
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Quadro XII – Data de Encerramento dos Termos de Convênio 

Termo de 

Convênio nº 

Processo 

Administrativo nº 

Data de Encerramento 

do Termo de Convênio 

60/2014 2014-0.308.668-7 Maio de 2016 

40/2016 2016-0.101.964-1 Maio de 2017 

158/2015 2015-0.340.378-1 Janeiro de 2017 

47/2016 2016-0.146.703-2 Janeiro de 2017 

65/2016 2016-0.191.847-6 Maio de 2017 

 

Como exemplo mais crítico, no processo de transferência de recursos e prestação de contas do 

Termo de Convênio nº 60/SMDHC/2014 (Processo Administrativo nº 2014-0.308.668-7), firmado 

com a Associação Rede Cidadã Multicultural (CNPJ nº 11.223.935/0001-53) para gestão do Centro 

de Cidadania LGBT Arouche, constatou-se que os documentos relacionados à prestação de contas, 

de acordo com a informação presente na capa do respectivo processo, foram entregues pela 

convenente em janeiro de 2017, decorridos oito meses do fim desta parceria. Além disso, 

transcorridos um ano e cinco meses desde o recebimento da prestação de contas por esta Secretaria, 

esses ainda restam sem análise pelo setor responsável. 

 

Ressalta-se que, de acordo com o Termo de Convênio nº 60/SMDHC/2014, esse determina que: 

 
6.1.1. A CONVENENTE deverá enviar, no final da execução do Projeto, a prestação de 

contas, em até 30 (trinta) dias após o término do Convênio. 

   [...] 

6.1.4. A partir do recebimento da prestação de contas final, a CONCEDENTE terá o 

prazo de 60 (sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não das contas 

apresentadas.(grifos nossos) 

 

Em outro caso, a prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 001/2017/SMDHC 

(Processo Administrativo nº 2017-0.015.000-2) somente teria sido entregue em fevereiro de 2018, 

decorridos, aproximadamente, sete meses do término da parceria (fl. 51v). Desse modo, 

descumprindo, as seguintes cláusulas do termo em questão: 

 
5.3.1. Nas Prestações de Contas Parciais de cada repasse recebido, a Organização da 

Sociedade Civil deverá apresentar para cada trimestre abrangido, até o 10 dia útil do mês 

subsequente, juntamente com os seguintes documentos... 

[...] 

5.3.2.2. A Prestação de Contas Final será apresentada pela parceira em até 90 (noventa) 

dias após o término da vigência do fomento, juntamente com os seguintes documentos: 

(grifos nossos) 
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Em resumo, verifica-se a ocorrência de irregularidades relativas ao processo de entrega e avaliação 

das prestações de contas por parte da SMDHC e também das entidades envolvidas. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feito esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 

prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 

A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.0.308.668-

7) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível, com os critérios determinados deste item. A ausência de prestação 

de contas final ou eventual atraso das prestações de contas serão observadas pela DAC em suas 

notificações e/ou pareceres financeiros.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Na presente constatação foram levantados, pela equipe de auditoria, atrasos tanto no cumprimento 

dos prazos de análise das Prestações de Contas pela SMDHC quanto no atendimento dos prazos de 

entrega dos respectivos documentos pelas organizações parceiras. Nota-se que o primeiro aspecto 

já foi abordado em constatações anteriores e identificado que, apesar do descumprimento dos 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

38 

 

prazos/não entrega de documentos integrantes do rol de documentos obrigatórios por parte das 

convenentes, não houve a efetiva notificação por parte da Secretaria. 

 

Ademais, demonstra-se como requisito fundamental que a Secretaria seja diligente quanto ao 

cumprimento dos prazos legais, aplicando-se as devidas sanções, quando for o caso, com o objetivo 

de tornar efetivas as ações de fiscalização e monitoramento do cumprimento dos objetos dos ajustes 

firmados, fato este que não ocorreu no caso em comento. 

 

No que tange ao segundo aspecto, a Unidade comunica que, apesar do processo de restruturação 

organizacional ocorrido neste ínterim, ainda necessita de um aumento no quadro de servidores que 

permita o atendimento de todos os processos de prestação de contas ainda pendentes de análise pela 

Secretaria. 

 

Diante da restrição imposta, a Unidade optou por priorizar a análise dos termos firmados sob a égide 

da Lei 13.019/2014, ao invés de proceder com a avaliação das prestações de contas referentes aos 

convênios encerrados em momento anterior. 

Quanto ao exposto, cumpre reafirmar, no entanto, que a SMDHC possuía, como ainda possui, 

responsabilidade legal de respeitar o cumprimento dos prazos instituídos legalmente para análise 

das prestações de contas das parcerias estabelecidas pela Pasta.  

A equipe de auditoria entende que, apesar disso, a conclusão das análises de prestação de contas 

citadas neste relatório se apresenta como fundamental, considerando todas as irregularidades 

apontadas no decorrer deste documento. No que se refere ao prazo para conclusão da análise dos 

processos citados, em seu Plano de Providências, a SMDHC afirma que somente irá conseguir 

proceder com a conclusão da requerida análise dentro de um ano. 

 

Isto posto, nota-se que houve um lapso temporal de quase dois anos sem que a Unidade tenha 

concluído ou verificado, de forma geral, os apontamentos feitos pela equipe de auditoria. Cumpre 

evidenciar a relevância de se apurar tempestivamente as informações apresentadas, com o objetivo 

de se tomar ações no sentido de prevenir futuras irregularidades similares. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 10 - Ausência de controle sobre os saldos financeiros remanescentes das 

parcerias firmadas e sobre a devolução desses recursos ao erário público. 

 

Os saldos financeiros remanescentes consistem em recursos que foram previstos nos Planos de 

Trabalho dos projetos, mas que não chegaram a ser utilizados no escopo da parceria e permaneceram 

depositados na conta bancária específica designada ao projeto.  

 

Ocorre que, por meio de análise dos Processos Administrativos nºs 2014-0.308.668-7, 2016-

0.101.964-1, 2015-0.340.378-1, 2016-0.146.703-2, 2016-0.191.847-6, 2017-0.017.166-2 e 2017-

0.015.000-2, não foi possível apurar os valores dos saldos remanescentes dos respectivos Termos 
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de Convênio e de Fomento diante da ausência dos extratos bancários referentes ao período completo 

de execução das parcerias, assim como a devolução destes recursos à própria Secretaria quando do 

término dos ajustes.  

 

Assim, configurando-se possível descumprimento ao disposto no Artigo 7.2 dos Termos de 

Convênio e de Fomento firmados que, de forma similar, estabelecem que: 

 
7.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos a Concedente, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias do evento, [...] (grifos nossos) 

 

Nota-se, ainda, que não foi possível identificar qualquer análise ou parecer da SMDHC no que tange 

aos possíveis saldos existentes, inexistindo qualquer forma de controle administrativo sobre os 

eventuais saldos remanescentes existentes por parte da Secretaria. 

 

Ressalta-se que a ausência de devolução dos recursos não utilizados na execução dos projetos 

representa potencial prejuízo ao erário público, sendo tal fato agravado pela falta de controle da 

Secretaria em relação ao cumprimento dessas obrigações pelas entidades. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feito esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 

prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 

A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.0.308.668-

7) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível, com os critérios determinados deste item. A presença de saldos não 

utilizados remanescentes será observada pela Divisão de Análise de Contas em seu parecer 

financeiro, e todos os valores residuais estão cabíveis de solicitações de devolução por parte da 

Administração Pública via notificação em DOCSP.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade, na mesma linha de resposta dada a outras constatações, informa que os processos 

administrativos correspondentes aos apontamentos realizados pela equipe de auditoria estão 

pendentes de análise, visto que a Pasta optou por priorizar a análise de parcerias da Coordenação de 

Políticas para LGBT firmadas depois dos ajustes em comento, relativos ao  Edital de Chamamento 

Público SMDHC nº 001/2017 (vide Recomendação 002). 

De acordo com o Plano de Providências apresentado, pressupõe-se ter ocorrido a implementação de 

meios de controle dos saldos financeiros remanescentes, e que, consequentemente, eventuais saldos 

a serem devolvidos ao erário atualmente estão sendo verificados pela Divisão de Análise de Contas 

em seu parecer financeiro.  

Nesse caso, a equipe de auditoria interpreta que acompanhar o destino de possíveis saldos 

remanescentes trata-se de medida obrigatória e adequada a ser adotada por parte da Unidade, 

visando o cumprimento do dever de acompanhar o destino de possíveis saldos remanescentes. 

Assim, incluindo-se, de forma clara e concisa, informações relacionadas a esses saldos no relatório 

elaborado pela Divisão de Análise de Contas. 
 

 

 

CONSTATAÇÃO 11 - Irregularidades no processo de controle e destinação, após o término 

das parcerias, dos equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos nos CCLGBTs. 

 

Em consulta aos processos administrativos inseridos no quadro abaixo (Quadro XIII), foram 

identificados valores, os quais somam o montante de R$ 146.685,70, cujo objetivo seria o de 

aquisição de equipamentos e bens permanentes a serem utilizados nos Centros de Cidadania LGBT. 

Entretanto, não foi identificado, diante do exame dos mesmos processos, nenhum tipo de controle 

sobre o uso e destinação desses equipamentos/bens findo o prazo de vigência dos respectivos 

termos. 
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Quadro XIII – Valores Repassados para aquisição de Equipamentos e Bens Móveis Permanentes 

Processo Administrativo 

nº 

Fls. Centro de 

Cidadania CCLGBT 

Valor Nota de Liquidação e Pagamento (R$) 

2016-0.146.703-2 26 Leste R$ 47.264,21 

2015-0.340.378-1 110 Sul R$ 50.489,72 

2016-0.191.847-6 15 Norte R$ 48.931,77 

 

Como exemplo, o Termo de Convênio nº 65/2016/SMDHC (Processo Administrativo nº 2016-

0.146.703-2), firmado com a entidade Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ (CNPJ: 

56.096.092/0001-00) para gestão do Centro de Cidadania LGBT Norte, determina que: 

 
3.3.20. Os equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos pela Convenente 

reverterão ao término do convênio para o Poder Público, nos termos da Portaria nº 29/06-

SF.” (grifos nossos) 

  

Ainda, o Decreto Municipal nº 49.539/08, que regulamenta a celebração, a liberação de recursos, a 

execução e seu acompanhamento, a fiscalização e a prestação de contas de convênios, preconiza 

que: 

 
Art. 17. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens, equipamentos ou 

materiais permanentes, adquiridos em razão do convênio, quando da extinção do ajuste. 

 

Apesar das determinações da legislação aplicável, não foi possível observar nenhuma ação 

concernente à destinação dos bens e equipamentos adquiridos pela entidade ou informação acerca 

da localização e condição dos bens ao final da parceria nos convênios analisados. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Considerando que o Departamento de Parcerias, e por consequência, a Divisão de Gestão de 

Parcerias, apenas foram criados com o advento do Decreto 58.079 de 24 de janeiro de 2018, este 

Departamento de Parcerias não tem conhecimento do procedimento que se adotava ao término das 

parcerias em relação à destinação dos bens imobilizados. Todavia, considerando que a 

Coordenação LGBTI foi responsável por todo processo de seleção, avaliação e formalização das 

parcerias, entendemos, smj, que cabia à Coordenação verificar a destinação dos imobilizados.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Tendo em vista a necessidade de se consolidar e estabelecer um fluxo para a destinação dos bens 

imobilizados adquiridos com recursos públicos, este Departamento de Parcerias – DP realizou 

levantamento da legislação aplicável às parcerias em análise (passivo) e em vigência entre a 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC e Organizações da Sociedade 
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Civil - OSCs e, mesmo com a indicação de que é possível proceder com a doação dos imobilizados 

ao final dos projetos, resta dúvida quanto ao fluxo interno e procedimento a ser adotado para tal 

demanda, uma vez que as normas existentes não são claras ou se mostram insuficientes para balizar 

o correto encaminhamento a ser dado pela Administração Pública em relação aos bens adquiridos 

pelas OSCs com recursos provenientes da Administração Pública. 

 

Desse modo, este Departamento de Parcerias faz o encaminhamento de toda a legislação correlata 

para fundamentar sua proposta de encaminhamento dos bens a ser adotada por esta Secretaria de 

Direitos Humanos e Cidadania e consultar a Assessoria Jurídica Consultiva da Procuradoria 

Geral do Município, a fim de obter um parecer que possibilite a definição de um fluxo que considere 

os princípios da economicidade, da limitação de recursos humanos e logísticos na PMSP, bem 

como da supremacia do interesse público e os demais diplomas legais aplicáveis às parcerias entre 

OSCs e a Municipalidade. 

 

O entendimento deste Departamento de Parcerias - DP é que a destinação é uma competência do 

administrador público que é responsável por definir a destinação dos imobilizados. 

 

Além disso, a Portaria nº 121/SMDHC/2019, já em vigor, em seu artigo 64, já determina que exista 

uma destinação prévia do bem no momento da celebração da parceria.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“Já implementado (Processo SEI já instruído e em análise).” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade se manifesta no sentido de que, com o advento da Portaria nº 121/SMDHC/2019, as 

regras de tratamento e destinação dos bens imobilizados/permanentes adquiridos pelas  convenentes 

teriam se tornadas mais nítidas, uma vez que, em seu artigo 64, o normativo citado estabelece, de 

forma expressa, regramento acerca da aquisição de bens imobilizados e do destino dos bens ao final 

das parcerias, conforme a seguir: 

Art. 64 A aquisição de material imobilizado estará condicionada à definição prévia no 

termo de parceria celebrado de sua destinação após o término do projeto.  

Além disto, uma vez que as parcerias sob análise ocorreram em momento anterior ao regramento 

em tela, e considerando que as prestações de contas ainda estão pendentes de análise, a Unidade 

justifica que cabia à Coordenação da época verificar a destinação dos imobilizados. Todavia, tal 

argumento não merece prosperar, visto que é atribuição da Pasta verificar o cumprimento dos 

dispositivos de cada ajuste firmado. 

 

De forma complementar, conforme estabelecido pela Portaria nº 29/06-SF, de 7 de março de 2006, 

constitui obrigação da Unidade a realização dos seguintes procedimentos: 
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1 - Os equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos com recursos provenientes dos 

Planos de Trabalho vinculados a Convênios celebrados com Entidades Filantrópicas e 

Assistenciais, serão doados à Prefeitura do Município de São Paulo, e deverão ser 

incorporados nos termos do que dispõe o Decreto nº 45.858, de 28 de abril de 2005, a cada 

prestação de contas do respectivo Convênio. 

1.1 - A doação deverá obedecer a legislação em vigor que rege a matéria. 

1.2 - A incorporação deverá ser providenciada pela Unidade Orçamentária responsável 

pelo Convênio. 

2 - Após a incorporação, de imediato, o Titular da Unidade Orçamentária deverá 

providenciar um termo de guarda e responsabilidade dos bens incorporados, que deverá 

ser assinado pelos responsáveis, devidamente identificados, da instituição conveniada. 

Desse modo, caberia à própria SMDHC efetuar o controle e destinação de todos os equipamentos e 

bens adquiridos com recursos advindos do erário, configurando-se, desta forma, flagrante 

descumprimento da Portaria nº 29/06-SF e do Decreto Municipal nº 49.539/08 (vide Recomendação 

002). 

 

 

 
CONSTATAÇÃO 12 - Descumprimento das obrigações instituídas por meio dos termos de 

convênio para gestão dos CCLGBTs em relação à oferta de contrapartida prevista nos Planos 

de Trabalho apresentados pelas entidades. 

 

O Termo de Convênio nº 60/2014/SMDHC (Processo Administrativo nº 2014-0.290.181-6) firmado 

com a Associação Rede Cidadã Multicultural, em sua Cláusula 3.15, dispõe que: 

 

“3.15. Ofertar, a título de contrapartida, os seguintes serviços, estimados, juntos, em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais): 

3.15.1. Um vídeo-documentário sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de 

Cidadania LGBT, a partir de depoimentos da equipe técnica, pessoas atendidas pelo 

equipamento e representantes de instituições parceiras e 

3.15.2. Sessões do projeto “CineClube”.” 

 

Entretanto, em consulta a prestação de contas associada ao projeto (Processo Administrativo nº 

2014-0.308.668-7, fls. 89 a 91), observa-se que: 

 

- O presidente da entidade, em 10 de agosto de 2016, declara que as duas sessões previstas não 

foram executadas; 

 

- Não houve o detalhamento dos custos de produção e as notas fiscais relativas ao serviço não foram 

apresentadas; e 
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- A cópia do DVD do vídeo produzido, a qual se informa que estaria anexa ao ofício, não foi incluída 

no processo.  

 

Em relação à comprovação da oferta de contrapartida estabelecida, no que concerne ao Termo de 

Convênio nº 40/2016/SMDHC (Processo Administrativo nº 2016-0.097.777-0), firmado com a 

mesma entidade para continuidade da prestação do serviço, não foi possível identificar, após análise 

do Processo Administrativo nº 2016-0.101.964-1, nenhum documento que ateste a execução dos 

três workshops de “Geração de trabalho e renda” previstos, no valor total estimado de 

R$ 10.000,00, conforme disposto na Cláusula 3.3.19 deste mesmo termo.  

 

Em outro caso similar, o Termo de Convênio nº 158/2015/SMDHC (Processo Administrativo nº 

2015-0.215.733-7), firmado com a entidade UNAS, prevê a entrega da mesma contrapartida firmada 

no Termo de Convênio nº 60/2014/SMDHC, abordado no primeiro parágrafo (vídeo-documentário 

e sessões do projeto “Cineclube” no valor de R$ 20.000,00), porém, em consulta ao processo 

relativo à prestação de contas da parceria (Processo Administrativo nº 2015-0.340.378-1), não foi 

identificada nenhuma prova documental que disponha sobre a realização do serviço. 

 

Dado o exposto, não possível confirmar o cumprimento da obrigação relativa à oferta de 

contrapartida pela convenente nos termos supramencionados, assim como em outros termos que 

foram firmados com outras entidades para execução do mesmo objeto. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feito esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 

prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 

A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  
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“Dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.290.181-

6) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível, com os critérios determinados deste item. A ausência de comprovação 

financeira da contrapartida poderá resultar em descontos, quando for elaborado o parecer 

financeiro dos referidos projetos.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade informa que, com exceção do Processo Administrativo nº 2014-0.290.181-6, os demais 

processos administrativos elencados neste item encontram-se pendentes de análise, visto o 

posicionamento da Secretaria, informado anteriormente, de optar por priorizar a análise das 

prestações de contas de parcerias mais recentes firmadas pela Coordenação de Políticas para LGBTI 

(vide Recomendação 002). 

Tendo em vista que a contrapartida constitui um dos elementos fundamentais a serem atendidos 

com vistas ao efetivo cumprimento do Plano de Trabalho inicialmente apresentado pela entidade e 

aprovado pela Unidade responsável, resta por mandatório que Unidade assegure o seu 

cumprimento/disponibilização ao longo do desenvolvimento de cada parceria. 

Cumpre destacar que, em seu Plano de Providências, a Pasta compromete-se a avaliar a 

comprovação da oferta das contrapartidas por parte das organizações parcerias, nos processos que 

foram escopo desta auditoria. A equipe de auditoria concorda com a providência indicada plano de 

apresentado pela SMDHC, porém, reitera que tal ação se trata de uma obrigação inerente por parte 

da Secretaria, que deve ser empregada de forma sistemática e contínua para todas as parcerias 

firmadas pela Unidade, de forma a dar cumprimento aos seus deveres e aos normativos aplicáveis. 
 

 

 

CONSTATAÇÃO 13 - Irregularidades no processo de controle de frequência dos prestadores 

de serviço atuantes nos CCLGBTs. Prejuízo estimado de R$ 43.330,00 referentes ao 

pagamento de serviços que não foram efetivamente prestados. 

 

Em consulta aos processos administrativos de prestação das contas das parcerias firmadas em 

momento anterior ao Edital de Chamamento Público 001/2017/SMDHC, foram identificados casos 

em que o mesmo prestador de serviço atuou simultaneamente em mais de um CCLGBT, apesar da 

incompatibilidade de horário e carga horária (Quadro XIV). 
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Quadro XIV – Lista de Casos Identificados de Colaboradores que supostamente teriam atuado 

simultaneamente em mais de um CCLGBT. 

Processo 

Administrativo 

nº 

Entidade Data 
Descrição da 

Despesa 

Prestador do 

Serviço 
Fls. 

NF 

nº 
Valor (R$) 

2016-

0.146.703-2 
CRDC ago/16 

Assistente 

Técnico 
A.M.O.R. 107 13 R$ 2.000,00 

2015-

0.340.378-1 
UNAS ago/16 

Assistente 

Técnico 
A.M.O.R. 329 10 R$ 2.000,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ set/16 

Articulador 

Unidade Móvel 
A.M.O.R. 174 12 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC set/16 

Assistente 

Técnico 
A.M.O.R. 108 14 R$ 2.000,00 

2016-
0.191.847-6 

CEMJ out/16 
Articulador 

Unidade Móvel 
A.M.O.R. 

176 15 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC out/16 

Assistente 

Técnico 

A.M.O.R. 
109 18 R$ 2.000,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
out/16 

Articulador 

Unidade Móvel 

A.M.O.R. 
1933 16 R$ 2.000,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ nov/16 

Articulador 

Unidade Móvel 

A.M.O.R. 
177 20 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC nov/16 

Assistente 

Técnico 

A.M.O.R. 
110 19 R$ 2.000,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
nov/16 

Assistente 

Técnico 

A.M.O.R. 
1894 21 R$ 2.000,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ dez/16 

Articulador 

Unidade Móvel 

A.M.O.R. 
179 23 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC dez/16 

Assistente 

Técnico 

A.M.O.R. 
111 24 R$ 2.000,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
dez/16 

Assistente 

Técnico 

A.M.O.R. 
1897 22 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC set/16 

Articulador 

Unidade Móvel 
A.B.J. 134 6 R$ 2.000,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
set/16 

Articulador 

Unidade Móvel 
A.B.J. 1912 3 R$ 2.000,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC jul/16 

Assistente 

Técnico 
A.O.P. 99 2 R$ 2.000,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
jul/16 Articulador A.O.P. 1809 1 R$ 2.000,00 

2014-

0.308.668-7 

Rede 

Cidadã 
jan/16 

Coordenador 

Geral 
J.M.C. 239 5 R$ 3.500,00 

2014-

0.308.668-7 

Rede 

Cidadã 
jan/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

J.M.C. 

958 

a 

960 

6 R$ 3.400,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ fev/17 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

M.P.S.J. 653 5 R$ 2.900,00 
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2016-

0.191.847-6 
CEMJ fev/17 

Controlador de 

Acesso 

M.P.S.J. 
669 6 R$ 1.300,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ mar/17 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

M.P.S.J. 

653 5 R$ 2.900,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ mar/17 

Controlador de 

Acesso 

M.P.S.J. 
669 6 R$ 1.300,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ abr/17 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

M.P.S.J. 

655 7 R$ 2.900,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ abr/17 

Controlador de 

Acesso 

M.P.S.J. 
671 8 R$ 1.500,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC jul/16 

Coordenador 

Geral 
N.S.C.N. 78 39 R$ 3.500,00 

2015-

0.340.378-1 
UNAS jul/16 

Técnico na 
Área de 

Comunicação 

Social 

N.S.C.N. 

341 38 R$ 3.400,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
nov/16 

Assistente 

Técnico 

N.S.C.N. 
1670 45 R$ 2.000,00 

2015-

0.340.378-1 
UNAS nov/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

N.S.C.N. 

270 44 R$ 3.400,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ out/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 230 11 R$ 2.800,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC out/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 

143 16 R$ 2.800,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ nov/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 

232 13 R$ 2.800,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC nov/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 

144 17 R$ 2.800,00 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ dez/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 

234 18 R$ 2.800,00 

2016-

0.146.703-2 
CRDC dez/16 

Técnico na 

Área de 

Comunicação 

Social 

R.M.B. 

145 19 R$ 2.800,00 
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2016-

0.146.703-2 
CRDC jul/16 

Assistente de 

Coordenador 

Geral 

R.B. 89 6 R$ 2.500,00 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
jul/16 

Assistente 

Técnico 
R.B. 1882 5 R$ 2.000,00 

 

Como exemplo, considerando-se a carga horária semanal de 40 horas para o cargo de Assistente 

Técnica e 30 horas para o de Articuladora, observa-se que, supostamente, nos meses de novembro 

e dezembro de 2016, a Sra. A.M.O.R. (CPF: 219.***.***-**) teria exercido uma carga horária diária 

de trabalho de, aproximadamente, 16 horas (Carga Horária Total Semanal / Dias da Semana = 110 

/ 7 = 15,71 horas). Dadas as funções a serem desempenhadas em cada um dos cargos citados, 

demonstra-se improvável que uma mesma pessoa consiga desenvolvê-las integralmente frente à 

carga horária requerida, além da distância a qual teria de ser percorrida para o deslocamento entre 

os CCLGBTs. 

 

Considerando que cada um dos colaboradores atuou em apenas um dos CCLGBTs durante cada 

mês de referência, calcula-se um prejuízo estimado de, no mínimo, R$ 43.330,00, os quais teriam 

sido cobrados por serviços não executados. 

 

Ademais, durante a análise realizada, não foi possível localizar folhas de frequência dos 

colaboradores, ou qualquer outro tipo de controle de frequência que teria sido implementado nos 

Centros de Cidadania LGBT e Unidades Móveis LGBT. Devido ao exposto, em complemento ao 

parágrafo anterior, há de se considerar que pode ter ocorrido o não cumprimento da carga estipulada 

para execução das funções as quais foram remuneradas e/ou a própria falta de execução destas 

mesmas atividades, dado que não há nenhuma comprovação documental que possa atestar essas 

informações. 

 

Desse modo, verifica-se uma real fragilidade em relação aos controles e comprovação da carga 

horária desempenhada por cada um dos colaboradores, uma vez que não há meios de se comprovar 

qual teria sido a carga horária cumprida por cada um deles e, ainda, se os colaboradores exerceram 

efetivamente a função pela qual foram remunerados. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feito esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 
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prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 

A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Os processos mencionados estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, 

e serão avaliados assim que possível. No entanto, ressalta-se, que a análise de prestação de contas 

realizada pela DAC é estritamente financeira e não tem capacidade técnica e de pessoal para 

realizar análises mais profundas como as produzidas pelas equipes da Controladoria Geral do 

Município, não dispondo de um qualquer espécie de sistema que nos permita cruzar as informações 

dispostas pelo órgão. Em outras palavras, avalia-se a origem e aplicação dos recursos repassados 

às Organizações e se verifica se estes possuem documentações hábeis que comprovem sua execução 

física, tais como Notas Fiscais, Recibos, Holerites, Extratos Bancários, bem como se estão sendo 

executados conforme as legislações cabíveis, o Termo pactuado, o Plano de Trabalho apresentado 

pela Organização e sua Planilha Orçamentária.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade reitera que os processos administrativos correspondentes aos apontamentos realizados 

pela equipe de auditoria estão pendentes de análise, visto que a Secretaria optou por priorizar a 

análise de projetos da Coordenação de Políticas para LGBTI firmados no ano de 2017. 

Não obstante os prazos legais previstos já se apresentem exauridos (vide Constatação 09), embora 

seja compreensível monitorar de forma mais tempestiva e assídua projetos mais recentes, é 

necessário ponderar a relevância das constatações levantadas pela equipe de auditoria. Afinal, no 

que se refere as irregularidades evidenciadas, demonstra-se necessário ações no sentido de que se 

promova o ressarcimento dos recursos indevidamente utilizados, e principalmente, de que se 

implementem novas medidas preventivas para que falhas similares possam ser detectadas, de forma 

tempestiva, pelos servidores responsáveis. 
 

Em manifestação aos achados contidos neste relatório, a Unidade declara que, dentre os processos 

mencionados, apenas o Processo Administrativo nº 2014-0.308.668-7, referente ao Termo de 

Convênio nº 60/2014/SMDHC, fora analisado. Nota-se, porém, que é necessário que a Unidade 
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averigue sistematicamente todos os processos citados, para que confirme as irregularidades 

apontadas nas folhas de frequência das entidades convenentes. 

 

De conhecimento do contido no presente relatório e da lista de colaboradores inserida no Quadro 

XIV, por meio do Processo SEI nº 6074.2018/0001488-0, a CPLGBT elaborou ofício destinado a 

Sra. A.M.O.R. (Ofício nº 31/2018 - SMDHC/CPLGBTI - doc. SEI nº 9807726), para apresentação 

de defesa aos fatos concernentes a sua pessoa, sendo também solicitado que todas as notas fiscais 

emitidas pela Sra. A.M.O.R., em favor das organizações parceiras, fossem disponibilizadas ao setor. 

 

Considerando a ciência anterior dos fatos narrados no ofício em comento, de acordo com as 

informações constantes do doc. SEI nº 9808364, a Sra. A.M.O.R. compareceu pessoalmente na 

CPLGBTI, em 23 de julho de 2018, sendo tal ocasião descrita da seguinte forma: 

"(...) Na data de hoje (23/07/2018) a Sra. A.M.O.R. compareceu voluntariamente na CPLGBTI para 

receber o ofício nº 31/2018 (SEI nº 9807726). Sabendo antecipadamente das razões do ofício, SEM 

RENÚNCIA DO PRAZO PARA RESPOSTA, apresentou diversas notas fiscais canceladas (SEI nº 

9808282) na época que descobriu a irregularidade (principalmente em período que estava 

internada). Informou que a REDE CIDADÃ fez a abertura da MEI (CNPJ 23.823.402/0001-91) 

tinha a senha para emissão das notas fiscais. Fez a revelação que tal senha era compartilhada com 

os servidores S.R.S (Coordenador Técnico - RF: 828.***-* - SMDHC/CPLGBT), E.A.V.M. 

(Coordenadora Adjunta de Políticas para LGBT – RF 823.***-*), A.M.R. (Coordenador de 

Políticas para LGBT - RF 812.***-*), bem como com os dirigentes da Rede Cidadã e CRDC. Por 

fim afirmou desconhecer a entidade CEMJ e seus dirigentes. A informação acima foi prestada 

informalmente e a resposta será apresentada no prazo legal.(...)". 

Ante o exposto, realizando uma análise entre as notas fiscais, de emissão da Sra. A.M.O.R., 

apresentadas no decorrer do processo de prestação de contas pelas entidades parceiras e as cópias 

destes mesmos documentos fiscais, providas pela mesma, observa-se que, considerando o contido 

no doc. SEI nº 9808282, houve o cancelamento posterior de notas fiscais pela declarante, sendo 

algumas destas tendo sido questionadas neste mesmo item, conforme quadro a seguir. 

Quadro XV – Comparativo entre as Notas Fiscais indicadas no Quadro XIV e a relação de notas fiscais 

apresentada pela prestadora de serviço (doc. SEI nº 9808282). 

Processo 

Administrativo 

nº 

Entidade Data 
Prestador do 

Serviço 
Fls. 

NF 

nº 
Valor (R$) 

Status Nota 

Fiscal 

2016-

0.146.703-2 
CRDC ago/16 A.M.O.R. 107 13 R$ 2.000,00 

Cancelada 

2015-

0.340.378-1 
UNAS ago/16 

A.M.O.R. 
329 10 R$ 2.000,00 

- 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ set/16 

A.M.O.R. 
174 12 R$ 2.000,00 

Cancelada 

2016-

0.146.703-2 
CRDC set/16 

A.M.O.R. 
108 14 R$ 2.000,00 

Cancelada 
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2016-

0.191.847-6 
CEMJ out/16 

A.M.O.R. 
176 15 R$ 2.000,00 

Cancelada 

2016-

0.146.703-2 
CRDC out/16 

A.M.O.R. 
109 18 R$ 2.000,00 

- 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 
out/16 

A.M.O.R. 
1933 16 R$ 2.000,00 

Cancelada 

2016-

0.191.847-6 
CEMJ nov/16 

A.M.O.R. 
177 20 R$ 2.000,00 

- 

2016-

0.146.703-2 
CRDC nov/16 

A.M.O.R. 
110 19 R$ 2.000,00 

Cancelada 

2016-

0.101.964-1 

Rede 

Cidadã 

nov/16 A.M.O.R. 1894 21 R$ 2.000,00 Cancelada 

2016-

0.191.847-6 

CEMJ dez/16 A.M.O.R. 179 23 R$ 2.000,00 Cancelada 

2016-

0.146.703-2 

CRDC dez/16 A.M.O.R. 111 24 R$ 2.000,00 Cancelada 

2016-
0.101.964-1 

Rede 
Cidadã 

dez/16 A.M.O.R. 1897 22 R$ 2.000,00 Cancelada 

Ademais, a CPLGBT também instou o Sr. A.B.J. que, de forma similar, discorreu sobre o não 

recebimento de valores que teriam sido destinados a sua pessoa pela prestação de supostos serviços 

que teriam sido prestados, assim como reforçou o envolvimento dos mesmos servidores da 

SMDHC, lotados, à época, na CPLGBT, no processo de emissão de notas fiscais de serviços de 

colaboradores empregados na execução do objeto das parcerias ajustadas. (doc. SEI nº 011537594).  

Assim sendo, em exame dos fatos, verificam-se indícios de fraudes e desvio de recursos públicos 

por parte das entidades Rede Cidadã, CRDC e CEMJ, com o possível envolvimento de servidores 

lotados na própria Pasta e de outros colaboradores, por meio da apresentação de despesas não 

incorridas durante a execução do objeto dos convênios firmados. 

Destaca-se, ainda, que as informações apresentadas foram para conhecimento da Pasta em 

10/07/2018, e levando-se em consideração seu conteúdo, bem como o tempo decorrido, não é 

possível vislumbrar elementos que possam justificar a não conclusão das análises dos processos de 

prestação de contas em comento. 

Conclui-se, portanto, ser de suma importância a realização imediata da análise técnica das 

prestações de contas associadas a todas parcerias elencadas pela equipe de auditoria, conforme 

Quadros I e II deste documento (vide Recomendação 002).  

 

 

 

CONSTATAÇÃO 14 - Irregularidades em relação à comprovação da realização de cursos, 

oficinas e atividades nos Centros de Cidadania LGBT. Pagamento por serviços não 

comprovados no valor de R$ 185.200,00. 

 

Em consulta aos Processos Administrativos nºs 2014-0.308.668-7, 2016-0.101.964-1, 2015-

0.340.378-1, 2017-0.015.000-2, 2016-0.146.703-2, 2017-0.017.166-2 e 2016-0.191.847-6, verifica-
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se cobrança de um montante total de R$ 185.200,00 (vide tabela abaixo), somando-se os valores 

das notas fiscais anexadas aos processos administrativos relativos a cada um dos Centros de 

Cidadania LGBT.  

 

 
Tabela II – Valores Gastos em cursos, oficinas e atividades nos CCLGBTs. 

Entidade CCLGBT Valores Gastos (R$) 

Centro de Estudos e Memória da Juventude Norte R$ 18.600,00 

Centro de Recreação e Desenvolvimento da 

Criança Especial 
Leste R$ 34.000,00 

Associação Rede Cidadã Multicultural Centro R$ 76.800,00 

União de Núcleos, Associações dos 

Moradores de Heliópolis e Região 
Sul R$ 55.800,00 

 
Total Geral R$ 185.200,00 

 

Esses valores, de acordo com a discriminação dos serviços presente nas notas fiscais, foram 

dispendidos com os seguintes serviços: atividades de intervenção artística e cultural; oficinas de 

sensibilização e capacitação; atividades de comunicação e divulgação; e cursos de cidadania e 

direitos humanos. 

 

Entretanto, ao analisar cada um dos processos administrativos, não foi possível identificar 

informações/dados em relação a estes serviços, tais como: comprovação documental relativa à 

efetiva prestação dos serviços, data(s) específica(s) em que cada um dos serviços foi realizado, listas 

de presença, registros fotográficos, cópias dos contratos firmados, conteúdo programático dos 

cursos e oficinas ministrados e especificação detalhada das atividades realizadas. 

 

Verifica-se, por exemplo, no Processo Administrativo nº 2017-0.017.166-2, a nota fiscal nº 139 (fl. 

210), no valor de R$ 10.000,00, emitida pelo Sr. G.F.J. MEI (CNPJ nº 19.164.747/001-03). A 

respectiva nota, em seu campo de discriminação dos serviços, seria relativa a “100 horas de 

atividade de ações de intervenção artística e cultural junto a população alvo. Centro de Cidadania 

LGBT Laura Vermont Termo 02/SMDHC/2017”. No entanto, apesar de seu expressivo valor, não 

foi possível verificar nenhum dos pontos mencionados no parágrafo anterior, tampouco o período a 

que a nota seria referente. 

 

Ainda, como fator agravante, ao analisar a data de emissão da nota supramencionada, consta que a 

mesma foi emitida em 31 de março de 2017, quase um mês antes da data final do período 

mencionado.  

 

Desse modo, observa-se, de forma ampla, a possível realização de pagamentos sem a comprovação 

da efetiva prestação dos serviços, os quais totalizam o valor de R$ 185.200,00, e possíveis indícios 

de cobrança por serviços que não foram efetivamente prestados. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 
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“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feitos esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 

prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 

A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.308.668-

7) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível. No entanto, ressalta-se, que a análise de prestação de contas 

realizada pela DAC é estritamente financeira e não tem capacidade técnica e de pessoal para 

realizar análises mais profundas como as produzidas pelas equipes da Controladoria Geral do 

Município. Em outras palavras, avalia-se a origem e aplicação dos recursos repassados às 

Organizações e se verifica se estes possuem documentações hábeis que comprovem sua execução 

física, tais como Notas Fiscais, Recibos, Holerites, Extratos Bancários, bem como se estão sendo 

executados conforme as legislações cabíveis, o Termo pactuado, o Plano de Trabalho apresentado 

pela Organização e sua Planilha Orçamentária.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

De igual forma, a Unidade comunica que, apesar do processo de restruturação organizacional 

ocorrido, ainda necessita de aumento no quadro de servidores, que permita o atendimento de todos 

os processos de prestação de contas ainda pendentes de análise pela Secretaria. Diante da restrição 

imposta, a Unidade optou por priorizar a análise dos termos firmados sob a égide da Lei 

13.019/2014, ao invés de proceder com a avaliação das prestações de contas referentes aos 

convênios e termos de fomento encerrados em momento anterior.  
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Em seu Plano de Providências, a Pasta afirma que o prazo necessário para a conclusão da análise 

dos processos de prestação de contas dos projetos associados a gestão dos CCLGBTs ainda deve 

demorar, aproximadamente, 1 (hum) ano. 

 

Apesar do exposto, a equipe de auditoria entende que, tendo em vista que a atual situação já 

configura flagrante transgressão aos dispositivos normativos aplicáveis no que tange aos prazos 

impostos para análise das prestações de contas pela unidade convenente (vide Constatação 009), o 

prazo informado pela Secretaria não se demonstra razoável frente à carga de trabalho requerida para 

análise dos processos em tela. 

 

De forma a subsidiar o posicionamento ora exposto, reitera-se que houve um lapso temporal de 

quase dois anos, entre o envio da Solicitação de Auditoria Final – O.S. nº 025/2018/CGM-AUDI e 

a manifestação em análise, sem que a Unidade tenha concluído ou verificado os apontamentos feitos 

por esta equipe de auditoria. 

 

Por fim, cabe ressaltar que a conclusão destas análises possui caráter fundamental para que a 

Unidade consiga identificar irregularidades semelhantes em projetos correntes. Ainda, pertinente 

destacar que a equipe verificou, além das notas fiscais de cursos e oficinas sem comprovação de sua 

realização, outras fragilidades, assim como indícios de irregularidades e fraudes, em notas fiscais 

de serviços emitidas pelas organizações parceiras, conforme Constatações 13 e 16. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 15 - Irregularidades nos valores de aluguéis pagos para implementação dos 

CCLGBTs. Prejuízo, no valor de R$ 94.763,10, devido a sobrepreço identificado nos valores 

de locação pagos pela entidade UNAS. 

 

Em análise dos Processos Administrativos nºs 2014-0.308.668-7, 2016-0.101.964-1, 2015-

0.340.378-1, 2015-0.340.378-1, 2017-0.015.000-2, 2016-0.146.703-2, 2017-0.017.166-2 e 2016-

0.191.847-6, foram verificadas algumas irregularidades, a saber: 

 

- Ausência de cópias dos contratos de locação firmados entre as entidades e os locadores dos 

imóveis; 

 

- Divergências entre os valores apresentados nos recibos de pagamento do aluguel e nos 

comprovantes bancários apresentados; 

 

- Pagamentos realizados sem a indicação do mês a que se referem; 

 

- Valores pagos com divergência em comparação com outros meses, sem a apresentação de 

justificativa; 

 

- Impossibilidade de identificação do comprovante de pagamento de aluguel em certos meses. 
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Como exemplo, em consulta aos Processos Administrativos nºs 2015-0.340.378-1 e 2017-

0.015.000-2, observa-se que, entre janeiro de 2016 e abril de 2017, o CCLGBT Sul localizava-se na 

Rua Dr. Carlos de Augusto Campos, 133 – Santo Amaro e, posteriormente, teve seu local alterado 

para a Rua São Benedito, 408, situada no mesmo bairro, onde se encontra até a presente data.  

 

Em relação ao primeiro local de execução do projeto, foi possível identificar que a entidade UNAS 

efetuou os seguintes pagamentos ao locador (L.P. – CPF: 270.***.***-**) pela utilização do espaço 

(Tabela III): 

 
Tabela III – Valores de Aluguéis Pagos pela entidade UNAS. 

Processo 

Administrativo nº 

Período de 

Referência 
Valor do Recibo (R$) Fls. Valor Pago (R$) Fls. 

2015-0.340.378-1 jan/16 R$             12.000,00 504 R$     12.000,00 505 

2015-0.340.378-1 fev/16 R$             11.219,36 506 R$     11.219,36 507 

2015-0.340.378-1 mar/16 R$             11.219,36 508 R$     11.219,36 509 

2015-0.340.378-1 abr/16 R$             11.219,36 510 R$     11.219,36 511 

2015-0.340.378-1 mai/16 R$             11.219,36 512 R$     11.219,36 513 

2015-0.340.378-1 jun/16 R$             11.219,36 514 R$     11.219,36 515 

2015-0.340.378-1 jul/16 R$             12.000,00 516 R$     11.219,36 517 

2015-0.340.378-1 ago/16 R$             12.000,00 518 R$     11.219,36 519 

2015-0.340.378-1 set/16 R$             12.000,00 520 R$     11.219,36 521 

2015-0.340.378-1 out/16 R$             12.000,00 522 R$     11.219,36 523 

2015-0.340.378-1 nov/16 R$             12.000,00 524 R$     11.219,36 525 

2015-0.340.378-1 dez/16 N/A N/A N/A N/A 

2017-0.015.000-2 jan/17 R$             11.000,00 304 R$       3.816,97 306 

2017-0.015.000-2 fev/17 R$             11.000,00 311 R$     11.000,00 310 

2017-0.015.000-2 mar/17 R$             11.000,00 314 R$     10.203,91 313 

2017-0.015.000-2 abr/17 R$             11.000,00 317 R$       9.407,82 316 

   Total R$ 158.622,30  

 

Visto o exposto, em relação ao custo do aluguel pago, dada as características e a localização do 

imóvel mencionado no parágrafo anterior, observam-se possíveis indícios de sobrepreço nos valores 

que foram cobrados. De forma elucidativa, segue tabela que apresenta a pesquisa feita sobre o custo 

de aluguéis referentes a imóveis localizados no bairro de Santo Amaro (Tabela IV)5. 

 
Tabela IV – Pesquisa sobre o Custo de Aluguel de Imóveis similares. 

Localização 

Valor do 

Aluguel + 

IPTU (R$) 

Metragem 

(m2) 
Custo/m2(R$) Link do Anúncio pesquisado 

Rua José Guilguer 

Sobrinho 
R$ 4.529,00 220 R$ 20,59 

https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-

comercial-santo-amaro-zona-sul-sao-paulo-

com-garagem-220m2-aluguel-RS4200-id-

88402603/?__vt=rpch:b 

 
5 Pesquisa realizada em 11 de junho de 2018. 
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Rua Amleto Farro R$ 3.175,00 200 R$ 15,88 

https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-

comercial-santo-amaro-zona-sul-sao-paulo-

200m2-aluguel-RS3000-id-

93400362/?__vt=rpch:b 

Rua Doutor 

Carlos Augusto de 

Campos 

R$ 3.762,00 280 R$ 13,43 

https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-

comercial-santo-amaro-zona-sul-sao-paulo-

com-garagem-280m2-aluguel-RS3500-id-

92512071/?__vt=rpch:b 

 

Como se pode analisar por meio da tabela acima, a média do Custo/m2, obtida após a pesquisa, foi 

de R$ 16,63. Comparando-se esse custo com o do imóvel que foi efetivamente locado pela entidade 

(Custo do Imóvel Locado (Custo/m2)6 = R$ 11.219,36 / 240m2 = R$ 46,75), o mesmo representa, 

aproximadamente, apenas 35,57% do valor do imóvel escolhido para locação pela entidade. 

 

Ou seja, pode-se sugerir um possível prejuízo de, aproximadamente, R$ 94.763,10, ao se confrontar 

os valores que foram pagos pela entidade com os quais poderiam ter sido suportados pela mesma se 

o valor do aluguel fosse próximo da média pesquisada (Valor Aluguel Total Pago – Valor Aluguel 

Total Apurado7 = R$ 158.622,30 – (R$ 16,63 x 240 x 16) = R$ 158.622,30 – R$ 63.859,20 = 

R$ 94.763,10).  

 

Importante pontuar que não foi considerada a reposição monetária e os reajustes dos preços dos 

aluguéis ocorridos durante o período entre o pagamento dos valores relativos ao aluguel do imóvel 

e a pesquisa ora realizada.  

 

Desse modo, além das irregularidades ocorridas de forma generalizada em todos os processos 

administrativos citados, observam-se sinais de sobrepreço nos valores de aluguel pagos pela 

entidade UNAS para uso do imóvel situado a Rua Dr. Carlos de Augusto Campos. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“Com a reestruturação da Secretaria e, especificamente, do Setor pelos Decretos nº 58.079 e nº 

57.557/2018, acompanhada da renovação do quadro de recursos humanos, esforços sistemáticos 

têm sido realizados para saneamento das pendências da área, incluindo a avaliação dos processos 

mencionados pelo Relatório de Auditoria. A unidade ainda carece de reforço no quadro de 

servidores. No entanto, já foi possível regulamentar a prestação de contas à legislação mais recente 

(Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016) e têm sido feito esforços para o 

prosseguimento das análises solicitadas. Em retratação a isso, contamos com a disponibilidade de 

um único servidor na Divisão de Análise de Contas que realiza as atividades de análise de 

prestações de contas das Coordenações da SMDHC, tanto vigentes, quanto passivos. A alteração 

mínima no quadro de funções resultaria em perda de qualidade nas atividades do setor predito.  

 
6 A metragem referente ao imóvel alugado foi obtida através do site http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/ 

PaginasPublicas/_SBC.aspx 
7 Custo Médio de Aluguel Apurado x Metragem do Imóvel Locado x Período de Locação 
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A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017..” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.308.668-

7) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível. No entanto, ressalta-se, que a análise de prestação de contas 

realizada pela DAC é estritamente financeira e não tem capacidade técnica e de pessoal para 

realizar análises mais profundas como as produzidas pelas equipes da Controladoria Geral do 

Município. Em outras palavras, avalia-se a origem e aplicação dos recursos repassados às 

Organizações e se verifica se estes possuem documentações hábeis que comprovem sua execução 

física, tais como Notas Fiscais, Recibos, Holerites, Extratos Bancários, bem como se estão sendo 

executados conforme as legislações cabíveis, o Termo pactuado, o Plano de Trabalho apresentado 

pela Organização e sua Planilha Orçamentária.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade, na mesma linha de outras constatações, informa que os processos administrativos 

correspondentes aos apontamentos realizados pela equipe de auditoria ainda estão pendentes de 

análise, visto que a Pasta teria optado por priorizar a análise de projetos da Coordenação de Políticas 

para LGBT firmados no ano de 2017 (Edital de Chamamento Público SMDHC nº 001/2017). 

A equipe de auditoria destaca novamente a importância de se verificar a ocorrência dos fatos 

narrados neste relatório, haja vista a identificação de prejuízo financeiro, no valor aproximado de 

R$ 94.763,10, originado por sobrepreço na conta de aluguéis pagos pela entidade UNAS (vide 

Recomendação 002).  

Assim como resulta em afronta ao princípio da economicidade, uma vez que resta por injustificada 

a discrepância verificada entre os valores apurados e os sustentados pela entidade ao longo da 

execução da parceria, não sendo realizado o exame das relações custo/benefício associados à 

escolha do imóvel sede do projeto. 

Ademais, em complemento ao exame em comento, há de se verificar o cumprimento da Portaria 

Intersecretarial da SF; SMG Nº 15 de 23 de outubro de 2017, que em seu artigo 1º determina:  
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Art. 1º O valor mensal contratado a título de aluguel de imóveis por entidades parceiras e 

suportados com recursos repassados pelo Município de São Paulo no âmbito de convênios, 

termos de colaboração, termos de fomento, termos de parcerias, contratos de gestão e outros 

instrumentos jurídicos congêneres deverá ser limitado a 0,8% do Valor Venal de Referência - 

VVR, do imóvel locado. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 16 - Irregularidades identificadas nos termos de convênio e fomento 

firmados para gestão dos CCLGBTs. 

 

Diante da impossibilidade de se avaliar a análise realizada sobre as prestações de contas enviadas 

pelas convenentes, visto que a mesma ainda não foi realizada pelo setor responsável (vide 

Constatação 09 deste documento), considera-se relevante a realização de uma análise amostral dos 

documentos que compõem cada uma das prestações de contas das parcerias firmadas, por meio de 

contrato de convênio ou termo de fomento, para gestão dos CCLGBTs.  

 

Importante pontuar que essas prestações, em relação ao rol de documentos requeridos, não 

atenderam integralmente aos pressupostos determinados por seus respectivos ajustes, conforme 

exposto anteriormente nas Constatações 06 e 08 deste documento. 

 

Inicialmente, cumpre apontar as possíveis irregularidades identificadas, de forma generalizada, em 

todos os processos consultados, as quais seguem elencadas a seguir:  

 

• Notas fiscais de prestação de serviços sem a indicação do período de referência; 

 

• Notas fiscais de prestação de serviços emitidas meses após o mês de referência da prestação 

do serviço;  

 

• Notas fiscais de prestação de serviços emitidas antes do término do período de referência o 

qual consta na discriminação dos serviços; e 

 

• Para a maioria dos processos de prestação de contas, não foram identificados os ajustes 

firmados com os prestadores de serviços. 

 

Além disso, devem ser considerados, durante a análise dos subitens abaixo (16.1 a 16.4), os 

apontamentos apresentados anteriormente (vide Constatações 07 a 15). 

 

Diante do exposto, seguem abaixo as possíveis irregularidades identificadas por esta Equipe de 

Auditoria: 
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16.1. Irregularidades identificadas nas prestações de contas referentes ao CCLGBT Centro – 

Associação Rede Cidadã Multicultural 

No Processo Administrativo nº 2014-0.308.668-7 (Termo de Convênio nº 60/2014/SMDHC), 

relativo à parceria entre a SMDHC e a Associação Rede Cidadã Multicultural para prestação de 

serviços em colaboração ao Centro de Cidadania LGBT, foram identificadas as seguintes 

irregularidades: 

 

• Em julho de 2015, houve a emissão da nota fiscal, no valor de R$ 3.400,00, referente à 

prestação da função de Técnico na Área de Comunicação pela empresa Atelier Comunicação e 

Imagem LTDA (CNPJ nº 07.125.680/0001-19), sem a identificação da pessoa que efetivamente 

exerceria essa função. Além disso, em fl. 955, observa-se o pagamento indevido deste valor, de 

forma direta, ao representante legal da empresa – V.J.C. (CPF nº 658.***.***-**). 

 

• Em análise das fls. 1126 a 1131, observa-se a emissão, pela empresa Div-Trust Divisórias e 

Forros LTDA - EPP (CNPJ nº 11.608.086/0001-56), de duas notas fiscais, as quais totalizam o valor 

de R$ 32.500,00 (vide Quadro XVI). Entretanto, não possível localizar informações essenciais, tais 

como: as especificações/características do projeto elaborado, a metodologia de execução do projeto 

e as alterações/adequações que teriam sido realizadas no espaço utilizado pela entidade.  

 
Quadro XVI – Notas Fiscais Pagas para Identificação e Adequação Visual do CCLGBT Centro. 

Nota 

Fiscal nº 
Discriminação dos Serviços 

Valor NF 

(R$) 

Data do 

Pagamento 

109 
Elaboração de projeto para identificação visual e adequação 

do espaço físico do Centro de Cidadania LGBT. 
R$ 16.000,00 26/02/2015 

111 
Elaboração de projeto para identificação visual e adequação 

do espaço físico do Centro de Cidadania LGBT. 
R$ 16.500,00 24/03/2015 

 

Além disso, verificou-se, por meio de consulta realizada junto à Receita Federal, que uma das 

empresas que apresentou orçamento para execução do desse serviço, a Inova Com. Prod. Proteção 

Individual Ltda EPP (CNPJ: 10.681.181/0001-12), possui, em seu cadastro, como atividade 

primária: “Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do 

trabalho”. Tal atividade difere do objeto orçado no serviço em análise e, caracteriza-se como 

provável indício de irregularidade no processo de pesquisa de mercado realizado pela entidade. 

  

• Em fls. 1179 e 1180, identifica-se a contratação da empresa I.G.A. MEI para locação de 

grades de isolamento, no valor de R$ 1.260,00, para evento musical no Largo do Arouche (realizado 

em 31/01/2015). Todavia, não houve pesquisa prévia de mercado e a locação do serviço não seria 

pertinente em relação escopo da parceria e, por este motivo, não deveria onerar o mesmo. 

 

• Em consulta às fls. 1233 e 1236, verifica-se a emissão de notas fiscais por meio das empresas 

dos Srs. J.E.P.A.B. (CPF nº 049.***.***-**) e A.A.S.S. (CPF nº 388.***.***-**). As notas 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

60 

 

emitidas, em seus campos de descrição do serviço, informam que as mesmas seriam referentes a 

vinte horas de atividades de divulgação no evento “Festival Mix Brasil” (evento ocorrido em 

novembro de 2015), porém, durante o período em questão, os mesmos também atuaram como 

Articuladores na Unidade Móvel.  

 

Considerando o custo expressivo de cada uma das notas fiscais supramencionadas (R$ 2.000,00) e 

que a atividade realizada se enquadraria no escopo do projeto, uma vez que este valor é igual ao 

valor mensal pago para execução da função de Articulador, questiona-se a necessidade de tal 

cobrança, uma vez que esses funcionários poderiam ter atuado no evento dentro de sua própria carga 

horária mensal. 

 

• No que tange às despesas com material de escritório e manutenção de equipamentos, pode-

se destacar as notas fiscais relativas ao prestador de serviço R.T.S.B. MEI que, durante um período 

de oito meses, recebeu o valor de R$ 6.320,00. Sendo este valor referente ao pagamento pelos 

serviços de informática prestados (Quadro XVII). Importante mencionar que, pela descrição dos 

serviços presente nas notas emitidas, não é possível identificar qual teria sido o trabalho 

efetivamente realizado, dado que o mesmo contém informações genéricas. Adicionalmente, não 

foram anexadas as propostas de orçamento dos serviços apontados abaixo. 

 
Quadro XVII – Notas Fiscais de Serviços de Informática 

Nota 

Fiscal nº 

Data de 

Emissão 
Discriminação dos Serviços 

Valor NF 

(R$) 

331 23/10/2015 
Manutenção de Computadores: troca da fonte. Limpeza 

interna da CPU. Troca do sistema operacional. 
R$ 550,00 

302 07/08/2015 
Conserto e manutenção de computadores e monitores; 

atualização de software. 
R$ 570,00 

316 10/09/2015 
Manutenção e revisão de hardware/software de 3 

computadores. 
R$ 1.050,00 

360 30/12/2015 Manutenção e limpeza de CPU. R$ 250,00 

378 20/02/2016 
Manutenção de 3 computadores. Limpeza internet e 

troca de pasta térmica. 
R$ 400,00 

383 23/03/2016 
Reconfigurações da rede. Limpeza interna das CPUs. 

Manutenção em notebooks. Atendimento à domicílio. 
R$ 3.500,00 

 

• Realizando-se uma análise sobre os serviços de consultoria contratados pela convenente 

(Quadro XVIII), não foi possível confirmar os seguintes pontos: o resultado das consultorias que 

foram prestadas (relatórios gerados); a comprovação da experiência dos prestadores para execução 

dos respectivos serviços; a execução de pesquisa prévia para determinação do valor a ser cobrado; 

e quais critérios foram adotados na escolha do prestador de serviço (este aspecto será abordado de 

forma mais detalhada ao longo deste item – indícios de direcionamento na escolha dos prestadores 

de serviços). 
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Quadro XVIII – Notas Fiscais de Serviços de Consultoria. 

Nota 

Fiscal nº 

Data de 

Emissão 
Descrição do Serviço 

Prestador do 

Serviço 

Valor NF 

(R$) 

17 15/07/2015 
Consultoria de Impacto das Ações 

do CCLGBT 

P.F.M. 
R$ 7.000,00 

8 30/09/2015 
Consultoria de Materiais Visuais e 

Concepção Estética 

N.S.C.N. 
R$ 4.700,00 

41 16/03/2016 
Consultoria de Impacto das Ações 

do CCLGBT 

J.E.P.A.B. 
R$ 3.000,00 

 

Nos Processos Administrativos nº 2014-0.308.668-7 (Termo de Convênio nº 60/2014/SMDHC) e 

nº 2016-0.101.964-1 (Termo de Convênio nº 40/2016/SMDHC), foram identificadas as seguintes 

irregularidades: 

 

• Especificamente em relação ao Processo Administrativo nº 2016-0.101.964-1, sem motivo 

aparente, diversos documentos (notas fiscais, comprovantes de pagamentos, etc.) referentes ao 

termo de convênio anterior, apresentam-se indevidamente anexados ao processo. 

 

• Em análise dos dados pessoais e profissionais do Sr. W.R.L. (CPF nº 586.***.***-**), 

obtidos por meio de pesquisa feita na internet e em redes sociais, verificam-se indícios de que este 

suposto colaborador não teria realizado as atividades pelas quais foi remunerado pela Associação 

Rede Cidadã Multicultural, as quais totalizam o valor de R$ 66.900,00 (Quadro XIX). 

 
Quadro XIX – Notas Fiscais pagas por serviços supostamente prestados pelo Sr. W.R.L. (CPF nº 586.***.***-

**). 

Processo 

Administrativo nº 

Período de 

Referência 
Descrição da Despesa 

NF 

nº 

Valor NF 

(R$) 

2014-0.308.668-7 mai/15 Assistente de Coordenador Geral 125 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 jun/15 Assistente de Coordenador Geral 128 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 jul/15 Assistente de Coordenador Geral 133 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 ago/15 Assistente de Coordenador Geral 137 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 set/15 Assistente de Coordenador Geral 141 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 out/15 Assistente de Coordenador Geral 146 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 nov/15 Assistente de Coordenador Geral 156 R$ 3.400,00 
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2014-0.308.668-7 dez/15 Assistente de Coordenador Geral 157 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 jan/16 Assistente de Coordenador Geral 158 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 fev/16 Assistente de Coordenador Geral 163 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 mar/16 Assistente de Coordenador Geral 164 R$ 3.400,00 

2014-0.308.668-7 abr/16 Assistente de Coordenador Geral 165 R$ 3.400,00 

2016-0.101.964-1 ago/16 Coordenador Geral 171 R$ 3.500,00 

2016-0.101.964-1 ago/16 
2 Horas Atividades de Intervenção 

Artística e Cultural 
169 R$ 200,00 

2016-0.101.964-1 set/16 Coordenador Geral 174 R$ 3.500,00 

2016-0.101.964-1 out/16 Coordenador Geral 178 R$ 3.500,00 

2016-0.101.964-1 out/16 
4 Horas Atividades de Intervenção 

Artística e Cultural 
179 R$ 400,00 

2016-0.101.964-1 nov/16 Coordenador Geral 181 R$ 3.500,00 

2016-0.101.964-1 dez/16 Coordenador Geral 183 R$ 3.500,00 

2016-0.101.964-1 jan/17 Assistente Técnico 185 R$ 2.000,00 

2016-0.101.964-1 fev/17 Assistente Técnico 186 R$ 2.000,00 

2016-0.101.964-1 mar/17 Assistente Técnico 187 R$ 2.000,00 

2016-0.101.964-1 abr/17 Assistente Técnico 188 R$ 2.000,00 

 

Os indícios supramencionados baseiam-se nos seguintes fatos: 

 

i. Em consulta ao Processo Administrativo nº 2016-0.097.777-0, os balanços patrimoniais referentes 

aos exercícios de 2014 e 2015 (fls.54, 55, 172 e 173) encontram-se assinados pelo Sr. W.R.L., o 

qual seria o contador responsável pela elaboração dos mesmos. 

 

ii. Em seu perfil profissional na rede social LinkedIn8, não constam as funções que teriam sido 

exercidas no Centro de Cidadania LGBT, somente consta que o profissional teria atuado, nos 

últimos cinco anos, como contador na empresa W.R.L. MEI. 

 

• No que concerne o processo de escolha dos prestadores de serviço, verificam-se indícios de 

direcionamento e irregularidades, dado que foram identificados diversos casos de pessoas que já 

possuíam relacionamento prévio com a entidade - eram associados ou até exerceram funções na 

 
8 Acesso realizado em 11 de junho de 2018. 
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diretoria da própria entidade - e foram escolhidos para que realizassem funções/atividades no 

CCLGBT (vide tabela abaixo). 

 
Tabela V – Valores Recebidos por pessoas vinculadas à Associação Rede Cidadã Multicultural. 

Nome do Prestador de Serviço 
Valor Total Recebido 

da Entidade (R$) 

A.A.S.S. R$ 14.000,00 

C.R.L. R$ 14.000,00 

D.S.N. R$ 2.000,00 

J.E.P.A.B. R$ 37.300,00 

M.S.S. R$ 59.500,00 

P.F.M. R$ 48.800,00 

R.O.N. R$ 77.500,00 

R.S.T. R$ 12.180,00 

Total R$ 265.280,00 

 

16.2. Irregularidades identificadas nas prestações de contas referentes ao CLGBT Zona Sul - 

União De Núcleos, Associações Dos Moradores de Heliópolis e Região. 

 

No Processo Administrativo nº 2015-0.340.378-1 (Termo de Convênio nº 158/2015/SMDHC), 

foram identificadas as seguintes irregularidades: 

 

• A presença de diversas notas fiscais, foram inseridos exemplos no quadro abaixo (Quadro 

XX) emitidas por pessoas que possuíam anterior vínculo trabalhista com a entidade conveniada, 

alguns dos serviços elencados abaixo serão abordados com maiores detalhes ao longo deste item. 

 
Quadro XX – Notas Fiscais emitidas por pessoas vinculadas à entidade UNAS. 

Nota 

Fiscal nº 
Fls. 

Prestador do 

Serviço 
Discriminação dos Serviços Valor NF (R$) 

34 450 F.C.B. Serviços de Intervenção Artística R$ 1.000,00 

35 451 F.C.B. Serviços de Intervenção Artística R$ 1.000,00 

41 456 F.C.B. Serviços de Intervenção Artística R$ 550,00 

05 464 A.O.P. Festival promovido pela SMDHC R$ 5.000,00 

80 465 M.M.D.R.S. Serviços de Intervenção Artística R$ 150,00 

07 467 R.F.J. 
Serviços de Oficinas de 

Sensibilização 

R$ 6.200,00 

06 469 R.F.J. 
Serviços de Oficinas de 

Sensibilização 

R$ 4.800,00 
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05 471 R.F.J. 
Serviços de Oficinas de 

Sensibilização 

R$ 800,00 

56 473 C.P.P. 
Serviços de Oficinas de 

Sensibilização 

R$ 6.000,00 

07 604 E.S.M. 
Confecção de folders, banners e 

materiais gráficos de divulgação 

R$ 11.200,00 

53 665 C.P.P. Aluguel de equipamentos de som R$ 950,00 

54 667 C.P.P. Aluguel de equipamentos de som R$ 950,00 

14 669 D.N.E. Aluguel de equipamentos de som R$ 6.160,00 

82 671 M.M.D.R.S. Conserto de Computadores R$ 9.958,32 

 

Portanto, verificam-se indícios de direcionamento e irregularidades no processo de escolha dos 

prestadores de serviços que atuaram no projeto em questão. 

 

• Identificada a nota fiscal nº 5 (fl. 464), no valor de R$ 5.000,00, a qual, em sua 

discriminação, seria referente a atividades de intervenção artística e cultural executadas em festival 

promovido pela SMDHC em dezembro de 2016, evento esse desvinculado com o objeto do 

convênio e que, a princípio, deveria ser dissociado dos custos do projeto. 

 

• Em consulta às fls. 606 a 610, identificou-se a emissão de nota fiscal, no valor de R$ 

20.000,00, pela empresa Div-Trust Divisórias e Forros LTDA - EPP, mesma empresa que atuou na 

adequação e identificação visual do espaço do CCLGBT Centro (vide item 14.1). Em relação ao 

suposto serviço prestado, não foi possível localizar as especificações/características do projeto 

executado, o qual, segundo informações inseridas na própria discriminação presente na nota fiscal 

emitida, teria custado R$ 5.557,00. Ainda, de forma agravante, não foi identificada a realização de 

pesquisa de mercado para o serviço em questão. 

 

• Analisando-se a nota fiscal nº 7 (fl. 604), no valor de R$ 11.200,00, emitida por meio da 

pessoa jurídica E.S.M. - MEI em 20 de dezembro de 2016 (cobrança pela prestação de serviços de 

confecção de folders, banners e materiais gráficos de divulgação), verificam-se os seguintes indícios 

de inconsistências/irregularidades: o emissor da nota fiscal possuía vínculo trabalhista com a 

entidade; a empresa (MEI) está localizada em um endereço residencial (Figura II); de acordo com 

o cadastro na Receita Federal, a atividade primária seria relacionada ao ensino de arte e cultura; e 

não há orçamento com as especificações dos produtos ou quantitativos que teriam sido produzidos.  

 
Figura II – Endereço cadastrado do MEI E.S.M. 
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Fonte:https://www.google.com.br/maps (Data de Referência: Janeiro de 2011) 

 

Cumpre mencionar que, em consulta a documento expedido pela entidade e assinado por sua 

presidente, sob o título “Composição de Diretoria”, datado de 05 de janeiro de 2017, a Sra. 

S.A.C.P.P. (CPF nº 267.***.***/**), representante da Associação dos Treze Mutirantes de 

Heliópolis (CPNJ nº 66.667.197/0001-25), entidade integrante do conselho comunitário da UNAS, 

informou que residia no mesmo endereço da empresa em questão. 

 

Em análise das notas fiscais de serviços de natureza similar que se encontram anexadas ao processo, 

conforme quadro abaixo (Quadro XXI), somente a empresa Gráfica e Editora 360 Ltda – EPP (CNPJ 

nº 17.779.983/0001-09) apresentou os valores unitários e o detalhamento dos itens fornecidos. 

 
Quadro XXI – Notas Fiscais de Serviços e Materiais Gráficos. 

NF nº Fls. 
Prestador 

do Serviço 
Descrição do Produto QTD 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor NF 

(R$) 

000.001.217 593 

Gráfica e 

Editora 360 

Ltda - EPP 

folder A4 frente e verso 5.000 R$ 0,26 R$ 1.300 

000.001.217 593 

Gráfica e 

Editora 360 

Ltda - EPP 

banner 100x170 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Luta+da+Terra,+42++Cidade+Nova+Heli%C3%B3polis,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04235080/@23.6131229,46.5905572,3a,75y,13.06h,82.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMsfC98DWlhTLRamLueiTg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94ce5c81736623c3:0x256b0fe8b1779634!8m2!3d-23.6128727!4d-46.5905982
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19 596 

Guiya 

Editora Ltda 

ME 

Produção de material 

gráfico junto à população 

LGBT 

- - R$ 1.500,00 

18 599 A.R.M.P. 

Serviços de Produção de 

Material informativo e de 

Comunicação do Centro 

de Cidadania LGBT Sul 

- - R$ 400,00 

000.001.342 600 

Gráfica e 

Editora 360 

Ltda - EPP 

Impressos - folder junho 2.000 R$ 0,3339 R$ 667,80 

000.001.410 603 

Gráfica e 

Editora 360 

Ltda - EPP 

folder A3 em couche 

brilho 150 
10.000 R$ 0,36 R$ 3.600,00 

7 604 E.S.M. 

Confecção de folder, 

banners e materiais 

gráficos de divulgação 

- - 
R$ 11.200,0

0 

 

Efetuando-se a soma dos valores cobrados nas notas fiscais que não possuem especificação dos 

produtos e/ou dos quantitativos, chega-se ao montante de R$ 13.100,00. 

 

•  Em relação às notas fiscais de aluguel de equipamentos de som e iluminação (Tabela V), 

foram observados os seguintes indícios de inconsistências/irregularidades: empresas de funcionárias 

que já possuíam vínculo trabalhista com a entidade e/ou relação de parentesco com um dos membros 

da entidade; notas fiscais não discriminam os quantitativos e/ou os tipos de equipamentos que foram 

alugados; a atividade primária das empresas, cadastrada na Receita Federal, não engloba o tipo de 

serviço prestado; e os endereços das empresas são residenciais (Figuras III e IV).  

 
Tabela VI – Notas Fiscais de Aluguel de Equipamentos de Som, Iluminação e Multimídia. 

NF 

nº 
Fls. 

Data de 

Emissão 
Descrição do Serviço 

Prestador do 

Serviço 

Valor NF 

(R$) 

53 665 14/12/2016 

Aluguel de equipamentos de som e 

iluminação para o evento 

“Gaylloween” realizado em 05/11/2016 

no Centro de Cidadania LGBT Zona 

Sul 

C.P.P. R$ 950,00 

54 667 14/12/2016 

Aluguel de equipamentos de som para a 

realização do evento “1º Encontro de 

Homens Trans com Família e Amigos” 

realizado em 17/09/2016 no Centro de 

Cidadania LGBT Zona Sul 

C.P.P. R$ 950,00 
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14 669 20/12/2016 
Locação de equipamentos eletrônicos, 

de som e multimídia. 
D.N.E. R$ 6.160,00 

    

Total (R$) R$ 8.060,00 

 

 

Figura III – Endereço cadastrado do MEI C.P.P. 

 
Fonte:https://www.google.com.br/maps (Data de Referência: Janeiro de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Luta+da+Terra,+42++Cidade+Nova+Heli%C3%B3polis,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04235080/@23.6131229,46.5905572,3a,75y,13.06h,82.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMsfC98DWlhTLRamLueiTg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94ce5c81736623c3:0x256b0fe8b1779634!8m2!3d-23.6128727!4d-46.5905982
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Figura IV – Endereço cadastrado do MEI D.N.E. 

 
Fonte:https://www.google.com.br/maps (Data de Referência: Agosto de 2016) 

 

• Consoante nota fiscal nº 82 (fl. 671), referente à manutenção e conserto de computadores e 

serviços correlatos, emitida no valor de R$ 9.959,32 pela pessoa jurídica M.M.D.R.S. MEI, 

foram observados diversos indícios de inconsistências/irregularidades, a saber: empresa de 

pessoa física que já possuía vínculo trabalhista com a entidade; nota fiscal não apresenta, de 

forma detalhada, os serviços que teriam sido prestados e não há orçamento indicativo; a 

atividade primária da empresa, cadastrada na Receita Federal, seria a de “serviços de 

organização de feiras, congressos, exposições e festas”, sendo essa totalmente distinta do 

serviço de manutenção supostamente prestado; e o endereço da empresa é residencial 

(Figura V).  

 

Adicionalmente, cumpre mencionar que a Sra. M.M.D.R.S., durante a execução do projeto, também, 

de acordo com nota fiscal anexada ao processo, teria prestado serviços de intervenção artística e 

cultural (fl. 465).  

 

De suma importância apontar que o montante gasto com o serviço supramencionado foi equivalente 

a, aproximadamente, 71% do valor de R$ 14.000,00 que foi inicialmente utilizado para a aquisição 

dos computadores e periféricos a serem utilizados pela entidade neste projeto (fls. 489 a 491), 

verificando-se, dessa forma, fortes indícios de superfaturamento e/ou sobrepreço no valor cobrado 

pelo serviço.  

 
 

 

 

 

https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Luta+da+Terra,+42++Cidade+Nova+Heli%C3%B3polis,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04235080/@23.6131229,46.5905572,3a,75y,13.06h,82.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMsfC98DWlhTLRamLueiTg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94ce5c81736623c3:0x256b0fe8b1779634!8m2!3d-23.6128727!4d-46.5905982
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Figura V - Endereço cadastrado do MEI M.M.D.R.S. 

 
Fonte:https://www.google.com.br/maps (Data de Referência: Janeiro de 2011) 

 

No Processo Administrativo nº 2017-0.015.000-2 (Termo de Fomento nº 001/2017/SMDHC), 

foram identificadas as seguintes irregularidades: 

 

• Da mesma maneira que ocorria no ajuste firmado anteriormente (Processo Administrativo 

nº 2015-0.340.378-1), constatou-se a existência de diversas notas fiscais de serviços emitidas por 

pessoas que já possuíam vínculo trabalhista com a entidade conveniada (vide exemplos no quadro 

abaixo). 

 
Quadro XXII - Notas Fiscais emitidas por pessoas vinculadas à entidade UNAS. 

Nota 

Fiscal nº 
Fls. 

Prestador do 

Serviço 
Discriminação dos Serviços Valor NF (R$) 

59 444 C.P.P. 
32 Horas de Oficina e 

Sensibilização e Capacitação 
R$     3.200,00 

60 442 C.P.P. 
40 Horas de Oficina e 

Sensibilização e Capacitação 
R$     4.000,00 

61 229 C.P.P. 
Técnico na Área de Comunicação 

Social 
R$     2.900,00 

71 260 C.P.P. 
Técnico na Área de Comunicação 

Social 
R$     1.643,22 

265 505 M.N.E. Material de Comunicação R$     5.640,00 

https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Luta+da+Terra,+42++Cidade+Nova+Heli%C3%B3polis,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP,+04235080/@23.6131229,46.5905572,3a,75y,13.06h,82.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMsfC98DWlhTLRamLueiTg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94ce5c81736623c3:0x256b0fe8b1779634!8m2!3d-23.6128727!4d-46.5905982
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85 450 M.M.D.R.S. 
Horas de Oficina de Sensibilização 

e Capacitação 
R$     1.772,90 

86 452 M.M.D.R.S. 
Horas de Oficina de Sensibilização 

e Capacitação 
R$        227,10 

 

• Em análise da nota fiscal nº 265 (fl. 604), emitida por meio da empresa M.N.E. - MEI, em 

27 de abril de 2017, no valor de R$ 5.640,00, no qual consta em sua discriminação que a mesma 

seria referente à confecção de 6.000 panfletos, verificam-se os seguintes indícios de 

inconsistências/irregularidades: a emissora da nota fiscal possuía vínculo trabalhista com a entidade; 

a empresa (MEI) está localizada em um endereço residencial; de acordo com o cadastro na Receita 

Federal, a atividade primária seria a de ensino de arte e cultura; e não há orçamento com as 

especificações dos produtos que teriam sido produzidos. 

 

• Em fls. 509 e 514, observa-se a emissão de nota fiscal para cobrança de serviços relativos a 

obras de adaptação no CCLGBT (Quadro XXIII), a qual apresenta o valor de R$ 4.919,50, porém, 

conforme outros casos similares que foram abordados neste documento, foram identificadas as 

seguintes ocorrências/irregularidades: não foi realizada pesquisa de mercado para o serviço; não 

consta orçamento detalhado dos serviços prestados; e, por último, não foi identificado projeto básico 

e/ou executivo para as obras/serviços de construção realizados no local. 

 
Quadro XXIII – Notas Fiscais Obras de Adaptação CCLGBT. 

NF 

nº 

Prestador do 

Serviço 
Discriminação dos Serviços Valor NF (R$) 

Data do 

Pagamento 

466 T.O.S. LGBT 1ª parcela de duas: 

Adaptação de sanitário /  

Demolição de paredes de gesso /  

Adaptação de cozinha /  

Execução de rampa /  

Adaptação de elétrica 2 tomadas 

R$ 2.889,50 26/04/2017 

514 T.O.S. LGBT 2ª parcela de duas: 

Adaptação de sanitário /  

Demolição de paredes de gesso /  

Adaptação de cozinha /  

Execução de rampa /  

Adaptação de elétrica 2 tomadas 

R$ 2.030,00 16/05/2017 

 

• Em fls. 511 e 513, não foi possível compreender qual seria a necessidade do serviço prestado 

de “Fiação telefônica para manutenção de PABX do Centro de Cidadania LGBT Sul”, pela 

empresa Hellite Comercial e Telecomunicações Ltda (CNPJ nº 38.770.491/0001-22), ao custo de 

R$ 800,00. 
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16.3. Irregularidades identificadas nas prestações de contas referentes ao CCLGBT Zona 

Norte – Centro de Estudos e Memória da Juventude  

 

No Processo Administrativo nº 2016-0.191.847-6 (Termo de Convênio nº 065/2016/SMDHC), 

foram identificadas as seguintes irregularidades: 

 

• Conforme quadro abaixo (Quadro XXIV), esta Equipe de Auditoria identificou despesas 

com adequação e identificação visual do espaço físico, no montante de R$ 10.540,00, tendo sido 

realizado o serviço pela pessoa jurídica E.B.A.T. - MEI. Porém, notam-se as seguintes 

irregularidades: o mesmo, à época, já atuava como Diretor de Comunicação na entidade convenente 

e continua atuando nessa função9; a pesquisa de mercado para contratação do serviço foi realizada 

de forma irregular; e, de acordo com o cadastro da Receita Federal, a atividade principal da pessoa 

jurídica seria a de edição de jornais, sendo esta totalmente diversa do objeto contratado.  

 

Cumpre salientar que, ao longo da execução do projeto, o Sr. E.B.A.T. também exerceu funções 

como Articulador de Unidade Móvel e Assistente Técnico, além de ter realizado atividades de 

intervenção artística durante o mesmo. 

 
Quadro XXIV – Notas Fiscais Pagas ao MEI E.B.A.T. 

NF nº Fls. 
Data de Emissão da Nota 

Fiscal (Mês de Referência) 
Descrição do Serviço Valor NF (R$) 

11 336 30/09/2016 
Adequação e Identificação Visual do 

Espaço 
R$ 10.540,00 

12 185 08/11/2016 (outubro de 2016) Articulador de Unidade Móvel R$ 2.000,00  

13 187 
06/12/2016 (novembro de 

2016) 
Articulador de Unidade Móvel R$ 2.000,00  

14 190 
20/12/2016 (dezembro de 

2016) 
Articulador de Unidade Móvel R$ 2.000,00  

15 637 
17/04/2017 (janeiro, fevereiro 

e março de 2017) 
Assistente Técnico R$ 6.000,00 

16 567 17/04/2017 

Prestação de 8h (oito horas) de 

atividades e 42h (quarenta e duas) 
horas de oficinas de comunicação. 

R$ 5.000,00 

17 639 26/04/2017 (abril de 2017) Assistente Técnico R$ 2.000,00 

 
9 Fonte: http://www.cemj.org.br/sobre_quemSomos.asp 
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• Em relação aos serviços de adequação e identificação visual, observaram-se fragilidades em 

relação ao processo de pesquisa de preço realizado e a própria comprovação do serviço prestado. 

 

A pesquisa de mercado executada apresenta orçamentos com descrições genéricas e superficiais - 

resultando em valores demasiadamente discrepantes em alguns itens (vide Quadro XXV) – como, 

por exemplo, o item “Elaboração do layout do imóvel” que exibiu uma expressiva diferença de 

133% 10 entre o maior e o menor valor apresentado nos orçamentos recebidos pela entidade (fls. 338 

e 352).  
 

Quadro XXV – Valores por Item apresentados nos orçamentos.  
Valores por Empresa (em R$) 

Item 
Arte e 

Cultura 

Studio 

Tupiniquim 
G.R.S. E.B.A.T. Habitual 

Placa PVC externa 2.350,00 2.000,00 2.500,00 1.900,00 - 

Placa inox interna 560,00 2.000,00 500,00 440,00 - 

Adesivos 2.300,00 3.800,00 2.900,00 2.100,00 240,00 

Arquitetura / Layout 3.500,00 3.500,00 2.000,00 1.500,00 - 

Banner 4.300,00 4.100,00 - 3.300,00 - 

Diagramação de 

materiais 
1.900,00 2.000,00 - 1.300,00 - 

Pintura portão e grade 950,00 1.200,00 - - 800,00 

Envernizamento portão 850,00 700,00 - - 600,00 

Placa interna e externa 300,00 450,00 - - 200,00 

Rampa acesso externa 800,00 1.850,00 780,00 - 600,00 

Rampa acesso interna 700,00 1.850,00 - - 600,00 

Pintura chão garagem 700,00 900,00 540,00 - 500,00 

Pintura paredes internas 9.500,00 15.000,00 9.800,00 - 8.000,00 

Adaptação banheiro 800,00 4.700,00 2.260,00 - 1.750,00 

Cabos e adaptadores de 

tomadas 
- 450,00 790,00 - 320,00 

Instalação geral (TV. 

Toalha...) 
- 900,00 900,00 - 600,00 

Pintura e grafitagem 

portão garag. 
- 3.000,00 2.600,00 - - 

Substituição porta 

banheiro 
- 1.200,00 980,00 - 750,00 

Troca de luminárias - 1.000,00 650,00 - - 

Troca de toldo - 5.000,00 2.800,00 - - 

Valor Total (R$) 29.510,00 55.600,00 30.000,00 10.540,00 14.960,00 

 

 
10  Diferença (%) = ((Vmaior-Vmenor)/Vmenor x 100), sendo Vmaior = 3.500 (Orçamento apresentado pela empresa 

Studio Tupiniquim) e Vmenor = 1.500 (Orçamento apresentado pela empresa do MEI E.B.A.T.) 
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Soma-se isso ao fato de as empresas concorrentes incluírem itens que não constam no orçamento 

das vencedoras: pintura de portão e grade; troca de luminárias e troca de toldo. Tais inconsistências 

restam por prejudicar a transparência e a competitividade das interessadas na concorrência para 

oferta do referido serviço. 

 

No que concerne à comprovação do serviço prestado, utilizando-se como exemplo os serviços 

contratados junto à empresa Habitual Empreiteira de Mão de Obras Ltda. ME (CNPJ: 

01.530.108/0001-59), verifica-se que os serviços cobrados por meio das notas fiscais nº 26, 27 e 29 

(fls. 346, 348 e 350), as quais totalizam o valor de R$ 14.960,00, não apresentam nenhum tipo de 

descrição detalhada dos serviços prestados, apresentando apenas a seguinte discriminação genérica 

em todas as notas fiscais: “Adequação e identificação visual do espaço físico para o projeto Centro 

de Cidadania LGBT Zona Norte, convênio 65/SMDHC/2016”. Ademais, não foi apresentado 

qualquer outro tipo de documento que especifique os serviços que teriam sido realizados. 

 

16.4. Irregularidades identificadas nas prestações de contas referentes ao CCLGBT Zona 

Leste - Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial 

 

No Processo Administrativo nº 2016-0.146.703-2 (Termo de Convênio nº 47/2016/SMDHC), foram 

identificadas as seguintes irregularidades: 

 

• Em relação à movimentação dos recursos recebidos, o Decreto nº 57.575/2016 preconiza o 

seguinte: 

 

“Art. 38. Os recursos serão recebidos e movimentados de acordo com o contido na Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, e normas complementares expedidas pela Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.” 

§ 1º Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada 

mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 

obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.  

§ 2º Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em espécie, desde que 

comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 

bancária.” (Grifos nossos) 

 

Apesar da imposição expressa no normativo supramencionado, foi possível verificar, nos extratos 

bancários presentes no processo, diversas transações de saques em espécie, as quais totalizaram o 

valor de R$ 100.720,01, conforme quadro a seguir (Quadro XXVI): 

 

 

 

 
Quadro XXVI – Saques em Espécie identificados nos Extratos Bancários. 
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Data do Movimento Descrição da Movimentação Valor (R$) 

30/06/16 Saque no Caixa R$     22.923,00 

20/07/16 Saque TAA R$  2.000,00 

22/07/16 Saque TAA R$  2.800,00 

25/07/16 Saque TAA R$  1.500,00 

26/07/16 Saque TAA R$  2.800,00 

02/08/16 Saque TAA R$  2.000,00 

03/08/16 Saque TAA R$  1.300,00 

04/08/16 Saque TAA R$  2.500,00 

16/08/16 Saque TAA R$  2.000,00 

17/08/16 Saque TAA R$      2.000,00 

25/08/16 Saque TAA R$     2.000,00 

31/08/16 Saque TAA R$     2.800,00 

01/09/16 Saque TAA R$     2.000,00 

02/09/16 Saque TAA R$     1.500,00 

05/09/16 Saque TAA R$     2.500,00 

20/09/16 Saque TAA R$     2.000,00 

21/09/16 Saque TAA R$     1.500,00 

22/09/16 Saque TAA R$     2.000,00 

22/09/16 Saque TAA R$         100,00 

26/09/16 Saque TAA R$     2.000,00 

05/10/16 Saque TAA R$     2.800,00 

24/10/16 Saque TAA R$     2.800,00 

25/10/16 Saque TAA R$     2.000,00 

26/10/16 Saque TAA R$     2.000,00 
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26/10/16 Saque TAA R$         500,00 

27/10/16 Saque TAA R$     1.500,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     3.500,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.500,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.530,22 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.530,22 

14/12/16 Cheque Avulso R$     3.836,57 

14/12/16 Cheque Avulso R$    2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

14/12/16 Cheque Avulso R$     2.000,00 

 

Além disso, observa-se que diversos pagamentos efetivados por meio de cheque não apresentam a 

identificação do beneficiário final (cheques não nominais), apesar da obrigatoriedade deste 

procedimento (vide exemplos nas fls. 92 e 126). 

 

• Não foi identificada, durante o exame do processo, a realização de pesquisa de mercado para 

escolha da empresa que efetuaria a adequação e identificação visual do CCLGBT Laura Vermont. 

No entanto, a despeito do constatado anteriormente, verificou-se que houve emissão de nota fiscal 

pela empresa G.R.S. Manutenção Predial ME (CNPJ nº 07.938.495/0001-43), no valor de R$ 

30.000,00, pela prestação do serviço em voga (fl. 271). Como fato agravante, observa-se que o 

orçamento apresentado pela empresa supramencionada não possui os quantitativos e as descrições 

dos materiais e serviços empregados na adequação ora contratada, assim como não foi possível 

identificar projeto básico e/ou executivo para o mesmo. 

 

Quanto ao Processo Administrativo nº 2017-0.017.166-2 (Termo de Fomento nº 

002/2017/SMDHC), a análise da Equipe de Auditoria permitiu a identificação das seguintes 

irregularidades: 
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• Em fls. 71 a 123, verifica-se que diversos documentos pertinentes ao Termo de Convênio nº 

47/2016/SMDHC, firmados anteriormente com a mesma entidade, foram erroneamente anexados 

ao processo de pagamento supramencionado.  

 

• Observou-se que o prestador de serviço FJ de Souza Academia – EPP (CPNJ nº 

18.454.768/0001-09), pelo exercício da função de Assistente Técnico, emitiu notas fiscais, durante 

o período de fevereiro a maio, por meio de código de serviço referente a “Ginástica, dança, 

esportes, natação, artes marciais e demais atividades física”. No entanto, este tipo de serviço não 

corresponderia com a atividade exercida na função em questão, assim como nenhuma das outras 

atividades cadastradas na Receita Federal englobam a função exercida no CCLGBT. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“A Administração Pública, visando a recuperação de verba dos projetos assinados mais 

recentemente, decidiu por analisar primeiramente os projetos da Coordenação de Políticas para 

LGBTI firmados no ano de 2017, com término de vigência no ano de 2019. Informamos que todos 

os quatro projetos firmados alusivos aos cuidados do CCLGBT neste período foram analisados 

integralmente e estão em fase de elaboração de parecer financeiro. Desse modo, os termos passivos 

anteriores serão analisados oportunamente após o encerramento dos termos de 2017.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Dos processos mencionados, um deles já foi completamente analisado (P.A. nº 2014-0.290.181-

6) e os demais estão pendentes de análise por parte da Divisão de Análise de Contas, e serão 

avaliados assim que possível, com os critérios determinados deste item. A ausência de comprovação 

financeira da contrapartida poderá resultar em descontos, quando for elaborado o parecer 

financeiro dos referidos projetos.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“1 (um) ano.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 

A Secretaria, na mesma linha de outras constatações, informa que os processos administrativos 

correspondentes aos apontamentos realizados pela equipe de auditoria estão pendentes de análise, 

visto que a Pasta optou por priorizar a análise de projetos da Coordenação de Políticas para LGBTI 

firmados no ano de 2017. 

 

Em manifestação complementar, por meio do doc. SEI nº 011273590, a CPLGBT informou ter 

remetido os correntes questionamentos/irregularidades, através de processos específicos (Processos 

SEI nº 6074.2018/0001457-0, 6074.2018/0001461-9, 6074.2018/0001462-7 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10462156&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=69772ea602593a645ea63f7be9f5def585852824d83b3f648d9979eaf15c76af
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10475024&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=728980ada939031863f9bc20ad1d9faa6fb1bff435d379bec14231b26bbcc35c
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e  6074.2018/0001463-5), para esclarecimentos das entidades envolvidas, tendo por resultado a 

apresentação de diversos documentos por parte das organizações.  

No que se refere à avaliação destes documentos, cumpre apontar não competir a esta equipe de 

auditoria proceder à análise de todos os documentos apresentados neste momento, cabendo à 

SDMHC, quando da efetiva análise das prestações de contas, proceder ao exame das novas 

informações e esclarecimentos prestados pelas entidades parceiras. 

Entretanto, dentre os pontos elencados na manifestação da CPLGBT, no que concerne ao 

direcionamento de contratações no CCLGBT Laura Vermont, sob a gestão, à época, da entidade 

CRDC, interessante destacar o seguinte excerto inserido na resposta em tela: 

“Sobre o possível direcionamento de fornecedores e serviços (tópico 14.4 – 

G.R.S.) tal alegação foi confirmada no processo SEI 

nº 6074.2018/0001501-1, onde ficou configurado o grau de parentesco do 

titular da empresa G.R.S. (CNPJ: 07.935.495/0001-43) é irmão do ex-

servidor S.R.S. (Coordenador Técnico - RF: 828.***-* - 

SMDHC/CPLGBT) conforme informações da Junta 

Comercial (Documento SEI nº 9767454) e da 

SMDHC/CAF/DGESP/DGEF (Documento SEI nº 9775151). 

Não podemos deixar de observar que o Sr. S.R.S. prestou serviços na 

entidade Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial - 

CRDC e foi um dos responsáveis pela construção do edital de chamamento 

nº 001/SMDHC/2017.” 

Assim sendo, cabe ressaltar que, na presente constatação, em suma, esta equipe identificou diversas 

irregularidades, dentre as quais: 

- Emissão de notas fiscais para empresas que não atuam no respectivo ramo; 

- Notas fiscais emitidas com insuficiência de informações, fator que tende a dificultar o trabalho de 

análise por parte da Unidade; 

- Ausência de realização de pesquisas de mercado, ou executadas contendo descrições genéricas e 

superficiais; 

- Notas fiscais emitidas sem relação com o escopo do projeto; 

- Emissão de notas fiscais por pessoas vinculadas à entidade, indicando possível destinação indevida 

de recursos; 

- Realização de saques em espécie, medida expressamente vedada pelo Termo de Convênio; 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10475998&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=26122c0f9647b166106a192bad229a790d03a512b6d69a94d382f3c3b866047e
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10593002&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=f6fc9737918fc088589b0d7e106d6008e98d9f1c81509aa85b7196b7f2a9874c
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10597079&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=bf1595c8890e734f00fa8ecc8b59102cd115ce2280d111b4e73d6aa93347fda0
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10605307&id_procedimento_atual=10731277&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009365&infra_hash=322639db36917f8db5242db2681897d37ea67c22b552331db1c145c17aa3049d
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- Ausência de elementos que comprovem a efetiva realização de serviços de consultoria; 

- Pagamento indevido de serviços de contabilidade, por meio da contratação de contador em cargos 

diversos, como Assistente de Coordenador, Coordenador Geral, bem como através de emissão de 

notas fiscais de atividades culturais. 

Dado o rol de irregularidades ora elencados e tendo em vista o potencial prejuízo ao erário que essas 

irregularidades podem vir a configurar, tal fato agravado pelo descumprimento dos prazos 

normativos impostos (vide Constatação 09) e pela possibilidade de que irregularidades da mesma 

natureza continuem a ocorrer em projetos firmados com as mesmas entidades constantes neste 

relatório, não se vislumbram justificativas/motivos para que essa constatação não tenha sido 

analisada até o presente momento. 
 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que a SMDHC institua plano de ação para análise dos processos de prestação de 

contas de todas as parcerias mencionadas neste documento (vide Quadro I e II), sendo considerado, 

durante o procedimento de avaliação, os pontos elencados no presente item, assim como outras 

questões apontadas neste relatório, conforme a seguir: 

 

- Ausência de controle sobre os saldos financeiros remanescentes das parcerias firmadas e sobre a 

devolução desses recursos ao erário público; 

- Irregularidades no processo de controle e destinação, após o término das parcerias, dos 

equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos nos CCLGBTs; 

- Descumprimento das obrigações instituídas por meio dos termos de convênio para gestão dos 

CCLGBTs em relação à oferta de contrapartida prevista nos Planos de Trabalho apresentados pelas 

entidades; 

- Irregularidades no processo de controle de frequência dos prestadores de serviço atuantes nos 

CCLGBTs; e 

- Irregularidades nos valores de aluguéis pagos para implementação dos CCLGBTs. 

 

CONSTATAÇÃO 17 - Atraso desarrazoado quanto à notificação feita pela entidade CRDC à 

Secretaria para comunicação do extravio de bens, no valor de R$ 15.048,75, do CCLGBT 

Laura Vermont por ex-servidora da SMDHC. 

 

Em análise do Processo Administrativo nº 2016-0.141.493-1, identificou-se que a entidade CRDC 

- Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial, representada pela figura de sua 

presidente, a Sra. E,C.S. (CPF: 103.***.***-**), alega que, sem prévio aviso ou autorização da 

mesma, a Sra. E.A.V.M. (CPF: 121.***.***-**) teria efetuado a retirada de diversos materiais e 

equipamentos (vide Tabela VI) que se encontravam no CCLGBT Laura Vermont (fl. 817). 

 
 

 

Tabela VII – Relação de bens extraviados. 
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NF nº Fls. Descrição do Produto QTD 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

000.085.865 444 
Conjunto Mesa c/ 4 

cadeiras 
1 R$ 402,00 R$ 402,00 

000.085.867 448 / 449 Aparelho de telefone 2 R$ 50,00 R$ 100,00 

000.085.867 448 / 449 Computador 1 R$ 1.928,60 R$ 1.928,60 

000.085.867 448 / 449 Computador PCTV Positivo 2 R$ 2.126,15 R$ 4.252,30 

000.085.867 448 / 449 Teclado 1 R$ 25,06 R$ 25,06 

000.085.867 448 / 449 Mouse 1 R$ 18,79 R$ 18,79 

202522 454 
Ar-Condicionado Portátil 

Midea Tango 
1 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00 

202524 457 
Refrigerador 429L 

Brastemp 
1 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00 

202523 460 Notebook Acer 1 R$ 2.399,00 R$ 2.399,00 

000.002.050 463 
Gaveteiro Vol. 3 Marzo 

Vitorino 
5 R$ 195,00 R$ 975,00 

000.002.050 463 
Mesa de Reunião Oval 

200X90 Marzo Vitorino 
1 R$ 612,00 R$ 612,00 

000.006.475 475 Microfone Video Mic Go 1 R$ 570,00 R$ 570,00 

000.006.475 475 Tripé Digipod 1 R$ 120,00 R$ 120,00 

000.006.475 475 
Kit de Iluminação Digital 

WV-1302 
1 R$ 850,00 R$ 850,00 

    TOTAL R$ 15.048,75 

 

No que tange à temporalidade dos fatos ocorridos, verifica-se que o suposto extravio desses itens 

teria ocorrido, de acordo com as informações disponibilizadas pela entidade, em 06 de julho de 

2016. Entretanto, o ofício, citado no parágrafo anterior, foi remetido à Secretaria apenas em 20 de 

março de 2017, aproximadamente oito meses depois do sucedido. 

 

Cumpre mencionar que não houve a emissão de nenhum documento formal da Secretaria que 

comprove, com os requeridos detalhes, o desvio de bens relatados pela representante da entidade. 

 

Em suma, houve um provável atraso, por parte da entidade, no envio de notificação para a 

Secretaria, sendo que não foram apresentadas as razões pelas quais o fato não foi comunicado 

tempestivamente.  

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento da referida notificação.” 

 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  
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“O Departamento de Parcerias se compromete a localizar e verificar as irregularidades apontadas, 

além de corrigi-las, instruindo eventual procedimento de apuração preliminar, caso seja 

necessário. Salientamos que já existe Processo SEI que trata da destinação a ser dada ao material 

imobilizado dos projetos já encerrados no âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (Processo SEI nº 6074.2019/0001528-5).” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“30 (trinta) dias.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Após análise da manifestação da Unidade e a não apresentação de novos elementos sobre o caso em 

tela, resta confirmada a morosidade, por parte da entidade, quanto à comunicação dos bens 

extraviados. 

Ademais, a equipe considera ter havido omissão por parte da Unidade, no que tange à apuração dos 

fatos narrados, os quais envolvem suposta prática de desvio de bens públicos  por parte da Sra. 

E.A.V.M. (CPF: 121.***.***-**), assim como da efetiva fiscalização da execução do objeto da 

parceria por parte dos servidores responsáveis, uma vez que não houve atuação por iniciativa da 

Pasta no que se refere à apuração dos motivos da ocorrência do lapso temporal decorrido entre o 

evento e sua respectiva comunicação. 
 

 

 

CONSTATAÇÃO 18 - Irregularidades identificadas no processo de apuração preliminar da 

responsabilidade de servidor em virtude do extravio de materiais permanentes adquiridos 

pela entidade CRDC. 

 

Em consulta ao Processo Administrativo nº 2016-0.141.493-1 (fls. 831 a 852), observa-se que houve 

instauração de apuração preliminar de possível responsabilidade da ex-servidora E.A.V.M. (CPF: 

121.***.***-**), que, a época, era Coordenadora Adjunta da Coordenação LGBT. O procedimento 

foi instaurado devido ao possível extravio de materiais permanentes e equipamentos adquiridos pela 

entidade CDRC para utilização no CCLGBT Laura Vermont (fl. 817). 

 

O relatório da comissão de apuração preliminar concluiu, em 15 de setembro de 2017, que, frente 

aos fatos expostos, restava demonstrada a responsabilidade da servidora, sendo que a comissão 

prosseguiu com o encaminhamento do processo para o Departamento de Procedimentos 

Disciplinares (PROCED) da Secretaria Municipal de Justiça, objetivando que as providências 

cabíveis fossem tomadas (fl. 844).  

 

No que concerne à referida conclusão (fls. 841 e 842), não foram demonstradas evidências 

suficientes que comprovassem o suposto extravio de bens ocorrido, tendo a conclusão da dita 
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comissão carecido de informações mais detalhadas, de informações sobre o inquérito policial 

instaurado e de oitiva das demais partes relacionadas. 

 

Em 29 de setembro de 2017, após a avaliação da apuração preliminar realizada pela comissão 

responsável, a PROCED retorna o processo para a Secretaria tendo em vista que o processo de 

apuração realizado carecia de maiores diligências e de uma maior fundamentação em relação à 

conclusão proferida, em entendimento similar ao exposto por esta Equipe de Auditoria no parágrafo 

anterior. 

 

Desde a mencionada devolutiva, houve a transcorrência de, aproximadamente, nove meses, durante 

os quais não foi possível identificar, em análise do processo administrativo em questão, quais foram 

às ações tomadas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para atendimento ao 

pedido exarado pela PROCED. 

 

Dessa forma, verificam-se irregularidades na atuação da SMDHC e da Comissão de Apuração 

Preliminar designada para apuração dos fatos ocorridos. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento do processo de apuração 

preliminar e informa que essa natureza de processo é de atribuição da Comissão de Apuração 

Preliminar (SMDHC/GAB/CAP).” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

 

“Concessão de prazo suplementar para que a referida Comissão apresente suas respostas e 

justificativas em relação ao processo de apuração instaurado. Salientamos que já existe Processo 

SEI que trata da destinação a ser dada ao material imobilizado dos projetos já encerrados no 

âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Processo SEI nº 

6074.2019/0001528-5).” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“30 (trinta) dias.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em exame da manifestação recebida, verifica-se que apesar do prazo concedido para manifestação, 

não foram apresentadas informações e/ou esclarecimentos acerca do processo de apuração 

supraindicado. Ademais, na resposta apresentada, em julho de 2018, pela CPLGBT (doc. SEI nº 
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011273590), também não consta qualquer justificativa que pudesse embasar o motivo do não 

prosseguimento do procedimento de apuração em análise. 

Assim sendo, tendo em vista que se trata de apuração de fatos ocorridos no ano de 2017, esta equipe 

depreende que a intempestividade da Comissão de Apuração Preliminar, constituída por meio da 

Portaria nº 78/SMDHC/2017, e da SMDHC acarretou prejuízos ao andamento e ocasionou a 

irresolução/interrupção do processo, uma vez que, até presente, não houve a conclusão do mesmo, 

fato este agravado por se tratar de apuração que tinha por objetivo averiguar o extravio de materiais 

permanentes/desvio de recursos públicos por servidor da própria Pasta.  
 

 

 

CONSTATAÇÃO 19 - Irregularidade na numeração das folhas do processo administrativo 

referente à implementação do CCLGBT da Zona Sul. 

 

Em análise do Processo Administrativo nº 2015-0.215.733-7, identificou-se as seguintes falhas em 

certos intervalos das folhas: 

 

- Uso de lápis para a numeração das folhas. 

- Falhas em relação à ordenação dos números das folhas. 

 

Cita-se, por exemplo, o preenchimento a lápis da numeração de vinte folhas a partir da fl. 698. 

Adicionalmente, verifica-se que, assim que a numeração das folhas retorna a ser devidamente 

inserida, fazendo uso de caneta esferográfica, a primeira folha apresenta o número 690 em seu 

corpo, sem que haja nenhuma explicação acerca do motivo do ocorrido.  

 

Tal fato acarreta perda de confiabilidade quando da análise posterior do processo administrativo e 

de seu conteúdo, uma vez que permite a inclusão, exclusão ou alteração de folhas do processo 

administrativo em questão. 

 

Desse modo, apresentam-se irregularidades em relação à metodologia utilizada para a numeração 

do respectivo processo e à própria numeração das folhas do mesmo. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 

 

A Unidade, por meio do documento SEI nº 027970871, informou o seguinte: 

 

“O Departamento de Parcerias informa que não tem conhecimento das irregularidades apontadas 

e informa que a autuação dos processos, àquela época físicos, cabia à Coordenação LGBTI.” 

 

 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  
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“O Departamento de Parcerias se compromete a localizar e verificar as irregularidades apontadas, 

além de corrigi-las, instruindo eventual procedimento de apuração preliminar, caso seja 

necessário.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

 

“30 (trinta) dias.” 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Após análise da manifestação da Unidade, considerando que o fato envolve potencial fraude 

documental e descumprimento do Decreto nº 51.714/2010, que regulamenta o processo 

administrativo no município, a equipe considera desarrazoadas as medidas tomadas com vistas à 

verificação das irregulares ora apontadas, haja vista o tempo decorrido desde que a Unidade teve 

conhecimento dos achados da auditoria aqui presentes. 
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO 

 
FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2020/0003106-3

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

RA da OS 25/2018 - Recomendação 001

Recomenda-se que a Unidade promova adequações no procedimento de seleção, 

metodologia de pontuação e critérios de avaliação para a escolha de entidades 

proponentes que demonstrem interesse em realizar a gestão dos Centros de Cidadania 

LGBT, cujo processo deve conter informações suficientes para embasar as pontuações 

aferidas pela Comissão de Seleção.

Aperfeiçoamento de Governança

Falta de embasamento técnico e objetivo que pudesse subsidiar as notas atribuídas a 

cada uma das entidades proponentes, por parte da Comissão de Seleção instituída a 

época, diante da ausência de metodologia para avaliação das entidades frente aos 

critérios instituídos. 

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação**

A Divisão de Gestão de Parcerias - DGP é o setor responsável pela elaboração dos Editais 

de Chamamento Público dos Centros de Cidadania LGBTI desde a reestruturação da 

SMDHC, com o advento do Decreto nº 58.079, de 24 de janeiro de 2018 (art. 43, I). 

Anteriormente a este período, cabe esclarecer que a compentência para elaboração do 

Edital era da Assessoria Jurídica da Pasta.

Desde a elaboração do Edital de Chamemento Público nº 

CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI (Processo Nº 6074.2018/0002173-9), foram revistos 

todos os procedimentos de seleção, metodologia de pontuação e critérios de avaliação, 

contendo no processo indicado, Documento 015833259, todas as informações 

necessárias para justificar e embasar as pontuações atribuídas a cada proponente.

Em 2020, foi elaborado, nos mesmos termos, o Edital de Chamamento Público SMDHC 

n. CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI, em caráter complementar ao anterior (Processo nº 

6074.2020/0002691-2 - Documentos 029826493 e 029976580).

Para melhor acompanhamento das alterações efetuadas, encaminhamos arquivo pdf do 

Edital de Chamamento Público SMDHC nº 001/2017 (modelo antigo), Edital de 

Chamemento Público nº CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI e Edital de Chamamento 

Público SMDHC n. CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI (modelos atuais).

Responsável **
Diretor do Departamento de Parcerias - SMDHC/DP;

Diretor da Divisão de Gestão de Parcerias - SMDHC/DP/DGP

Implementada em**
Publicação do  Edital de Chamamento Público nº CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI no 

DOC, em 28 de março de 2019 (Documento 015843231) e publicações posteriores.

6 meses

Edital de Chamamento Público nº CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI, Edital de 

Chamamento Público SMDHC nº CPB/007/2020/SMDHC/CPLGBTI ou posteriores.

06- Recomendação Monitorável sem Benefício Financeiro associado

Dada as fragilidades detectadas no Edital de Chamamento Público SMDHC nº 001/2017, 

foi recomendado que fossem promovidas, nos editais supervenientes,  adequações ao  

procedimento de seleção, metodologia de pontuação e critérios de avaliação para a 

escolha de entidades, que permitissem a validação a posteriori do resulta alcançado ao 

final do certame.

M
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n
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e
**

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)*

Marcador (c)*

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)*

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)*

Monitorável após (a)*

Fundamentos*

Nº Processo SEI*

Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº recomendação*

Texto*

Categoria*
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2020/0003106-3

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

RA da OS 25/2018 - Recomendação 002

Recomenda-se que a SMDHC institua plano de ação para análise dos processos de prestação de contas de todas as 

parcerias mencionadas neste documento (vide Quadro I e II), sendo considerado, durante o procedimento de avaliação, 

os pontos elencados no presente item, assim como outras questões apontadas neste relatório, conforme a seguir: a) 

Ausência de controle sobre os saldos financeiros remanescentes das parcerias firmadas e sobre a devolução desses 

recursos ao erário público; b) Irregularidades no processo de controle e destinação, após o término das parcerias, dos 

equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos nos CCLGBTs; c) Descumprimento das obrigações instituídas por 

meio dos termos de convênio para gestão dos CCLGBTs em relação à oferta de contrapartida prevista nos Planos de 

Trabalho apresentados pelas entidades; d) Irregularidades no processo de controle de frequência dos prestadores de 

serviço atuantes nos CCLGBTs; e e) Irregularidades nos valores de aluguéis pagos para implementação dos CCLGBTs.

Aperfeiçoamento de Governança

Não atendimento dos prazos para análise das Prestações de Contas das parcerias firmadas para gestão dos CCLGBTs e  

irregularidades identificadas pela equipe (Constatação 16 e outras).

Tipo ** Concordância com recomendação.

Responsável **

Diretor do Departamento de Parcerias - SMDHC/DP;

Diretor da Divisão de Análise de Contas - SMDHC/DP/DAC e

Coordenador da Coordenação de Políticas para LGBTI - SMDHC/CPDDH/CPLGBTI

Implementada em**
Publicação do  Edital de Chamamento Público nº CPB/005/2019/SMDHC/CPLGBTI no DOC, em 28 de março de 2019 

(Documento 015843231) e publicações posteriores.

a) Das parcerias firmadas com as quatro OSCs gestoras dos Centros de Cidadania LGBTI – CCLGBTI do ano de 2017 ao ano de 2019 - Instituto 

Omindaré (TC nº 001/2017/SMDHC, projeto Manutenção das ações do Centro de Cidadania LGBT Zona Norte – “Luana Barbosa dos Reis”), 

Associação Rede Cidadã Multicultura (TC nº 002/2017/SMDHC, projeto Centro de Cidadania LGBTI Arouche), Associação Cultural Dynamite (TC nº 

003/2017/SMDHC, projeto Centro de Cidadania LGBTI Zona Leste) e UNAS (TC nº 004/2017/SMDHC, projeto Centro de Cidadania LGBTI Zona Sul), 

todas estas já foram completamente analisadas pela Divisão de Análise de Contas – DAC, e seus pareceres financeiros foram emitidos, descrevendo 

o valor prévio a ser devolvido e todos os cálculos necessários. Os pareceres do gestor também já foram elaborados e ratificam as decisões da 

Divisão. Todos os processos já foram notificados da decisão e estão em fase de interposição recursal atualmente. Após essa etapa, caso a OSC não 

tenha respondido ou se manifestado, a DAC encaminhará o processo para atualização monetária e notificará as organizações quanto o saldo a ser 

devolvido ao erário e demais providências e sanções que possam vir a ser aplicadas. Dos processos relativos a administração dos CCLGBTI 

anteriores ao ano de 2017, dois deles já foram analisados e aguardam manifestação ou resposta da OSC - Associação Rede Cidadã Multicultural (TC 

nº 060/2014/SMDHC, projeto Centro de Cidadania LGBT Arouche e TC nº 116/2015/SMDHC, projeto Centro de Cidadania LGBT Arouche), e os 

demais estão em procedimento de seleção e análise, incluindo também as parcerias pactuadas após o ano de 2019, sendo elas:  TC nº 

004/2019/SMDHC, projeto “Gestão do Centro de Cidadania LGBTI Luiz Carlos Ruas”, da OSC Associação Rede Cidadã Multicultural, SEI nº 

6074.2019/0001404-1; TC nº 005/2019/SMDHC, projeto “Gestão do Centro LGBTI Laura Vermont - Leste”, da OSC Associação Cultural e Social 

Dynamite – ACESD, SEI nº 6074.2019/0001994-9; TC nº 006/2019/SMDHC, projeto “Gestão do Centro LGBTI Luana Barbosa Reis - Norte”, da OSC 

Associação Cultural e Social Dynamite - ACESD, SEI nº 6074.2019/0001995-7; TC nº 007/2019/SMDHC, projeto “Gestão do Centro LGBTI Edson 

Neris - Sul”, da OSC União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, SEI nº 6074.2019/0002052-1; TC nº 158/2015/SMDHC, 

projeto “Centro de Cidadânia LGBT e Unidade Móvel”, da OSC UNAS: União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, 

processo SIMPROC nº 2015-0.340.378-1; TC nº 047/2016/SMDHC, projeto “Implementação do Centro de Cidadania LGBT da Zona Leste”, da OSC 

CRDC: Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial, processo SIMPROC nº 2016-0.146.703-2; TC nº 065/2016/SMDHC, projeto 

“Centro de Cidadânia LGBT da Zona Norte”, da OSC Centro de Estudos e Memória da Juventude, processo SIMPROC nº 2016-0.191.847-6; TC nº 

002/2017/SMDHC, projeto “Manutenção das ações no Centro de Cidadania LGBT-Zona Leste”, da OSC CRDC: Centro de Recreação e 

Desenvolvimento da Criança Especial, processo SIMPROC nº 2017-0.017.166-2. b) O Departamento de Parcerias vem trabalhando uma tabela de 

controle de imobilizados de seus projetos, tanto passivos, quanto vigentes, e está aplicando os mesmos métodos para controle dos projetos das 

demais coordenações e emendas parlamentares, incluindo os que envolvem os Centros de Cidadania em LGBTI. Esse acompanhamento visa elidir 

eventuais perdas e danos ao patrimônio dos equipamentos e afins de CPLGBTI. O novo método de controle vem sendo aplicado desde a vigência do 

Edital LGBTI 2018, de tal modo que as Organizações selecionadas para gerir os Centros de Cidadania LGBTI ainda estão com seus contratos vigentes. 

Em maio de 2019, foi entregue o protocolo de recebimento de patrimônio referente ao Centro LGBTI, assinado pelo Coordenador de Políticas para 

LGBTI da SMDHC e a OSC Instituto Omindaré, responsável pela manutenção das ações do Centro de Cidadania LGBT Zona Norte – “Luana Barbosa 

dos Reis” - Termo de Colaboração nº 001/2017/SMDHC – Processo 2017.0.083.673-7, com a informação da ausência de um notebook durante a 

entrega dos bens, conforme documento nº 017562760 no Processo SEI nº 6074.2018/0002161-5. Outras ações no mesmo sentido não foram 

localizadas nos processos referentes à gestão dos demais centros; todavia, a Coordenação de Políticas para LGBTI informou manter a guarda de 

documentação que comprova o controle de bens imobilizados referentes a criação dos “Laboratórios de Informática” nos Centros de Cidadania 

LGBTI, totalizando 20 microcomputadores, 20 mesas de escritórios e 20 cadeiras, distribuídas entre os Centros LGBTI Norte, Leste, Sul e Central (5 

em cada um) - a relação pode ser conferida nos Processos SEI nº 6074.2018/0002553-0 e 6074.2018/0000596-2. c) Dos seis projetos avaliados 

pela DAC, já mencionados anteriormente, nenhum comprovou através das prestações de contas ou respostas às notificações emitidas pela Divisão 

a execução em completude da contrapartida. Dos termos de colaboração nº 001/2017/SMDHC, nº 002/2017/SMDHC, nº 003/2017/SMDHC e 

termos de convênio nº 060/2014/SMDHC e nº 116/2015/SMDHC, nenhuma Organização atestou através de nenhum tipo de documento a 

execução financeira do que foi proposto como contrapartida. Apenas a entidade UNAS, convenente do termo de colaboração nº 004/2017/SMDHC 

apresentou comprovação parcial. Todos os valores relativos a contrapartida não executada e comprovada foram descontados nos pareceres 

financeiros formulados pela DAC até o momento. A Divisão de Análise de Contas trabalha para selecionar, avaliar e apurar os cumprimentos das 

contrapartidas nos termos que não tiveram suas prestações de contas analisadas. d) As prestações de contas apresentadas pelas OSCs 

responsáveis pelos projetos dos Centros de Cidadania LGBTI já analisados informam através dos relatórios físicos produzidos pelas OSCs o 

andamento das atividades, a frequência dos atendidos e dos colaboradores. A presença dos prestadores de serviço ou celetistas também pode ser 

atestada visualizando-se as notas fiscais eletrônicas de serviço –NFE-s emitidas a encaminhadas (para pessoas jurídicas), os recibos de prestação de 

serviços (para pessoas físicas) ou os holerites enviados (para celetistas). A Divisão de Análise de Contas avaliou a entrega desses documentos e o 

que foi exposto nos demonstrativos determinados pela legislação. Caso a organização não tenha obtido êxito em comprovar a presença de um 

colaborador, através das prestações de contas ou respostas das notificações da DAC, o equivalente a este valor foi descontado, conforme parecer 

financeiro constante no devido processo SEI, ratificado pelo gestor da parceria. Todos os documentos supracitados podem ser encontrados nos 

seguintes processos: TC nº 001/2017/SMDHC – SEI nº 6074.2018/0003137-8; TC nº 002/2017/SMDHC – SEI nº 6074.2018/0000348-0; TC nº 

003/2017/SMDHC – SEI nº 6074.2018/0000521-0; TC nº 004/2017/SMDHC – SEI nº 6074.2018/0000036-7; TC nº 060/2014/SMDHC – SIMPROC 

nº 2014-0.308.668-7; TC nº 116/2015/SMDHC – SIMPROC nº 2015-0.116.620-0. e) Todas as categorias de despesa previstas nos planos de 

trabalho são analisadas pela Divisão de Análise de Contas sob o aspecto financeiro e legal. Para o caso dos aluguéis, os gastos com tal despesa nos 

projetos relativos foram analisados sob o espectro da lei vigente, para cada projeto alusivo aos CCLGBTI. Foram visualizados os recibos de aluguéis, 

os comprovantes de pagamento nominais ao locatário, o débito do extrato bancário da conta específica, e para as parcerias firmadas vigentes a 

partir de 27.06.2017, as aplicações das Portarias nº 006/SF-SMG/2017 e nº 015/SF-SMG/2017, que tratam especificamente do tema. Na ausência 

do cumprimento de tais critérios, a Divisão de Análise de Contas informou a OSC da inconsistência, que teve oportunidade de defesa e 

contraditório. Para as organizações que não sanaram ocasionais irregularidades, a DAC descontou o valor de aluguel, conforme parecer financeiro 

emitido para cada processo analisado, ratificado pelos pareceres do gestor. O Instituto Omindaré (TC nº 001/2017/SMDHC), que liquidou a 

despesa de aluguel em cheque, em desacordo com o § 1º do Art. 38 do Decreto 57.575 de 2016, não apresentando também os cheques nominais 

ao locatário; Associação Rede Cidadã Multicultura (TC nº 002/2017/SMDHC), pagou a locação do imóvel em importância superior ao previsto em 

plano de trabalho, em desacordo com a cláusula 3.3.6 do termo de colaboração; Associação Cultural Dynamite (TC nº 003/2017/SMDHC), pagou 

valor de multas por atraso nos pagamentos de aluguéis, despesa vedada pelo inciso IV, do artigo 61 da Portaria nº 121/SMDHC/2019; UNAS (TC nº 

004/2017/SMDHC), também pagou a locação do imóvel em importância superior ao previsto em plano de trabalho e multas de encargos de aluguel, 

como IPTU e Imposto de Renda, não respeitando as legislações respectivas supracitadas.
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12 meses

Consulta aos processos de prestação de contas para ateste da conclusão da avaliação da prestação de contas das parcerias 

firmadas para gestão dos CCLGBTs.

06- Recomendação Monitorável sem Benefício Financeiro associado

Considerando os prazos para análise das parcerias firmadas para a gestão dos CCLGBTS (elencados individualmente na 

manifestação da Unidade), foi recomendada a elaboração de um plano de ação com vistas ao estabelecimento/conclusão 

desses processos. Entretanto, esse plano não consta na resposta recebida, sendo apenas informado o status do 

andamento dos processos em comento. Ante o exposto, entende-se cabível que haja, ao invés da confirmação do 

cumprimento do plano, uma vez que não apresentado, seja feito o monitoramento/confirmação acerca da conclusão dos 

processos em aberto.

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)*

Marcador (c)*

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)*

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)*

Monitorável após (a)*
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