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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 

Este relatório apresenta o resultado da análise das Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, do 

Departamento de Transportes Públicos – DTP, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes 

- SMT, no que tange a processos relativos ao transporte escolar gratuito. Os recursos orçamentários 

em questão pertencem à Secretaria Municipal da Educação – SME, tendo o DTP como Unidade 

Executora. 

 

Os processos selecionados por amostragem estão elencados nas Tabelas 01 e 02 do Anexo deste 

relatório.  

 

O trabalho consistiu em verificar se os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Transportes – SMT, no que tange a Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, estão 

em conformidade com a legislação vigente, em especial, a Lei Federal nº 4.320/1964, o Decreto 

Federal nº 93.872/1986, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, como 

também aos Decretos de Execução Orçamentária. 

 

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

CONSTATAÇÃO 01 – Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores para as quais havia saldo 

nas respectivas dotações orçamentárias do exercício da ocorrência. 

Devido a dificuldades operacionais decorrentes das datas em que é permitido operacionalizar o SOF 

no final do exercício, limitações do SOF e data de liberação de recursos, não foi possível efetuar o 

pagamento de despesas de 2017, decorrentes do Transporte Escolar Gratuito, com recursos 

orçamentários do exercício em que foram realizadas, resultando na utilização do elemento de 

despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores. 

Principal recomendação: Solicitar os recursos orçamentários junto à SME com antecedência, a fim 

de que haja tempo hábil para quaisquer correções que se façam necessárias, conforme o contido no 

Plano de Providências apresentado. 

 
CONSTATAÇÃO 02 - Despesas de Exercícios Anteriores, no total de R$ 317.245,08, que não se 

enquadram nas hipóteses contidas Lei nº 4.320/1964 e Decreto n° 93.872/1986. 
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Ocorreu a utilização do elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, em desacordo 

com as hipóteses previstas no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 22 do Decreto Federal 

nº 93.872/86. 

A Unidade alega dificuldades operacionais quanto à estimativa da quantidade de alunos atendidos 

e a respectiva emissão de Notas de Empenhos, bem como atrasos na disponibilização de recursos 

orçamentários, que impossibilitaram o pagamento integral das despesas no exercício de sua 

ocorrência, levando a Unidade a cancelar Notas de Empenho e redistribuir os recursos para atender 

ao maior número de credores. 

 

CONSTATAÇÃO 03 – Despesa no valor de R$ 2.390,50, sem respaldo contratual e prévio 

empenho. 

 

Ocorreu a prestação de serviços no período de 01/12/2016 a 19/12/2016, antes do início da vigência 

do Termo de Adesão ao Credenciamento n° 1.425/16 (20/12/2016). 

 

O DTP informou que os procedimentos adotados atualmente inibem este tipo de ocorrência. 

 

CONSTATAÇÃO 05 – Despacho que contém a autorização para a realização da despesa e a 

emissão da Nota de Empenho, não especifica o valor respectivo, contrariando o Decreto de 

Execução Orçamentária. 

Despachos que contêm autorização para a contratação do condutor e emissão da Nota de 

Empenho, e consequentemente para a realização da despesa, não mencionam o valor 

correspondente, contrariando o fixado nas normas referentes à execução orçamentária e 

financeira para o exercício de 2017. 

Diante desta constatação, o DTP consultou a Secretaria Municipal da Fazenda e, conforme 

mencionado no Plano de Providências, seguirá as orientações da 

SF/SUTEM/DECON/DISEO, procedendo com a alteração no Despacho de autorização com 

base nos dados disponíveis.  

 

Principal recomendação: Fazer constar no Despacho de autorização da despesa o valor estimado da 

contratação, com base nas informações disponíveis, conforme o Plano de Providências da Unidade. 

 

CONSTATAÇÃO 07 – Pagamento de despesa sem a respectiva Nota Fiscal, contrariando o 

disposto no Decreto de Execução Orçamentária e Portaria SF 92/14. 
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A Nota de Liquidação e Pagamento - NLP nº 80.577/2017 e a respectiva Nota Fiscal não estavam 

juntadas no processo nº 2016-0.045.212-0, sendo que a referida NLP não contém o número da NF. 

A Unidade informou que a Nota Fiscal foi emitida extemporaneamente e juntada 

posteriormente ao processo. 

 

Principal Recomendação:  Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade. 
 

Do resultado dos trabalhos, conclui-se que, existem falhas nos procedimentos inerentes à execução 

orçamentária do DTP, implicando na inobservância de dispositivos legais, como o artigo 37 da Lei 

4.320/64, decretos que dispõe sobre a execução orçamentária da PMSP e a Portaria SF nº 14/2014 

e suas alterações. 

 

No Plano de Providências apresentado, a Unidade informa a adoção de medidas, que envolvem a 

revisão e aprimoramento dos procedimentos, como também a contratação de um profissional da 

área contábil. 

 

A Equipe reforça a necessidade de adoção de medidas concretas pela Unidade, visando melhorias 

nos processos, adequação do quadro de pessoal e o cumprimento da legislação vigente. 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 

  

• Planejamento dos trabalhos; 

• Processo de seleção de amostras; 

• Solicitação de processos e documentos; 

• Pesquisas nos Sistemas: SOF – Sistema de Orçamentário e Finanças; SIMPROC – Sistema 

de Processos; e SEI – Sistema Eletrônico de Informações; 

• Conferência de cálculos e confronto de valores; e 

• Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Das Despesas de Exercícios Anteriores 

 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Edição 2018, define que despesas 

de exercícios anteriores “são despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores 

àquele em que deva ocorrer o pagamento”. Assim, para o seu pagamento é emitida Nota de 

Empenho que onerará recurso(s) orçamentário(s) de exercício(s) subsequente(s) ao da ocorrência 

do fato gerador da despesa, utilizando-se elemento de despesa 92. 

 

Quanto ao assunto, a Lei nº 4.320/1964 estabelece: 

“Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 

processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e 

os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão 

ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por 

elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.” 

 

Ao dispor sobre despesas de exercícios anteriores, o Decreto Federal nº 93.872/86 no seu artigo 22 

regulamenta: 

“Art. 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo 

consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham 

processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e 

os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão 

ser pagos à conta de dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, 

respeitada a categoria econômica própria (Lei nº 4.320/64, art. 37). 

 

§ 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à 

autoridade competente para empenhar a despesa. 

 

§ 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

 

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha 

sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas 

que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; 

b) restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar 

tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm#art37
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c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento 

criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o 

encerramento do exercício correspondente”. 

 

Do procedimento para pagamento de despesas de exercícios anteriores 

 

Os procedimentos prévios ao pagamento destas despesas estavam previstos no artigo 6º do Decreto 

nº 53.751/2013, o qual foi revogado pelo de nº 57.630/2017, que passou a regulamentar a matéria 

com efeitos retroativos a 01/01/2017. 

 

Conforme o Decreto nº 57.630/2017, os requerimentos de credores, solicitando o pagamento de 

despesas de exercícios encerrados, devem conter a documentação comprobatória da execução da 

despesa. Seu deferimento só ocorrerá com a comprovação da regularidade da contratação e da 

execução da despesa. 

 

Compete aos atuais ordenadores de despesa e aos titulares dos órgãos orçamentários, ratificar, 

retificar ou não reconhecer a despesa que ensejou o requerimento do credor, por ato decisório que 

deverá ser publicado no Diário Oficial da Cidade - DOC. 

 

Deve-se juntar nos autos dos respectivos processos de pagamento da despesa, atestado de 

regularidade assinado pelo atual ordenador da despesa e pelo titular do órgão orçamentário. 

 

Após atestada a regularidade da despesa, as unidades solicitarão, por intermédio de processo 

administrativo, abertura de crédito adicional suplementar, no elemento de despesa “Despesas de 

Exercícios Anteriores”, oferecendo os recursos orçamentários a serem anulados para a sua 

cobertura. 

 

Posteriormente à abertura do crédito adicional, a unidade orçamentária deverá promover o 

pagamento da despesa em processo distinto. 

 

Do Empenho da despesa 

 

Ao tratar da despesa, o artigo 58 da Lei 4.320/1964 conceitua que “O empenho de despesa é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição”. 

 

A referida lei veda a realização da despesa sem prévio empenho, assim como dispõe sobre os tipos 

de empenhos e a possibilidade de dispensa da emissão de nota de empenho em casos especiais: 
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“Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota 

de empenho. 

 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 

 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 
 

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" 

que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a 

dedução desta do saldo da dotação própria” (Grifos nosso). 

 

O Decreto Federal nº 93.872/1986 reproduz alguns dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e regulamenta 

procedimentos de relevante importância no processamento da despesa.  

 

O citado decreto estabelece que “O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à 

despesa a realizar, por força do compromisso assumido” e “as despesas relativas a contratos, 

convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício 

financeiro pela parte nele executada” (Grifos nosso). 

 

Lembra-se, ainda, do contido no artigo 73 do Decreto-Lei 200/1967, que dispõe: 

“Art. 73. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte 

ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de 

fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em 

lei”. 

 

Importante destacar, adicionalmente, que os decretos que fixam normas à execução orçamentária e 

financeira para os exercícios de 2012 a 2019 vedam a contratação de novas obrigações de despesas 

cujos pagamentos, previstos para o exercício a que se referem, prejudiquem as disponibilidades 

financeiras necessárias aos pagamentos de despesas anteriormente contratadas e de despesas com 

serviços contínuos e necessários à manutenção da Administração. 

 

Tais decretos mencionam que os Titulares dos Órgãos e das Unidades Orçamentárias deverão 

dimensionar se os recursos orçamentários são suficientes para os compromissos vigentes, 

viabilizando a emissão de Notas de Empenho de todas as despesas contraídas com serviços 

contínuos e necessários à manutenção da Administração e aos projetos em andamento com execução 

para o exercício de referência. 

Estabelecem, ainda, que somente após identificar o saldo orçamentário disponível, poder-se-á 

contrair novas obrigações, até o limite do referido saldo. 
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Da formalização de contratos 

 

A Lei Federal nº 8.666/1993 assim dispõe quanto à formalização dos contratos: 

“Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as 

quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 

extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento 

lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

 

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo 

o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior 

a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas 

em regime de adiantamento” (Grifos nosso). 

 

A prática de pagamento de despesas sem cobertura contratual foi objeto de apreciação por parte do 

Tribunal de Contas da União no Acórdão TCU nº 375/1999 - 2ª Câmara:  TC 026.154/2008-7  

“28. Cabe, ainda, destacar que, não havendo contrato específico para as despesas referidas, 

nem prévio empenho, resta caracterizado um contrato de caráter verbal o que, conforme arts. 

59 e 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, torna-o nulo ex tunc. 

29. Tal é o entendimento do Tribunal, conforme Acórdão 1.215/2008-TCU-Plenário, in 

verbis: 

 

‘É nulo o contrato verbal com a administração pública (Lei 8.666/1993, art. 60, parágrafo 

único) e, por óbvio, são nulas as alterações contratuais verbais e ilegais os pagamentos 

amparados em tais alterações. Além disso, o pagamento de qualquer despesa somente pode 

ser efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, assim entendido o ato de 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito (arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64).’ 

 

Destaca-se a seguinte passagem do voto do eminente Ministro Relator: 

“(...) No que tange ao contrato verbal, no âmbito administrativo, a lei é claríssima ao vedá-

lo e declará-lo nulo de pleno direito (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93). Por outro 

lado, é também a lei que determina a promoção da responsabilidade de quem deu causa ao 

contrato nulo (art.59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93)”. 

 

Acrescenta-se que o Advogado Geral da União, mediante a Orientação Normativa nº 4, de 1º de 

abril de 2009, assim estabelece: 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

11 

 

“A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de 

indenizar nos termos do art. 59, parágrafo único, da lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade de quem lhe der causa” (Grifo nosso). 

 

Unidade Executora 

 

É a unidade que utiliza o crédito recebido da Unidade Orçamentária. Assim sendo, atua no processo 

de descentralização do recurso e cabe a ela gerenciar o recurso orçamentário recebido por Nota de 

Transferência, realizando a execução orçamentária e financeira propriamente dita: empenhando, 

liquidando e pagando, de forma descentralizada. 

 

Dos Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores 

 

O gráfico a seguir demonstra os valores pagos pelo DTP, nos exercícios de 2016 a 2018 a título de 

“Despesas de Exercícios Anteriores”, relativas ao Transporte Escolar Gratuito: 

 

 
Gráfico 1 - Valores pagos a título de “Despesas de Exercícios Anteriores” nos exercícios de 2016 a 2018 

 

Selecionou-se, por amostragem, pagamentos de “Despesas de Exercícios Anteriores” ocorridos nos 

exercícios de 2017 e 2018, conforme Tabelas 01 e 02 do Anexo, que totalizam R$ 402.019,73.  
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4. CONSTATAÇÕES 
 

 
CONSTATAÇÃO 01 – Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores para as quais havia 

saldo nas respectivas dotações orçamentárias do exercícios da ocorrência. 

 

Para o pagamento dos serviços de transporte escolar de educando/crianças em face do Programa de 

Transporte Escolar Municipal Gratuito – Vai e volta, utilizou-se as seguintes dotações: 

• 16.10.12.368.3010.2.848.3.3.90.36.00.00 – Transporte Escolar – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Física – Tesouro Municipal; 

• 16.10.12.368.3010.2.848.3.3.90.39.00.00 – Transporte Escolar – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal; e 

• 16.10.12.368.3010.2.848.3.3.90.47.00.00 – Transporte Escolar – Obrigações Tributárias e 

Contributivas – Tesouro Municipal. 

• 16.10.12.368.3010.2.848.3.3.90.36.00.02 – Transporte Escolar – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Física – Transferências Federais; 

• 16.10.12.368.3010.2.848.3.3.90.39.00.02 – Transporte Escolar – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – Transferências Federais. 

 

Nas tabelas a seguir demonstra-se os saldos das referidas dotações em 31/12/2016 e 31/12/2017: 

 

Tabela 01 - Dotação 16.10.12.368.3010.2.848.33903600.00 

Ano 
Orçamento 

Inicial (R$) 

Orçamento 

Atualizado 

(R$) 

Congelament

o (R$) 
Reservado (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Saldo da 

Dotação (R$) 

2016 88.193.914,00 119.518.496,14 0,00 119.124.932,15 119.124.932,15 393.563,99 

2017 119.374.523,00 117.369.660,06 3.874.283,02 113.094.056,94 113.094.056,94 401.320,10 

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 

 

Tabela 02 - Dotação 16.10.12.368.3010.2.848.33903600.02 

Ano 
Orçamento 

Inicial (R$) 

Orçamento 

Atualizado 

(R$) 

Congelamento 

(R$) 
Reservado (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Saldo da 

Dotação (R$) 

2017 141.897,00 141.897,00 129.790,38 0,00 0,00 12.106,62 

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 
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Tabela 03 - Dotação 16.10.12.368.3010.2.848.33903900.00 

Ano 
Orçamento 

Inicial (R$) 

Orçamento 

Atualizado 

(R$) 

Congelamento 

(R$) 
Reservado (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Saldo da 

Dotação (R$) 

2016 63.365.257,00 85.011.961,71 0,00 85.011.926,57 85.011.926,57 35,14 

2017 94.365.257,00 95.502.626,69 0,00 94.612.597,51 94.612.597,51 890.029,18 

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 

 

Tabela 04 - Dotação 16.10.12.368.3010.2.848.33903900.02 

Ano 
Orçamento 

Inicial (R$) 

Orçamento 

Atualizado 

(R$) 

Congelamento 

(R$) 
Reservado (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Saldo da 

Dotação (R$) 

2016 0,00 9.188.960,25 0,00 9.089.460,46 9.089.460,46 99.499,79 

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 

 

Tabela 05 – Dotação 16.10.12.368.3010.2.848.33904700.00 

Ano 
Orçamento 

Inicial (R$) 

Orçamento 

Atualizado 

(R$) 

Congelamento 

(R$) 
Reservado (R$) 

Empenhado 

(R$) 

Saldo da 

Dotação (R$) 

2016 3.687.757,00 4.710.479,38 0,00 4.710.479,38 4.710.479,38 0,00 

2017 3.651.063,00 4.170.850,39 0,00 4.155.040,44 4.155.040,44 15.809,95 

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 

 

Nas Tabelas 01 a 05, observa-se que as dotações referentes a Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

(Conta de Despesa 33.90.36.00) e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Conta de Despesa 

33.90.39.00) apresentaram saldo em 31 de dezembro dos exercícios de 2016 e 2017.  

 

Apesar da existência de tais saldos, despesas incorridas em 2016 e 2017 foram pagas no exercício 

seguinte, mediante a utilização do elemento de despesa 92 (Despesas de Exercícios Anteriores). 

 

Transcreve-se, a seguir, a manifestação do DTP, em face do contido na Solicitação de Informação 

01/OS58/2018, encaminhada à Unidade, em 21/06/2018: 

 

“Aos 08/12/2017 fora encaminhado e-mail com quadro informativo denotando a necessidade 

financeira para final do exercício. No mesmo dia a funcionária de RF 692.***-9 respondeu à 

solicitação informando que: todos os recursos necessários aos pagamentos e de acordo com as 

solicitações anteriores foram repassados via processo SEI devendo, assim, estar ocorrendo algum 

equívoco. 
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Em resposta, fora elaborado documento PDF (anexo) demonstrando os recursos solicitados pelo 

DTP bem como os recursos liberados pela SME: 

• Recurso total solicitado pelo DTP; R$ 37.408.518,68; 

• Recurso total liberado pela SME (constante nas notas de reserva de nº 65428, 

065424 e 65431) R$ 36.383.360,00. 

 

Dada a diferença do pedido para o liberado, seguiu-se a abertura de Processo SEI! sob o Processo 

SEI! Nº 6020.2017/0001817-0, aos 19/12/2017, às 08:42h, fora solicitado por este DTP/DTEG o 

cancelamento de notas de empenho para posterior reutilização em processos que estavam 

pendentes de pagamento ou com saldo inferior necessário. 

 

Ainda em 19/12/2017, sob o processo SEI! Nº 6020.2017/0001819-7, foram solicitados recursos 

financeiros na ordem de R$ 1.261.525,97 para efetivação dos pagamentos dos serviços prestados 

no mês de Dezembro de 2017 uma vez que identificou-se contratos no Programa Transporte Escolar 

Gratuito que necessitam desta ação, ato este sintetizado no processo SEI! Nº 6020.2017/0001817-

0. 

 

A formalização foi realizada em 21/12/2017, às 11:46h, pela Diretora de Divisão Técnica. O 

recurso foi liberado somente no dia 27/12/2017 pela manhã, conforme e-mail anexo, e o Sistema 

de Orçamento e Finanças (SOF), para a realização dos cancelamentos de empenho bem como o 

empenhamento do recurso, fora liberado somente as 15:20h, conforme e-mail anexo também. 

 

Em 27/12/2017, a Diretora da Divisão Técnica, sob o Processo SEI! nº 6020.2017/0001819-7 

propôs em documento SEI! Nº 6104893 proceder à transferência de recursos, no montante 

supracitado, para o processo administrativo nº 2017-0.020.211-8 (SIMPROC), visando a 

cobertura de despesas com Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito no mês de 

dezembro/2017. 

 

Contudo, tal transferência deu-se sob o Processo SEI! De nº 6020.2017/0001817-0, conforme Notas 

de Reserva de nº 71290, 71294, 71295 o que inviabilizou a criação das Notas de Empenho pelo 

DTP, uma vez que todos os processos de todos os credores do Transporte Escolar Gratuito estão 

em sistema SIMPROC e não no SEI. Sistemicamente é impossível cadastrar uma Nota de Empenho 

do sistema SIMPROC em Nota de Reserva cadastrada no sistema SEI, o Sistema de Orçamento e 

Finanças não fornece este tipo de liberação. 

 

Isto posto, gerou-se atrasos nos pagamentos bem como a necessidade de gerar o DEA (Despesas 

de Exercícios Anteriores)”. 
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Em síntese, a utilização do elemento de despesa 92 (Despesas de Exercícios Anteriores) deu-se 

devido à impossibilidade de cadastramento de Nota de Empenho em meio físico, via SIMPROC, 

pois a Nota de Reserva foi emitida com número de processo cadastrado no SEI, sem tempo hábil 

para retificar os procedimentos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final - OS 058/2018, o Departamento de 

Transportes Públicos – DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, 

documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: “As dotações apresentam saldo, conforme tabelas 01, 02, 03, 

04 e 05, no documento SEI (018412921), no entanto, a disponibilidade destes recursos para a 

unidade executora 20.10, ocorre através de reservas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de 

Educação – SME (16.10) para posterior criação de empenhos e liquidação respectivamente. 

Seguem no documento SEI! (021717398) imagens retiradas do Sistema de Orçamento e Finanças, 

onde se verifica que a liberação dos recursos para 20.10, ocorreu de forma parcelada. Ainda, 

quando aproxima-se o final do exercício, o sistema SOF fica inoperante para as unidades 

executoras durante um período, não permitindo inclusão de novos empenhos entre outras ações. 

Desta forma, quando finalmente é liberada a reserva e o sistema é reaberto (na excepcionalidade), 

é que se pode dar continuidade aos trabalhos, em muitos casos prejudicando, inclusive, o 

pagamento dos serviços executados, por exemplo, nos meses de outubro e novembro”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência, conforme verifica-se no documento (021717518) em uma dotação de PF. 

 

Ainda no exercício em questão (2018), o Sistema de Orçamento e Finanças permaneceu na 

excepcionalidade (aberto) por mais tempo para esta unidade 20.10, executora da unidade 16.10, o 

que permitiu uma maior fluidez dos serviços e consequentemente evitando-se possível necessidade 

de pagamentos do referido exercício no exercício atual (2019)”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado". 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Denota-se que as providências da Unidade contribuíram para melhorias nos procedimentos, sendo 

que neste exercício, até a presente data, não ocorreram pagamentos de despesas de exercícios 

anteriores concernentes ao transporte escolar gratuito.  

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=20040473&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=4fa4a3b0c369964c43b5645fae31f35a31a78c53707d38cbedc96da23b7a803f
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23654548&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=744ac5c5b05a914e89f479ef25cd07353c76faca1c35624c37e63449a696c615
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23654678&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=8168c52d42ba1c50dda8f268f42d61868f5af6a875cd98dd7f14673c5260b893
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RECOMENDAÇÃO 01: Solicitar os recursos orçamentários junto à SME com antecedência, a fim 

de que haja tempo hábil para quaisquer correções que se façam necessárias, em atendimento ao 

Plano de Providências apresentado. 

 

 
CONSTATAÇÃO 02 - Despesas de Exercícios Anteriores, no total de R$ 317.245,08, que não 

se enquadram nas hipóteses contidas na Lei nº 4.320/1964 e Decreto n° 93.872/1986. 

 

Dentre os pagamentos de despesas de exercícios anteriores (DEA) realizados no período de 

01/01/2017 a 18/06/2018, selecionou-se os processos elencados nas Tabelas 1 e 2 do Anexo, para 

que fossem realizadas as análises.   

 

A utilização do elemento de despesa 92 – Despesa de Exercícios Anteriores em decorrência da 

emissão da Nota de Empenho com valor insuficiente para suportar a totalidade da despesa, não se 

enquadra nas hipóteses previstas no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64, e artigo 22 do Decreto 

Federal nº 93.872/86.  

 

Apesar disso, nos processos a seguir observou-se que não foi mantido saldo suficiente nas 

respectivas Notas de Empenho, impossibilitando que o pagamento das despesas correspondentes 

onerasse o orçamento vigente quando da prestação do serviço: 

 

a)  Processo nº 2016-0.051.232-8  

 

Refere-se ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 0096/2016, assinado em 10/03/2016.  

 

Mediante consulta no SOF, verifica-se que as Notas de Empenho de 2016 destinadas ao pagamento 

das despesas do exercício totalizaram R$ 50.874,17. Este valor foi insuficiente para cobri-las em 

sua totalidade, motivo pelo qual R$ 4.894,97 relativos a serviços prestados em dezembro/2016 

foram pagos em 2017, utilizando-se recursos da dotação específica de “Despesas de Exercícios 

Anteriores”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “As mesmas ocorrências relatadas no item 1 desta SI, aplicam-se também a 

este item. Ressalta-se ainda que, a prestação do serviço (Transporte de alunos) sofreram variações 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

17 

 

ao longo do ano letivo, com a entrada ou saída de alunos causando alteração nos valores 

preestabelecidos conforme se verifica na evolução dos pagamentos do documento (021722238)”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO “Implementado”. 

 

 

b)  Processo nº 2016-0.055.995-2  

 

Refere-se ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5075/16, assinado em 05/04/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016, destinadas ao pagamento das despesas do exercício, totalizaram, 

inicialmente, R$ 694.026,78, no entanto ocorreram cancelamentos no valor de R$ 29.245,27, sob a 

justificativa “Reutilização em Outro Contrato”, motivo pelo qual os pagamentos atingiram o 

montante de R$ 664.781,51.  

 

Apesar dos pagamentos realizados, o valor de R$ 9.157,91, referente a serviços prestados em 

dezembro/2016, onerou a dotação específica “Despesas de Exercícios Anteriores” em 2017.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final - SI Final OS nº 058/2018, o Departamento 

de Transportes Públicos – DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, 

documento 021725055: 

 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: “As mesmas ocorrências relatadas no item 1 desta SI, 

aplicam-se também a este item. A unidade para atender de forma satisfatória o maior número 

possível de credores, cancelou uma parte do valor empenhado para retornar a reserva e reutilizar 

o valor em outros contratos, tendo como finalidade, evitar transtornos para os mesmos e para as 

unidades envolvidas 20.10 e 16.10. Ressalta-se ainda que, a prestação do serviço (Transporte de 

alunos) sofreram variações ao longo do ano letivo, com a entrada ou saída de alunos causando 

alteração nos valores preestabelecidos conforme se verifica na evolução dos pagamentos 

(021722991)”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23659647&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=266a538a3183c5c90685ffe84d3597e77a9ee9fef142a4ed2a09ac6be7fbd797
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23660446&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=9c3f9ac1b18f631300aa2bfa6fa3f9bb799a25f252d71024e3ac8ff0dedf940e
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

c) Processo nº 2016-0.056.010-1  

 

Refere-se ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5077/16, assinado em 20/05/2016.  

 

As Notas de Empenho de 2016 atribuídas às despesas do exercício totalizam R$ 1.109.270,06. Deste 

valor, foram cancelados R$ 20.785,52, sendo: 

• R$ 5.200,92 por “Erro de Digitação”; 

• R$ 6.614,31 referentes à “Saldo não Utilizado”; e; 

• R$ 8.970,29 para “Reutilização em Outro Contrato”. 

 

Diante desses cancelamentos, o saldo das Notas de Empenho totalizou R$ 1.088.484,54 e não foi 

suficiente para o pagamento de todas as despesas do exercício. Assim sendo, R$ 32.167,19, 

referentes a dezembro/2016, foram pagos com recursos do Orçamento de 2017, mediante a 

utilização do Elemento de Despesa 92 – “Despesas de Exercícios Anteriores”.  

 

Ressalta-se que esse valor supera o total de cancelamentos por “saldo não utilizado” e “reutilização 

em outro contrato”. Diante disso infere-se que o total empenhado em 2016 foi insuficiente para o 

pagamento das despesas do exercício. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Além da variação ao longo do ano na quantidade de alunos atendidos, 

conforme quadro (021723084), a unidade para atender de forma satisfatória o maior número 

possível de credores, cancelou uma parte do valor empenhado para retornar a reserva e reutilizar 

o valor em outros contratos, tendo como finalidade, evitar transtornos para os mesmos e para as 

unidades envolvidas 20.10 e 16.10”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23660542&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=b1a6d6c69596c2712dc523d117aaa3061960e879cf05a35efd296aeb3a7d441f
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d) Processo nº 2016-0.060.128-2  

 

Refere-se ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5119/16, assinado em 30/03/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016, destinadas ao pagamento das despesas do exercício, totalizaram R$ 

103.355,65. Deste valor, R$ 11.300,92 foi objeto de cancelamento, sendo: 

• R$ 4.860,92 para “Reutilização em Outro Contrato”; e 

• R$ 6.440,00 referentes à “Empenho Duplicado”. 

 

Os pagamentos realizados com tais Notas de Empenho atingiram a cifra de R$ 92.054,73. 

 

Verifica-se que em maio/2017 pagou-se o valor de R$ 10.294,00, correspondente a serviços 

prestados em dezembro/2016, utilizando-se o Elemento de Despesa 92 – “Despesas de Exercícios 

Anteriores”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Aumento na quantidade de alunos atendidos, conforme quadro (021723200). 

A unidade para atender de forma satisfatória o maior número possível de credores, cancelou uma 

parte do valor empenhado para retornar à reserva e reutilizar o valor em outros contratos, tendo 

como finalidade, evitar transtornos para os mesmos e para as unidades envolvidas 20.10 e 16.10”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

e)  Processo nº 2016-0.061.705-7.  

 

Trata-se do Termo de Adesão ao Credenciamento 0518/16, assinado em 21/03/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016 relativas a pagamento de despesas do exercício totalizaram 

R$ 86.548,46. Em 18/11/2016 foi cancelado o valor de R$ 2.476,48 para reutilização em outro 

contrato.  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23660664&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=5dc75c61b556f81d1988e6e171df34d6822fbc324cd21b307a7a7d3e3ffaac8a
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Verifica-se que em maio/2017 ocorreu o pagamento de serviços prestados em dezembro/2016 no 

valor de R$ 2.902,75, que oneraram o Elemento de Despesa 92 – “Despesas de Exercícios 

Anteriores”.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o 

Departamento de Transportes Públicos – DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 

6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “A unidade para atender de forma satisfatória o maior número possível de 

credores, cancelou uma parte do valor empenhado para retornar a reserva e reutilizar o valor em 

outros contratos, tendo como finalidade, evitar transtornos para os mesmos e para as unidades 

envolvidas 20.10 e 16.10, segue planilha do Sr. José Francisco (021723295)”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

f) Processo nº2016-0.063.558-6  

 

Com referência ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5190/16, assinado em 24/03/2016, 

observa-se que as Notas de Empenho destinadas à cobertura das despesas de 2016, totalizavam, 

inicialmente, R$ 69.887,81, sendo que em 08/03/2017 foi cancelado o saldo da Nota de Empenho 

nº 120.859/2016, no valor de R$ 7.860,00, sob a justificativa de “não utilizado”.  

 

Dessa forma, os pagamentos realizados utilizando essas Notas de Empenho atingiram o montante 

de R$ 62.027,81 e, diante do citado cancelamento, os serviços prestados em dezembro/2016 no 

valor de R$ 7.683,75 foram pagos em maio/2017, onerando a dotação orçamentária relativa a 

despesas de exercícios anteriores. Cabe esclarecer que não consta no processo informações quanto 

a não utilização do saldo da Nota de Empenho nº 120.859/2016, para o pagamento desses serviços. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o 

Departamento de Transportes Públicos – DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 

6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23660763&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=8f18e2df57b7882e81aeb480f043ce02219cc06bc24761f9472a1481e3d1aa48
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JUSTIFICATIVA: “No processo em questão o cancelamento no valor do empenho 120.859/2016 

no valor de R$ 7.859,00, ocorreu em 28/12/2016 (por falha no processamento), em 08/03/2017, foi 

cancelado o valor de R$ 1,00, com a justificativa de saldo não utilizado. Segue tela de consulta ao 

sistema SOF: (021723434). 
 

Ainda, com a liberação da reserva nº 70.389/2016 (Fonte de recurso 02) em 19/12/2016, em 

20/12/2016, a unidade empenhou e cadastrou em restos a pagar o que foi possível. Ocorre que o 

prazo determinado pelo artigo 5º do decreto 57.401/2016 para o processamento encerrava-se em 

20/12/2016, e devido ao pouco tempo, alguns empenhos foram criados em 21/12/2016 e que foram 

cancelados no dia 22/12/2016”. 
 

"Art. 5º Caberá à JOF estabelecer, se necessário, para fins de atendimento às restrições do artigo 

42 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, limites de inscrição em Restos a 

Pagar Não Processados, por Unidade Orçamentária, deferindo ou indeferindo, até as 19h 

(dezenove horas) do dia 20 de dezembro de 2016, os pedidos de inscrição das Notas de Empenho 

cadastradas pelas Unidades Orçamentárias no sistema SOF nos termos do artigo 4º”. 
 

“Exemplos de alguns empenhos cancelados (021723609) 
 

Ou seja, do dia 21 até o dia 27/12/2016, ficamos impossibilitados de criar empenhos. Em 

28/12/2016, o sistema SOF foi reaberto em sistema de exceção, e todos os valores anteriormente 

cancelados, tiveram que ser novamente empenhados. A unidade executora procurou atender da 

forma mais ampla possível a todos os credores o que pode ter ocasionado a falha em que houve o 

cancelamento do empenho do credor em questão”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

“Implementado”. 
 

 

 

 

 

 

g) Processo nº 2016-0.073.950-0 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23660912&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=156d015761413b32387acea428fb1bdd30fbb22c2a2aca2d0041dbd4856a8c1b
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23661098&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=a1890f8e70d80fb442e2db14777e32e140f4621353dfd7d47c8f76c501c1f472
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Quanto ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 0676/16, assinado em 01/04/2016, verifica-se 

que em 2016, foram emitidas Notas de Empenho no valor total de R$ 148.566,33, para o pagamento 

das despesas do exercício. Do referido valor foi cancelado R$ 84,08, sendo: 

• Para Reutilização em Novos Empenhos: R$ 44,58; e 

• Saldo não utilizado: R$ 39,50. 

 

Verifica-se que o saldo empenhado de R$ 148.482,25 não foi suficiente para a cobertura das 

despesas do exercício de 2016, uma vez que em 2017 pagou-se, mediante a utilização de recursos 

de dotação referente a despesas de exercícios anteriores (Elemento de Despesa 92), o valor de 

R$ 7.116,17, relativo a serviços prestados em outubro/2016. Nota-se que este valor supera os 

cancelamentos efetuados. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA  

“A NLP 111015/2017 neste processo refere-se ao período de 01/10 a 31/10/2016. Conforme os 

documentos que seguem (021724581), verifica-se que o valor total dos serviços prestados não foi 

pago totalmente ao credor à época”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Diante das dificuldades operacionais enfrentadas nos anos 

anteriores, no ano de 2018, com a anuência da SME os recursos foram solicitados com 

antecedência; operadores orientados a melhor controlar os procedimentos para pagamento”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

“Implementado”. 

 

 

h) Processo nº 2016.0.217.305-9.  

 

Refere-se ao Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5358/16, assinado em 05/10/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016 que visavam o pagamento das despesas do exercício totalizaram, no 

início, R$ 14.100,31. Deste valor, R$ 6.251,50 foram cancelados, para reutilização em outro 

contrato, ocorrendo pagamentos no valor de R$ 7.848,81.  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23662124&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=0905a6246697b692c8fecf798a8bb2266c312d9f9af57ae58a5e43c789d3b41b
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Diante dos cancelamentos ocorridos, efetuou-se em maio/2017 o pagamento de R$ 3.961,40, 

referentes a serviços prestados em dezembro/2016, com recursos orçamentários de “Despesas de 

Exercícios Anteriores”, onerando, portanto, o orçamento de 2017.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Durante o mês de dezembro do ano de 2016, foi acrescentado um veículo ao 

contrato em questão. O valor empenhado contemplava o necessário para apenas um veículo. O 

cronograma de pagamento do mês de dezembro ocorre a partir do início de janeiro do ano seguinte. 

Sendo assim, na ocasião da criação dos empenhos e inscrições em restos a pagar, esse novo veículo 

não foi contemplado, gerando a despesa de exercício anterior. Conforme (021724839) que 

demonstra a diferença do apontamento de novembro e dezembro”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Melhor comunicação entre os operadores das contratações e 

dos operadores do financeiro; operadores do financeiro orientados a melhor controlar os 

procedimentos para pagamento”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

i) Processo nº 2016-0.234.527-5 

 

Trata-se do Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5361/16, assinado em 21/10/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016, destinadas à cobertura das despesas do exercício, atingiram o 

montante de R$  22.125,14, porém em face dos cancelamentos “para reutilização em outro contrato” 

no total de R$ 10.423,07, ocorridos em dezembro/2016, efetuaram-se pagamentos no montante de 

R$ 11.702,07.  

 

Diante disso, do valor dos serviços prestados em dezembro/2016, R$ 1.878,25 foi pago em 

maio/2017, onerando o Elemento de Despesa 92. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=23662396&id_procedimento_atual=19986502&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009451&infra_hash=e4f677fe383ed9ef0e16aa53ccfcc4bafae99b7275261b099a5b083ed37f296d
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JUSTIFICATIVA: “No mês de dezembro do ano de 2016, houve alteração (acréscimo) no número 

de crianças transportadas. O valor empenhado contemplava o necessário para determinada 

quantidade (base Nov/16) conforme quadro abaixo. O cronograma de pagamento do mês de 

dezembro ocorre a partir do início de janeiro do ano seguinte. Sendo assim, na ocasião da criação 

dos empenhos e inscrições em restos a pagar, essa nova quantidade de crianças não estava 

contemplada, gerando a despesa de exercício anterior. Conforme doc. (021724906) que demonstra 

a diferença do apontamento de novembro e dezembro”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Responsável Secretaria Municipal de Educação (SME), 

orientamos que se possível, não sejam incluídas crianças no mês de dezembro”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

j) Processo nº 2016-0.242.138-9  

 

Trata-se do Contrato nº 5144/16 assinado em 22/11/2016, que tem por escopo contratação de 

natureza emergencial. 

 

As Notas de Empenho de 2016, que objetivaram o pagamento das despesas do exercício, totalizaram 

R$ 2.594,26. Deste, foi cancelado R$ 905,74 sendo: R$ 55,74 para reutilizar o saldo em outro 

contrato; e R$ 850,00 para regularização em atendimento ao Decreto nº 57.401/2016. Dessa forma, 

os pagamentos efetuados totalizaram R$ 1.688,52.  

 

Verifica-se que o valor de R$ 6.282,51, relativos a serviços prestados em dezembro/2016, foi pago 

mediante a utilização do Elemento de Despesa 92 (Despesas de Exercícios Anteriores), o que denota 

que o valor empenhado foi insuficiente para cobrir os valores decorrentes da prestação dos serviços 

no exercício de 2016.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Empenho criado baseado no pagamento do mês de novembro, ocorre que o 

período medido do referido mês foi de apenas 3 (três) dias, enquanto que, no mês de dezembro o 

empenho criado deveria contemplar 30 (trinta) dias. O cronograma de pagamento do mês de 

dezembro ocorre a partir do início de janeiro do ano seguinte e conforme já explicitado 

anteriormente no item 2.7, estávamos impossibilitados de criar empenhos a partir de 21/12/2016 e 
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o sistema só reabriu em 28/12/2016, o que pode ter ocasionado falha no processamento, assim 

como, no cálculo que deveria prever 30 dias”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “No ano de 2018, SME e SMT concordaram com a necessidade 

da liberação dos recursos ocorrerem com alguma antecedência, antes do final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

k) Processo nº 2016-0.242.141-9 

 

Trata-se do Contrato nº 5145/16, de natureza emergencial, assinado em 21/11/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2016, destinadas à cobertura das despesas do exercício, totalizaram 

R$ 2.973,13, ocorrendo o cancelamento de R$ 1.206,87, sendo: 

• Reutilização do Saldo em outro contrato: R$ 316,87; e; 

• Regularização, em atendimento ao Decreto nº 57.401/2016: R$ 890,00.  

 

Devido a esses cancelamentos, os pagamentos que oneraram as referidas notas resultaram em 

R$ 1.766,26.  

 

Denota-se que valor de R$ 6.846,77, referentes a serviços prestados em dezembro/2016, onerou o 

exercício de 2017, mediante a utilização da conta “Despesas de Exercícios Anteriores”. 

 

Dessa forma, o saldo das Notas de Empenho foi insuficiente para cobrir a totalidade das despesas 

decorrentes da prestação dos serviços no exercício de 2016, implicando na utilização de dotação 

específica de “Despesas de Exercícios Anteriores” (Elemento de Despesa 92).  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “O início do referido contrato ocorreu em 28/11/2016 e o empenho criado foi 

baseado no pagamento do mês de novembro. Ocorre que o período medido do referido mês foi de 

apenas 3 (três) dias, enquanto que, no mês e dezembro o empenho criado deveria contemplar 30 

(trinta) dias. O cronograma de pagamento do mês de dezembro ocorre a partir do início de janeiro 

do ano seguinte e conforme já explicitado anteriormente no item 2.7, estávamos impossibilitados 
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de criar empenhos a partir de 21/12/2016 e o sistema só reabriu em 28/12/2016, o que pode ter 

ocasionado falha no processamento, assim como, no cálculo que deveria prever 30 dias”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “No ano de 2018, SME e SMT concordaram com a necessidade 

da liberação dos recursos ocorrerem com alguma antecedência, antes do final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

l) Processo nº 6020.2017/0001190-7  

 

Refere-se a pagamentos pertinentes ao Contrato nº 1008/16, assinado em 12/05/2016. 

 

Em 2017, foram emitidas Notas de Empenho no valor total de R$ 123.830,66. Deste valor, a 

Unidade cancelou R$ 21.928,98, sob as seguintes motivações:  

• Regularização - R$ 10.913,24; e  

• Retorno Reserva - R$ 11.015,74.  

 

Diante dos cancelamentos ocorridos, o saldo das Notas de Empenho totalizou R$ 101.901,68. Já o 

pagamento da Remuneração Bruta de dezembro/2017, no valor de R$ 9.729,37, foi realizado em 

28/02/2018 onerando dotação de despesas de exercícios anteriores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Procedimentos incorretos”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Orientação de pessoal e remanejamento de recurso humano”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Imediato”. 

 

 

m) Processo 6020.2018/0000547-0 

 

Trata-se de pagamentos decorrentes do Contrato 5001/16, assinado em 24/02/2016. 
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As Notas de Empenho de 2017, alocadas para o pagamento das despesas do exercício, totalizaram 

R$ 6.591.393,32. Os cancelamentos ocorridos no mesmo exercício atingiram o total R$ 656.818,98, 

sendo: 

• R$ 184.204,61 – “Retorno para Reserva”; 

• R$ 242,89 – “Saldo não Utilizado”; 

• R$ 384.566,15 – “Atualização de Valor”;  

• R$ 40.358,79 – “Contrato” ou “Cancelamento para”; 

• R$ 47.446,54 – “Atualização de Valor”. 

 

Em face desses cancelamentos, o saldo das Notas de Empenho, utilizado para o pagamento de 

despesas de 2016, atingiu a cifra de R$ 5.934.574,34, sendo que a remuneração de dezembro/2017, 

no valor de R$ 85.169,79, foi paga em fevereiro/2018, utilizando-se a dotação referente a despesas 

de exercícios anteriores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Os cancelamentos realizados tiveram como objetivo atender o maior número 

de credores possível dentro das possibilidades operacionais do setor. O cancelamento de R$ 

242,89, com a justificativa “saldo não utilizado” ocorreu devido o valor total haver sido pedido 

integral no pedido de recursos de DEA”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Recursos solicitados com antecedência e sistema SOF com 

permissão de acesso pela unidade executora em excepcionalidade no final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

n) Processo nº 6020.2018/0000551-8  

 

Refere-se a pagamentos decorrentes do Termo de Credenciamento nº 5005/16, assinado em 

26/02/2016. 

 

As Notas de Empenho emitidas no exercício de 2017 para o pagamento das despesas nele incorridas 

totalizaram R$ 2.302.069,31. Deste valor cancelou-se R$ 173.630,49, sendo: 

• R$ 74.457,42 – Motivo: “Regularização”; e  

• R$ 99.173,07 – Motivo: “Retorno para a Reserva”. 
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O saldo empenhado, de R$ 2.128.438,82, não foi suficiente para o pagamento de todas as despesas 

do exercício, motivo pelo qual foi efetuado em 28/02/2018 o pagamento de R$  72.080,36, 

referentes à Remuneração por serviços de transporte escolar prestados em dezembro/17. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Os cancelamentos realizados tiveram como objetivo atender o maior número 

de credores, a fim de evitar maiores problemas para os mesmos e para o programa TEG”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Recursos solicitados com antecedência e sistema SOF com 

permissão de acesso pela unidade executora em excepcionalidade no final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

o) Processo nº 6020.2018/0000627-1  

 

Refere-se a pagamento referente ao Contrato 5077/2016. 

 

As Notas de Empenho emitidas em 2017, para o pagamento das despesas do exercício, totalizaram 

R$ 1.518.640,93, dos quais R$ 133.556,66 foram cancelados, sendo: 

a)  “Regularização” - R$ 91.614,62;  

b) “Atualização de Valor” - R$ 41.941,96; e  

c) “Saldo Não Utilizado” - R$ 0,08. 

 

Em decorrência dos cancelamentos, o saldo utilizado das citadas Notas de Empenho totalizou 

R$ 1.385.084,27, sendo que da Remuneração dos Serviços Prestados em dezembro/2017, 

R$ 24.919,61 foram pagos mediante recursos orçamentários de dotação específica para despesas de 

exercícios anteriores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Os cancelamentos realizados tiveram como objetivo atender o maior número 

de credores, a fim de evitar maiores problemas para os mesmos e para o programa TEG”. 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

29 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Recursos solicitados com antecedência e sistema SOF com 

permissão de acesso pela unidade executora em excepcionalidade no final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

p) Processo nº 6020.2018/0000804-5  

 

Refere-se a pagamentos referentes ao Contrato 5255/16, assinado em 20/04/2016. 

 

As Notas de Empenho de 2017 relativas a pagamento de despesas do exercício totalizaram 

R$ 206.339,02. Diante dos cancelamentos realizados no total de R$ 36.780,99 (para reutilizar em 

outro contrato, regularização e atualização de valor), efetuou-se pagamentos no montante de 

R$ 169.558,03.  

 

Apesar dos valores efetivamente empenhados, o pagamento dos serviços prestados em 

dezembro/2017, no valor de R$ 17.907,10 (Nota Fiscal nº 83 de 11/01/2018), onerou a dotação 

referente a “Despesas de Exercícios Anteriores”. 

 

Dessa forma, verifica-se que foram realizadas despesas sem o correspondente saldo em Nota de 

Empenho suficiente para cobri-las, resultando no pagamento de DEA. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Os cancelamentos realizados tiveram como objetivo atender o maior número 

de credores, a fim de evitar maiores problemas para os mesmos e para o programa TEG”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Recursos solicitados com antecedência e sistema SOF com 

permissão de acesso pela unidade executora em excepcionalidade no final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

q) Processo nº 6020.2018/0001282-4  

 

Refere-se a pagamentos pertinentes ao Contrato 7028/17 Emergencial. 
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As Notas de Empenhos de 2017, destinadas ao pagamento das despesas do exercício totalizam 

R$ 32.398,90, sendo que em 08/12/2017 foi cancelado o valor de R$ 3.515,08, para “Retorno para 

a reserva”. Diante disso os pagamentos realizados totalizaram R$ 28.883,82.  

 

Do total da Remuneração de dezembro/2017, R$ 14.253,18 foram pagos mediante a utilização do 

Elemento de Despesa 92 (Despesa de Exercícios Anteriores).  

 

Dessa forma, verifica-se que o valor das Notas de Empenho de 2017 não foi suficiente para o 

pagamento da remuneração devida pela prestação de serviços de transporte escolar no exercício de 

2017. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Os cancelamentos realizados tiveram como objetivo atender o maior número 

de credores, a fim de evitar maiores problemas para os mesmos e para o programa TEG”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Recursos solicitados com antecedência e sistema SOF com 

permissão de acesso pela unidade executora em excepcionalidade no final do exercício”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Diante do apontado nos processos mencionados nesta CONSTATAÇÃO 002, o Departamento de 

Transportes Públicos – DTP apresentou “justificativas” e “planos de providências”, que já foram 

implementadas.  

 

A Unidade alega dificuldades operacionais quanto à estimativa da quantidade de alunos atendidos 

e a respectiva emissão de Notas de Empenhos, bem como atrasos na disponibilização de recursos 

orçamentários, que impossibilitaram o pagamento integral das despesas no exercício de sua 

ocorrência, levando a Unidade a cancelar Notas de Empenho e redistribuir os recursos para atender 

ao maior número de credores.  

Embora tenha ocorrido a utilização irregular de recursos destinados ao pagamento de despesas de 

exercícios anteriores (elemento de despesa 92), a Unidade adotou medidas que promoveram 

melhorias no processo organizacional, visto que não foram utilizadas, nos exercícios de 2018 e 

2019, dotações referentes a “Despesas de Exercícios Anteriores”. 
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CONSTATAÇÃO 03 - Despesa no valor de R$ 2.390,50, sem respaldo contratual e prévio 

empenho. 

 
Trata-se do Processo nº 2016-0.255.621-7, que se refere ao Termo de Adesão ao Credenciamento 

nº 1.425/16, assinado em 20/12/2016.  

 

A Cláusula Terceira do Termo de Adesão, que se refere ao prazo, estipula: “O presente Termo de 

Adesão terá vigência de 12 meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado no limite de 

60 (sessenta) meses, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93”. 

 

No entanto verifica-se que a Nota Fiscal nº 00000001, de 19/01/2017, no valor total de R$ 2.390,50 

menciona “Serviços Prestados de 01/12/2016 a 31/12/2016” e “Contrato nº 1425/16”. 

 

A Nota de Liquidação e Pagamento nº 82.504/2017, no valor de R$ 2.390,50, apresenta as seguintes 

informações: 

• Período de Realização: 01/12/2016 a 31/12/2016; e  

• Início da Vigência: 20/12/2016. 

 

Diante do exposto, o início do período de realização do serviço, mencionado na Nota Fiscal, assim 

como na Nota de Liquidação e Pagamento nº 82.504/2017, é anterior à data da assinatura do Termo 

de Adesão ao Credenciamento nº 1.425/2016. Isso indica que os serviços prestados no período de 

01/12 a 19/12/2016, que foram pagos por meio da referida NLP, ocorreram sem respaldo contratual 

e sem prévio empenho.  

 

Mediante despacho assinado em 20/12/2016 e publicado no DOC de 22/12/2016, o diretor do DTP 

firmou o referido Termo de Adesão ao Credenciamento a partir de 20/12/2016, como também 

autorizou a emissão da Nota de Empenho, resultando na NE nº 41.033, de 09/05/2017 e que 

onerando dotação referente a Despesas de Exercícios Anteriores – DEA (Elemento de Despesa 92). 

  

Diante da inclusão deste fato na Solicitação de Informação nº 01/OS58/2018, datada de 21/06/2018, 

o diretor do DTP informou mediante o Ofício 360/2018 - DTP.GAB, em 30/11/2018: 

“Apesar de o contrato citado haver sido validado em 20/12/2016, o início efetivo do transporte de 

alunos ocorreu em 27/10/2016, conforme (fls.55 do processo) onde consta a referida data no campo 

“Data da Ficha de Validação e Apontamento – FVA”, o que a época era utilizada como forma de 

garantir ao transportador o recebimento dos pagamentos a partir da data informada nesta. 
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Referente a não emissão da NE dentro do próprio exercício, informamos que a despeito da 

publicação em 22/12/2016, a referida autorização efetivamente só ocorreu em 28/12/2016 (e 

apenas para esse dia), o que inviabilizou, não apenas a criação da NE do credor (a) em questão, 

mas também de outros, devido a grande quantidade de NE’s a serem criadas e pouco espaço de 

tempo para tal. Para maior clareza tais informações podem ser obtidas em consulta ao processo 

SEI!6020.2016/0000023-7 e folha de informação SF/SUPOM/CGO Nº 1834134. Salientamos que 

os saldos das reservas ora disponibilizadas foram canceladas em 31/12/2016 conforme pode ser 

consultado no processo SIMPROC 2016-0.030.296-0”. 

 

Conforme a manifestação da Unidade, verifica-se que a despesa é referente ao período anterior à 

data da assinatura do contrato, ou seja, anterior a 20/12/2016. Assim, a despesa foi realizada sem 

prévio empenho e sem respaldo contratual, contrariando tanto o artigo 60 da Lei nº 4.320/64, que 

veda a realização de despesa sem prévio empenho, como também o artigo 60 da Lei Federal nº 

8.666/96. 

 

Importante lembrar que o Decreto Municipal nº 57.630/2017, em seu artigo 4º, que dispõe sobre o 

procedimento a ser adotado para as despesas de exercícios anteriores pela Administração Direta e 

Indireta, assim dispõe: 

 

“Na hipótese de não comprovação do prévio empenho da despesa total, exigido pelo artigo 

60 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o titular do órgão orçamentário 

promoverá, nos termos da lei, o procedimento de apuração de responsabilidade, que deverá 

ser aberto logo após as providências definidas no artigo 3º deste decreto”. 

 

Destaca-se, ainda, que o Decreto nº 44.891/2004 estabelece que: 

 

“Fica delegada aos Secretários Municipais, aos Subprefeitos e ao Ouvidor Geral do 

Município, no âmbito dos respectivos órgãos, competência para autorizar o pagamento, 

em caráter indenizatório, de despesas referentes a dotações próprias, realizadas no 

interesse do serviço público, ainda que decorrentes de ajustes declarados nulos, inválidos 

ou rescindidos”. (grifos nossos) 

No processo 2016-0.255.621-7 não foram localizados documentos/informações quanto ao 

cumprimento dos citados dispositivos legais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos 

– DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: “A atribuição do DTP/TEG não é fazer a medição do termo, 

mas receber as informações enviadas pela Secretaria da Educação e com base nesta medição feita 

por SME conferir os valores, comparando-os com a nota fiscal do credenciado para a prefeitura. 

 

Na época dos fatos, a Secretaria Municipal de Educação entregou a demanda do transporte ao 

condutor através da FVA “Ficha de validação e Apontamento”, mediu e atestou que o referido 

transportador prestou os serviços no período mencionado. 

 

Conforme capitulo V do REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 – DTP/GAB, item 

5.3.3.6 que dispõe: 

 

‘5.3.3.6. Os valores estabelecidos nos itens 5.1 e 5.2 independem da quantidade de dias no mês que 

o educando/criança será transportada, pois o assento fica reservado para o seu transporte’”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA: “Nos dias atuais o procedimento adotado e consolidado inibe que 

este tipo de situação torne a ocorrer, visto que o Condutor somente está autorizado a transportar, 

e consequentemente só irá receber, estando com o seu contrato ativo e em dia”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado” 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Em que pese a manifestação da Unidade no que tange a sua atribuição, como também quanto a 

modificações nos procedimentos para inibir a ocorrência apontada, cabe alertar quanto à 

necessidade de anuência prévia da autoridade competente para pagamento de valores indenizatórios, 

nos termos do artigo 1º Decreto nº 44.891/2004, transcrito anteriormente. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 04 - Os Documentos de Regularidade Fiscal previstos nos Termos de 

Credenciamento e Portaria SF nº 14/2014 não constam nos processos. 

 

Os Termos de Adesão ao Credenciamento a que se referem os contratos analisados estabelecem em 

sua Cláusula Quinta – DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS E AS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO: 

 

1.7. O CREDENCIADO deverá obrigatoriamente a cada medição processada apresentar 

nota fiscal do serviço prestado, comprovar o recolhimento do ISS (por meio de cópia da guia 

de recolhimento), observados os termos das Leis do Município de São Paulo nº 13.701/2003 
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e da 14.864/2008 de 23 de dezembro de 2008, e da Lei Federal Complementar nº 123 de 

14/12/2006; comprovar o recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários. Grifos 

nossos 

 

1.7.1. A obrigatoriedade da comprovação do recolhimento do INSS, de que trata o item 

5.8 será para pessoas jurídicas e cooperativas. Grifos nossos 

 

1.7.2. Quando da entrega das notas fiscais referente à prestação de serviços, o credenciado 

deverá anexar cópia das guias de recolhimento pagas (quando aplicável em função do tipo 

de entidade, se pessoa física, cooperativa ou pessoa jurídica) do INSS, FGTS, SEST, 

SENAT, SEGURO ACIDENTE, INCRA, SEBRAE referente ao mês anterior à prestação 

de serviços. Grifos nossos 

 

1.8. Da remuneração bruta calculada serão retidos na fonte pela Administração, o 

Imposto de Renda, a contribuição do INSS e o SEST/SENAT, calculados sobre a legislação 

vigente: Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e 8981/95 de 20 de janeiro de 1995, e nos 

termos do Decreto 3265 de 29/11/99 e Decreto 4032 de 26 de novembro de 2011, e Portaria 

Intersecretarial SF/SG nº 002/2005, de 29 de abril de 2005 aplicáveis à contratação de 

serviços de Pessoa Física para transporte escolar. 

 

Os contratos emergenciais também mencionam a obrigatoriedade de comprovar o recolhimento do 

ISS, quando do processamento da medição. 

 

Não foram juntados aos processos os documentos que comprovem os recolhimentos mencionados 

nas cláusulas contratuais citadas. 

 

Acrescenta-se, ainda, que a Portaria nº 92/14 SF, de 16/05/2014, ao padronizar procedimentos para 

liquidação e pagamento da despesa, determina, em seu artigo primeiro, qual a documentação a ser 

juntada nos processos de compras e prestação de serviços ou execução de obras.  

Apesar de que o item VIII do artigo 1º da Portaria n° 92/14 SF estabeleça que cópia do ato que 

designou o fiscal do contrato deve ser juntada ao processo de liquidação e pagamento, tal documento 

não consta nos processos selecionados. 

 

Informado quanto a esta ocorrência por meio da SI nº 01/0S58/2018, datada de 21/06/2018, o DTP 

esclareceu mediante o Ofício nº 360/2018 – DTP.GAB, de 30/11/2018: 

 

“Até o presente não temos solicitado tais documentos aos credores (não recebemos estas 

orientações). Temos trabalhado com as seguintes orientações para efetuarmos as liquidações: 

Pessoa física 
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• Relação (com todos os credores) assinada pelo responsável da DRE, atestando a 

regularidade da prestação dos serviços; 

• Demonstrativo de pagamento assinado pelo credor e pelo responsável na DRE; 

• Nota fiscal 

Pessoa Jurídica 

• Atestado da prestação de serviço separado por CNPJ, assinado pelo responsável na DRE; 

• Demonstrativo de pagamento com todos os condutores vinculados a um mesmo CNPJ, com 

a assinatura do responsável pela empresa; 

• Demonstrativo de pagamento com valor total por CNPJ, assinado pelo credor”. 

 

Salienta-se que a base legal dos procedimentos até então adotados não foi informada, indicando o 

não atendimento do previsto no Termo de Credenciamento e Portaria SF Nº 92/14.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 
 

 

JUSTIFICATIVA: “Os funcionários não estavam orientados a solicitar e conferir todo o rol de 

documentos”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Estamos revisando procedimento interno para controle e 

pagamento dos contratos”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “2 meses para desenvolvimento e treinamento interno”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE: 

Diante da manifestação da Unidade, destaca-se a importância de realizar treinamentos periódicos a 

fim aprimorar o desenvolvimento dos trabalhos, como também criar controles que permitam 

identificar o recebimento de toda a documentação necessária ao pagamento, conforme os 

dispositivos legais aplicáveis e o instrumento contratual. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade.  

  

RECOMENDAÇÃO 03: Promover a reciclagem de conhecimentos para a equipe envolvida, 

objetivando o seu aprimoramento. 
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CONSTATAÇÃO 05 - Despacho que contém a autorização para a realização da despesa e a 

emissão da Nota de Empenho, não especifica o valor respectivo, contrariando o Decreto de 

Execução Orçamentária. 

 

No que tange aos processos nºs 2016-0.045.212-0; 2016-0.051.232-8; 2016-0.055.995-2; 2016-

0.060.128-2; 2016-0.061.705-7; e 2016-0.063.558-6, verificou-se que os despachos que contêm 

autorização para a contratação do condutor e emissão da Nota de Empenho, e consequentemente a 

realização da despesa, não mencionam o valor correspondente, contrariando o fixado nas normas 

referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2017.  

 

Sobre o assunto, cita-se o contido nos Decreto 57.578/2017 e 58.606/2019, que dispõem sobre as 

normas para a execução orçamentária dos exercícios de 2018 e 2019, respectivamente: 

 

“Art. 9º. A autorização para a realização das despesas obedecerá ao disposto nos artigos 

16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e será efetuada por meio de despacho 

da autoridade competente, do qual deverão constar obrigatoriamente os seguintes dados:  

I - nome, CNPJ ou CPF do credor; 

II - objeto resumido da despesa; 

III - valor unitário dos produtos e serviços, valor total do objeto, quantitativo, ainda que 

estimado, prazo de realização da despesa e demais informações que permitam inferir o 

custo comparativo da despesa; (grifos nossos) 

IV - código da dotação a ser onerada; 

V - prazo de realização da despesa; 

VI - dispositivo legal no qual se embasou a licitação, sua dispensa ou inexigibilidade; 

VII - designação do fiscal do contrato, conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de 

fevereiro de 2014” (grifos nossos). 

 

Diante do citado dispositivo legal, verifica-se a necessidade de mencionar os valores envolvidos na 

contratação, o que proporciona maior transparência aos atos administrativos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos 

– DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2014/5487/54873/decreto-n-54873-2014-estabelece-as-atividades-e-os-procedimentos-a-serem-observados-pelas-unidades-gestoras-e-pelos-fiscais-de-contratos-firmados-pelos-orgaos-da-administracao-municipal-direta-autarquias-e-fundacoes-de-direito-publico-bem-como-a-forma-de-recebimento-dos-objetos-contratuais
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JUSTIFICATIVA: “As autorizações que tratam o presente tópico referem-se ao despacho que 

autoriza a contratação do Condutor credenciado para o serviço TEG-VAI E VOLTA, neste 

momento temos a capacidade total do veículo e o valor unitário que será pago por criança 

transportada, mas não podemos definir o valor total do contrato visto a escolha do transportador 

ser uma prerrogativa dos pais, que escolhe entre todos os condutores já credenciados”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Seguindo as orientações da SF/SUTEM/DECON/DISEO, 

procederemos com a alteração no Despacho de autorização para que, baseado nos números que 

temos que são: a capacidade do veiculo x o valor unitário por criança teremos o “VALOR 

ESTIMADO” da contratação, que passará a constar no referido despacho”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Imediato” 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Diante da manifestação da Unidade, verifica-se que o DTP está adotando medidas para que os 

despachos em questão atendam ao estabelecido no Decreto da Execução Orçamentária, 

promovendo, também, maior transparência dos valores envolvidos. 

 

Visando atender ao contido no Decreto da Execução Orçamentária, como também proporcionar 

maior transparência aos atos administrativos, é essencial informar no despacho: valor unitário dos 

produtos e serviços; valor total do objeto; quantitativo, ainda que estimado; prazo de realização da 

despesa; e demais informações que permitam inferir o custo comparativo da despesa. 

 

RECOMENDAÇÃO 04: Fazer constar no Despacho de autorização da despesa o valor estimado 

da contratação, com base nas informações disponíveis, conforme o Plano de Providências da 

Unidade.  

CONSTATAÇÃO 06 - Notas de Empenho e de Liquidação e Pagamento não contêm a 

assinatura do Responsável pela Área Contábil e Titular da U.O. 

 

As Notas de Empenho encontradas nos processos analisados não contêm as assinaturas do 

“Responsável pela Área Contábil” e do “Titular da Unidade Orçamentária”. Já as Notas de 

Liquidação e Pagamento constantes dos processos não possuem a assinatura do “Responsável pela 

Área Contábil”. 

 

Quanto ao assunto, destaca-se o contido no artigo 20 do Decreto nº 58.606/2019, que Fixa normas 

referentes à execução orçamentária e financeira para o exercício de 2019: 
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“Art. 20. As notas de reserva, empenho e liquidação processadas no sistema SOF deverão 

ser emitidas, assinadas, digitalizadas e juntadas nos respectivos processos”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE  

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Em virtude da ausência de profissional contábil no departamento estas 

orientações não foram observadas”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Já foi providenciada a contratação de profissional contábil e 

estamos adequando nossos procedimentos”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Imediato”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Diante da manifestação da Unidade, verifica-se que o DTP contratou profissional contábil para sanar 

o constatado. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade. 

 

 

CONSTATAÇÃO 07 - Pagamento de despesa sem a respectiva Nota Fiscal, contrariando o 

disposto no Decreto de Execução Orçamentária e Portaria SF 92/2014. 

 

A Nota de Liquidação e Pagamento nº 80.577/2017 e a respectiva Nota Fiscal não estavam juntadas 

no processo nº 2016-0.045.212-0. Em consulta ao SOF, verificou-se que na citada NLP não consta 

o número da Nota Fiscal a que se refere. Diante disso, mediante a Solicitação de Informação 

01/OS58/2018, solicitou-se esclarecimentos junto ao DTP sobre o fato, o qual informou: 

 

“A Nota de Liquidação e Pagamento nº 80.577, foi efetuada atendendo a solicitação do TID 

15994250 e a nota fiscal referente ao valor foi emitida extemporaneamente, mas já se encontra 

anexada ao processo”. 

 

Importante citar que a Portaria SF nº 92/2014, ao elencar os documentos que devem ser juntados ao 

processo de liquidação, menciona “nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de serviços 

eletrônica ou documento equivalente”. 
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Destaca-se, também, o subitem 5.7 do Termo de Adesão ao Credenciamento nº 5006/16, de que 

trata o processo nº 2016-0.045.212-0, assim dispõe:  

 

“5.7. O CREDENCIADO deverá obrigatoriamente a cada medição processada apresentar nota 

fiscal do serviço prestado, comprovar o recolhimento do ISS (por meio de cópia da guia de 

recolhimento), observados os termos das Leis do Município de São Paulo nº 13.701/2003 e da 

14.864/2008 de 23 de setembro de 2008, e Lei Complementar nº 123 de 14/12/23066; comprovar o 

recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciário.”.(grifos nossos) 

 

Já o Decreto da Execução Orçamentária, estabelece que “cabe, exclusivamente, ao titular da 

Unidade Orçamentária autorizar a liquidação e pagamento de despesas por meio de 2ª (segunda) 

via ou cópia autenticada de Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura, desde que devidamente 

justificadas”. 

 

Cita-se, ainda, que a junção nos processos de pagamento de DEA dos documentos fiscais 

comprobatórios é orientação também no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

MCASP, 8ª Edição:  

“O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores, 

pela autoridade competente, deverá ocorrer em procedimento administrativo específico, 

sendo necessário, no mínimo, os seguintes elementos:  

a. Identificação do credor/favorecido;  

b. Descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado;  

c. Data de vencimento do compromisso;  

d. Importância exata a pagar;  

e. Documentos fiscais comprobatórios;  

f. Certificação do cumprimento da obrigação pelo credor/favorecido;  

g. Motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria” (grifos 

nossos). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos – 

DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “A Nota de Liquidação e Pagamento nº 80.577, foi efetuada atendendo a 

solicitação do TID 15994250 e a nota fiscal referente ao valor foi emitida extemporaneamente, mas 

já se encontra anexada ao processo”. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “O caso pontual foi solucionado e as orientações foram 

reiteradas junto à equipe para que não se repita”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Imediato”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Diante dos dispositivos citados, denota-se a importância da Nota Fiscal para a liquidação e 

pagamento da despesa, motivo pelo qual sugere-se a utilização de lista de checagem (check list) , a 

fim de garantir que toda a documentação essencial à realização do pagamento seja juntada ao 

processo. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade. 

 

CONSTATAÇÃO 08 - Erro na inclusão do “Período de Realização da Despesa”, quando da 

elaboração da NLP no Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. 

 

Os processos elencados na Tabela 03 do Anexo referem-se a pagamentos de despesas de exercícios 

anteriores - Elemento de Despesa 92, porém o período de realização informado na Nota de 

Liquidação e Pagamento – NLP não corresponde a exercícios anteriores, mas sim ao da emissão da 

Nota de Empenho, procedimento adotado para “despesa do exercício”.  

 

Questionada sobre a ocorrência, o DTP informou: 

“Entramos em contato com o SOF Help Desk solicitando informações de como proceder para a 

devida correção no sistema. Nos foi informado que não há como fazer tal correção, e, como 

sugestão, nos foi orientado a inclusão no processo administrativo uma instrução com o período 

correto dos serviços prestados”. 

Diante da informação da Unidade, verifica-se que houve falha quando da inserção de dados no SOF 

para a elaboração da Nota de Liquidação e Pagamento. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos 

– DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Após análise das informações foi verificado que se tratam de erros de 

digitação efetuados no momento da inclusão da NLP, pois todos lançamentos se referem a DEA do 

período 2016. Entramos em contato com o SOF Help Desk solicitando informações de como 
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proceder para a devida correção no sistema. Foi-nos informado que não há como fazer tal 

correção”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Nos casos em questão, incluímos uma observação no campo 

Histórico indicando o período correto de realização. Quanto aos erros apontados, orientações 

foram reiteradas junto à equipe para que não se repita”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Diante da manifestação da Unidade, que a equipe corrobora, destaca-se a importância de inserir 

informações corretas no SOF. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade. 

 

CONSTATAÇÃO 09 - Documentos dos processos que estavam soltos, sem a devida junção, 

implicando em risco de extravio de documentos. 

 

Durante a visita ao DTP, verificou-se a existência de documentos soltos nos processos 

administrativos, sem a devida junção, incorrendo no risco de extravio de documentação. 

 

Verificou-se, ainda, que os processos “SEI” mencionados na Tabela 2 do Anexo, não continham 

toda a documentação relativa ao pagamento da respectiva despesa. 

 

Quanto a esta ocorrência, o DTP informou mediante o Ofício nº 360/2018 – DTP.GAB: Situação 

em fase final de regularização. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos 

– DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Todos os processos e informações estão sendo digitalizados e inclusos nos 

respectivos processos SEI”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Atualmente os processos mensais são digitalizados, os 

processos de 2019 já foram digitalizados e conferidos, 2018 estão em fase final de conferência, mas 

já foram digitalizados, estando assim em fase final de regularização”. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Implementado”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Após a manifestação da Unidade, que a equipe acolhe, ressalta-se a necessidade de manter os 

documentos devidamente juntados aos processos físicos, para evitar extravios de documentação. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos 

documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  

da Unidade. 

 

 

CONSTATAÇÃO 10 - Recursos Humanos insuficientes, inclusive quanto ao profissional da 

área contábil. 

 

Diante do grande volume de processos da Unidade e das constatações obtidas após a análises dos 

processos selecionados, questionou-se as condições físicas e estruturais da Divisão de Transporte 

Escolar Gratuito – DTP por intermédio da Solicitação de Informação nº 01/OS58/2018. As 

informações fornecidas pela Unidade estão transcritas a seguir:  

 

a) Quadro de funcionários da Unidade de Execução Orçamentária: 

Questionados quanto ao quadro de funcionários, o DTP assim se manifestou: 

“Atualmente esta Divisão de Transporte Escolar Gratuito dispõe de 19 funcionários, sendo que 

apenas 8 deles operam no setor Financeiro”. 

 

Questionados quanto à suficiência do quantitativo de Recursos Humanos para o bom desempenho 

das atividades, o DTP informou:  

“Não, os recursos humanos não são suficientes, pois existem alguns tipos de serviços que, para 

serem executados necessitam de profissional graduado na área de contabilidade”. 

 

b) Adequação dos recursos materiais 

No que tange à adequação dos recursos materiais, o DTP esclareceu:  

“Não, os equipamentos disponíveis não estão adequados e suficientes para a execução do trabalho. 

São necessários computadores com sistemas mais atualizados e cadeiras adequadas para o bom 

desenvolvimento do trabalho”. 

 

c) Relevante acúmulo de processos na Unidade 

Quanto ao assunto, o DTP informou:  
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“Devido aos processos estarem sendo autuados no SEI, os pagamentos dos contratos vigentes estão 

sendo anexados aos processos assim que executados. Contudo, ainda existem processos físicos que 

estão em preparação para posterior envio ao Arquivo Geral do Município”. 

 

Considerando tais informações e as constatações apresentadas nesta Solicitação de Informação 

Final, denota-se a necessidade de melhorias, principalmente no que tange ao quadro de Recursos 

Humanos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Em face do contido na Solicitação de Informação Final, o Departamento de Transportes Públicos 

– DTP assim se manifestou no Processo SEI nº 6067.2019/0013507-0, documento 021725055: 

 

JUSTIFICATIVA: “Atualmente esta Divisão de Transporte Escolar Gratuito dispõe de 14 

funcionários, sendo que 7 deles operam no setor Financeiro, necessitamos de computadores com 

sistemas mais atualizados e cadeiras adequadas para o bom desenvolvimento do trabalho”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: “Contratamos recentemente um profissional graduado em 

contabilidade, recebemos seis novos computadores, mas ainda temos necessidade da substituição 

dos demais, bem como a necessidade de mais recursos humanos, os processos de 2019 já foram 

digitalizados e conferidos, 2018 estão em fase final de conferência”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: “Sem prazo”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE 

Diante da manifestação da Unidade, observa-se uma redução no quadro de funcionários 

anteriormente informado, no entanto ocorreu a contratação de um profissional contábil e a aquisição 

de novos computadores com sistemas mais atualizados, o que indica que melhorias estão sendo 

implementadas. Destaca-se a importância da adoção de medidas no sentido de promover melhorias 

na gestão de processos do DTP, visando minimizar falhas e “gargalos” nas rotinas, como também 

ganhar mais tempo e qualidade. 

 

 
São Paulo, 31 de março de 2020.  
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ANEXO I - TABELAS 

 

Tabela 01 – Processos Analisados – Pagamentos Exercício de 2017 
 
Nº Processo 

SIMPROC 
Nº Empenho Nº NLP 

Valor Líquido 

(R$) 

Data 

Pagamento 

2016-0.045.212-0 40536/2017 80577 5.506,80 10/05/2017 

2016-0.051.232-8 40508/2017 80410 4.894,97 10/05/2017 

2016-0.055.995-2 40702/2017 82215 9.157,91 12/05/2017 

2016-0.056.010-1 
41147/2017 82271 8.970,29 12/05/2017 

42116/2017 84770 23.196,90 17/05/2017 

2016-0.056.028-4 40509/2017 
80472 17.985,67 10/05/2017 

80465 58.891,68 10/05/2017 

2016-0.060.128-2 41175/2017 84035 10.294,00 16/05/2017 

2016-0.061.705-7 40489/2017 80367 2.902,75 10/05/2017 

2016-0.063.558-6 41184/2017 83965 7.683,75 16/05/2017 

2016-0.073.950-0 53772/2017 111015 7.116,17 22/06/2017 

2016-0.217.305-9 41161/2017 82378 3.961,40 12/05/2017 

2016-0.234.527-5 41183/2017 83988 1.878,25 16/05/2017 

2016-0.242.138-9 41162/2017 82338 6.282,51 12/05/2017 

2016-0.242.141-9 40517/2017 80526 6.846,77 10/05/2017 

2016-0.255.621-7 41033/2017 82504 2.390,50 12/05/2017 

Total 177.960,32  

 

 

Tabela 02 – Processos Analisados – Pagamentos Exercício de 2018 
 

Nº Processo SEI Nº Empenho Nº NLP 
Valor Líquido 

(R$) 

Data 

Pagamento 

6020.2017/0001190-7 23238/2018 34847 9.729,37 28/02/2018 

6020.2018/0000547-0 24326/2018 39197 85.169,79 02/03/2018 

6020.2018/0000551-8 20743/2018 
30460 52.523,65 28/02/2018 

30522 19.556,71 28/02/2018 

6020.2018/0000627-1 21238/2018 33190 24.919,61 28/02/2018 

6020.2018/0000804-5 21269/2018 33150 17.907,10 28/02/2018 

6020.2018/0001282-4 

21449/2018 31626 6.928,09 28/02/2018 

21763/2018 31842 5.194,61 28/02/2018 

22254/2018 31939 1.736,10 28/02/2018 

21765/2018 31862 394,38 28/02/2018 

Total   224.059,41  
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Tabela 03 - Notas de Liquidação com período de realização correspondente ao ano da 

emissão da Nota de Empenho. 
 

 

Nº Processo 

SIMPROC 
Nº Empenho 

Realização da Despesa 
Nº NLP 

Valor Líquido 

(R$) 

Data 

Pagamento Início Fim 

2015-0.255.443-3 39312/2016 01/01/2016 31/01/2016 73081 161,09 13/04/2016 

2015-0.259.058-8 41694/2016 01/02/2016 29/02/2016 61409 4.810,09 30/03/2016 

2015-0.259.029-4 41695/2016 01/02/2016 29/02/2016 61410 4.174,40 30/03/2016 

2015-0.251.569-1 39193/2016 01/03/2016 31/03/2016 88857 163,91 05/05/2016 

2015-0.256.672-5 39163/2016 01/03/2016 31/03/2016 93670 235,68 10/05/2016 

Total 2016 9.545,17  

2016-0.242.144-3 40888/2017 01/04/2017 30/04/2017 93340 7.025,10 30/05/2017 

2016-0.045.234-1 41137/2017 01/12/2017 31/12/2017 82255 704,37 12/05/2017 

2016-0.045.209-0 41157/2017 01/12/2017 31/12/2017 82376 22.111,37 12/05/2017 

2016-0.117.670-4 41176/2017 01/12/2017 31/12/2017 84034 1.707,50 16/05/2017 

2016-0.077.879-4 42126/2017 01/12/2017 31/12/2017 84793 1.630,00 17/05/2017 

2016-0.077.869-7 42117/2017 01/12/2017 31/12/2017 84775 163,25 17/05/2017 

2016-0.185.130-4 42016/2017 01/12/2017 31/12/2017 84415 53,50 17/05/2017 

2016-0.193.399-8 42227/2017 01/12/2017 31/12/2017 85070 30,05 18/05/2017 

2016-0.193.416-1 42242/2017 01/12/2017 31/12/2017 85082 17,63 18/05/2017 

2016-0.221.400-6 42218/2017 01/12/2017 31/12/2017 85066 33,55 18/05/2017 

2016-0.193.426-9 42232/2017 01/12/2017 31/12/2017 85075 32,13 18/05/2017 

2016-0.221.403-0 42230/2017 01/12/2017 31/12/2017 85073 39,28 18/05/2017 

Total 2017 33.547,73  

6020.2017/0001190-7 23238/2018 01/01/2018 31/01/2018 34847 9.729,37  28/02/2018 

6020.2018/0000242-0 23240/2018 01/01/2018 31/01/2018 34848 4.086,78  28/02/2018 

6020.2017/0000202-9 23248/2018 01/01/2018 31/01/2018 34852 61,79  28/02/2018 

6020.2017/0000699-7 23251/2018 01/01/2018 31/01/2018 34855 1.393,67  28/02/2018 

6020.2017/0000702-0 23257/2018 01/01/2018 31/01/2018 34860 190,87  28/02/2018 

6020.2017/0000704-7 23263/2018 01/01/2018 31/01/2018 34865 4.400,80  28/02/2018 

6020.2017/0000705-5 23264/2018 01/01/2018 31/01/2018 34868 281,63  28/02/2018 

6020.2017/0001146-0 23260/2018 01/01/2018 31/01/2018 34863 1.657,70  28/02/2018 

6020.2018/0000467-8 23262/2018 01/01/2018 31/01/2018 34864 96,99  28/02/2018 

6020.2017/0001024-2 23237/2018 01/01/2018 31/01/2018 34841 7.040,80  28/02/2018 

6020.2017/0000601-6 23259/2018 01/01/2018 31/01/2018 34862 357,96  28/02/2018 

6020.2017/0000608-3 23252/2018 01/01/2018 31/01/2018 34856 249,48  28/02/2018 

6020.2018/0000238-1 23250/2018 01/01/2018 31/01/2018 34854 73,52  28/02/2018 

6020.2017/0000706-3 23266/2018 01/01/2018 31/01/2018 34871 946,71  28/02/2018 

6020.2017/0001145-1 23242/2018 01/01/2018 31/01/2018 34849 7.216,82  28/02/2018 

6020.2018/0000239-0 23270/2018 01/01/2018 31/01/2018 34877 96,99  28/02/2018 
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Nº Processo 

SIMPROC 
Nº Empenho 

Realização da Despesa 
Nº NLP 

Valor Líquido 

(R$) 

Data 

Pagamento Início Fim 

6020.2017/0000910-4 23244/2018 01/01/2018 31/01/2018 34850 73,52  28/02/2018 

6020.2017/0000694-6 23245/2018 01/01/2018 31/01/2018 34851 1.504,97  28/02/2018 

6020.2018/0000243-8 23258/2018 01/01/2018 31/01/2018 34861 531,17  28/02/2018 

6020.2017/0000892-2 23267/2018 01/01/2018 31/01/2018 34873 3,11  28/02/2018 

6020.2017/0001169-9 23269/2018 01/01/2018 31/01/2018 34875 67,41  28/02/2018 

6020.2017/0000692-0 23235/2018 01/01/2018 31/01/2018 34838 8.227,41  28/02/2018 

6020.2018/0000536-4 23249/2018 01/01/2018 31/01/2018 34853 9.226,56  28/02/2018 

6020.2017/0000539-7 23253/2018 01/01/2018 31/01/2018 34857 138,06  28/02/2018 

6020.2018/0000531-3 23255/2018 01/01/2018 31/01/2018 34858 1.226,03  28/02/2018 

6020.2017/0000708-0 23268/2018 01/01/2018 31/01/2018 34874 2.317,16  28/02/2018 

6020.2018/0000246-2 23256/2018 01/01/2018 31/01/2018 34859 2.640,30  28/02/2018 

6020.2018/0001194-1 23279/2018 01/01/2018 31/01/2018 35217 3.371,74  01/03/2018 

6020.2017/0000575-3 23283/2018 01/01/2018 31/01/2018 35247 292,34  01/03/2018 

6020.2018/0000710-3 23570/2018 01/01/2018 31/01/2018 37401 10.359,20  01/03/2018 

6020.2017/0000283-5 23278/2018 01/01/2018 31/01/2018 35203 132,19  01/03/2018 

6020.2017/0000576-1 23301/2018 01/01/2018 31/01/2018 35947 7.510,43  01/03/2018 

6020.2018/0000765-0 23680/2018 01/01/2018 31/01/2018 37417 2.828,91  01/03/2018 

6020.2018/0000361-2 23285/2018 01/01/2018 31/01/2018 35268 528,06  01/03/2018 

6020.2017/0001166-4 23272/2018 01/01/2018 31/01/2018 35117 179,13  01/03/2018 

6020.2018/0000919-0 23506/2018 01/01/2018 31/01/2018 37376 103,00  01/03/2018 

6020.2018/0001268-9 23540/2018 01/01/2018 31/01/2018 37398 7.786,65  01/03/2018 

6020.2018/0000708-1 23684/2018 01/01/2018 31/01/2018 37421 900,05  01/03/2018 

6020.2018/0000809-6 23691/2018 01/01/2018 31/01/2018 37430 2.170,26  01/03/2018 

6020.2018/0000408-2 23276/2018 01/01/2018 31/01/2018 35153 4.464,75  01/03/2018 

6020.2018/0000573-9 23528/2018 01/01/2018 31/01/2018 37388 6.443,34  01/03/2018 

6020.2017/0000721-7 23277/2018 01/01/2018 31/01/2018 35173 23,60  01/03/2018 

6020.2018/0000592-5 23512/2018 01/01/2018 31/01/2018 37380 589,02  01/03/2018 

6020.2018/0000714-6 23676/2018 01/01/2018 31/01/2018 37415 3.039,61  01/03/2018 

6020.2017/0000718-7 23275/2018 01/01/2018 31/01/2018 35143 826,15  01/03/2018 

6020.2017/0000711-0 23293/2018 01/01/2018 31/01/2018 35368 163,26  01/03/2018 

6020.2017/0000569-9 23294/2018 01/01/2018 31/01/2018 35377 3.755,09  01/03/2018 

6020.2018/0000492-9 23306/2018 01/01/2018 31/01/2018 35982 6.160,70  01/03/2018 

6020.2018/0000406-6 23309/2018 01/01/2018 31/01/2018 35995 2.464,28  01/03/2018 

6020.2018/0000503-8 23311/2018 01/01/2018 31/01/2018 36006 18.301,32  01/03/2018 

6020.2018/0001061-9 23280/2018 01/01/2018 31/01/2018 35227 5.314,11  01/03/2018 

6020.2018/0000631-0 23530/2018 01/01/2018 31/01/2018 37394 560,29  01/03/2018 

6020.2017/0000538-9 23284/2018 01/01/2018 31/01/2018 35257 3.696,42  01/03/2018 

6020.2018/0000618-2 23689/2018 01/01/2018 31/01/2018 37428 1.692,72  01/03/2018 

6020.2018/0001265-4 23495/2018 01/01/2018 31/01/2018 37373 3.058,63  01/03/2018 
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Nº Processo 

SIMPROC 
Nº Empenho 

Realização da Despesa 
Nº NLP 

Valor Líquido 

(R$) 

Data 

Pagamento Início Fim 

6020.2018/0000552-6 23524/2018 01/01/2018 31/01/2018 37384 38.410,77  01/03/2018 

6020.2018/0000617-4 23685/2018 01/01/2018 31/01/2018 37425 2.416,27  01/03/2018 

6020.2018/0001254-9 23694/2018 01/01/2018 31/01/2018 37433 830,95  01/03/2018 

6020.2017/0000597-4 23274/2018 01/01/2018 31/01/2018 35134 531,17  01/03/2018 

6020.2018/0000328-0 23295/2018 01/01/2018 31/01/2018 35390 5.585,70  01/03/2018 

6020.2018/0000483-0 23281/2018 01/01/2018 31/01/2018 35230 3.344,38  01/03/2018 

6020.2017/0000571-0 23282/2018 01/01/2018 31/01/2018 35239 216,20  01/03/2018 

6020.2017/0001061-7 23287/2018 01/01/2018 31/01/2018 35279 81,11  01/03/2018 

6020.2018/0000324-8 23288/2018 01/01/2018 31/01/2018 35287 2.640,30  01/03/2018 

6020.2018/0000323-0 23290/2018 01/01/2018 31/01/2018 35291 1.830,61  01/03/2018 

6020.2017/0000311-4 23291/2018 01/01/2018 31/01/2018 35301 515,30  01/03/2018 

6020.2017/0000570-2 23297/2018 01/01/2018 31/01/2018 35417 10.913,24  01/03/2018 

6020.2017/0000565-6 23298/2018 01/01/2018 31/01/2018 35448 8.624,98  01/03/2018 

6020.2017/0000573-7 23299/2018 01/01/2018 31/01/2018 35550 491,03  01/03/2018 

6020.2017/0000574-5 23304/2018 01/01/2018 31/01/2018 35972 7.076,00  01/03/2018 

6020.2018/0000440-6 23308/2018 01/01/2018 31/01/2018 35989 19.937,20  01/03/2018 

6020.2017/0000345-9 23273/2018 01/01/2018 31/01/2018 35124 2.636,22  01/03/2018 

6020.2017/0001222-9 23292/2018 01/01/2018 31/01/2018 35326 867,34  01/03/2018 

6020.2017/0000691-1 23233/2018 01/01/2018 31/01/2018 37059 6.227,31  01/03/2018 

6020.2017/0001275-0 23296/2018 01/01/2018 31/01/2018 35401 7.724,68  01/03/2018 

6020.2018/0000572-0 23573/2018 01/01/2018 31/01/2018 37405 352,04  01/03/2018 

6020.2017/0000566-4 23300/2018 01/01/2018 31/01/2018 35566 8.624,98  01/03/2018 

6020.2018/0000793-6 24320/2018 01/01/2018 31/01/2018 38640 6.512,74  02/03/2018 

6020.2018/0000547-0 24321/2018 01/01/2018 31/01/2018 38647 47.325,91  02/03/2018 

6020.2018/0000547-0 23502/2018 01/01/2018 31/01/2018 39119 15.595,37  02/03/2018 

6020.2018/0001282-4 21763/2018 01/12/2018 31/12/2018 31842 5.194,61  28/02/2018 

6020.2018/0000547-0 23673/2018 01/12/2018 31/12/2018 39177 15.595,37  02/03/2018 

Total 2018 380.654,61  

 

  



 

48 

 

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO 



FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0013507-0

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

RA da OS 058/2018 - Recomendação 01

Solicitar os recursos orçamentários junto à SME com antecedência, a fim de que haja tempo 

hábil para quaisquer correções que se façam necessárias, em atendimento ao Plano de 

Providências apresentado.

Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos

Conforme a Constatação 01, diante de dificuldades operacionais, não foi possível a emissão das 

Notas de Empenho relativas aos recursos orçamentários transferidos pela SME para pagamento 

das despesas relativas ao transporte escolar gratuito . O email contendo quadro demonstrativo 

da necessidade foi enviado em 08/12/2017, de acordo com o informações do DTP.

Tipo **

Ação**
Os recursos orçamentários estão sendo acompanhados mensalmente, no tocante a orçado e 

realizado, e as atualizações e/ou solicitações sendo feitas com antecedência

Responsável ** Paulo Francisco da Silva Filho - Contador

Implementada em**
Implementado

Documento SEI (21717518) fornecido pela Unidade - Relatório Reserva Detalhada do período de 

01/01/2018 a 31/12/2018. Conforme o Relatório Acompanhamento da Execução Orçamentária 

referente às posições dezembro/2019 e 21/08/2020, a Unidade não realizou pagamento de 

despesas de exercícios anteriores. 

03- Recomendação Atendida Concomitante sem Benefício Financeiro associado

Entende-se que unidade implementou as medidas contidas no campo de manifetação, porém o 

impacto positivo não possui nexo causal relacionável com a atividade de auditoria. 

* Campos da equipe de Auditoria.

** Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria 

preencherá previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.

(a) Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação proposta, para recomendações não atendidas. Para recomendações 

atendidas concomitantemente ao trabalho, este campo não é aplicável.

(b) Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar sugestões,  à Unidade 

Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos que podem ser utilizados para comprovar  

a implementação da ação proposta. Para recomendações atendidas concomitantemente ao 

trabalho, indicar a localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício.

(c) Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de recomendações atendidas 

concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os campos Marcador da Recomendação, Valor e 

Breve Histórico do Benefício deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, 

somente para que esta tome ciência.

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 

8 (c)*

Nº Processo SEI*

Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº 

recomendação*

Texto*
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Fundamentos*
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Monitorável após (a)*

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)*

Marcador (c)*

Valor, se marcador nº 1, 2, 

7 ou 8 (c)*
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0013507-0

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

RA da OS 058/2018 - Recomendação 02

Promover a revisão das rotinas e procedimentos para a conferência dos documentos necessários 

à liquidação e pagamento da despesa, conforme o Plano de Providências  da Unidade. 

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme as Constatações 04, 06, 07, 08 e 09, identificou-se problemas quanto à:    i)  junção de 

documentos que devem ser previamente apresentados para o prosseguimento da liquidação e 

pagamento da despesa; ii) assinaturas de Notas de Empenho e Liquidação da Despesa; iii) 

pagamento sem a respectiva Nota Fiscal; iv) erro na inclusão do período de realização da 

despesa quando da elaboração da Nota de Liquidação e Pagamento; e  v) documentos soltos nos 

processos, sem a devida junção, incorrendo em risco de extravio.

Tipo **

Ação**
Foi estabelecida a rotina de solicitação de todos os documentos necessários para a liquidação 

dos pagamentos, bem como a conferência da junção dos mesmos

Responsável ** Ladeido Santos Costa - diretor e Paulo Francisco da Silva - Contador
Implementada em** Implementado

01/10/2020

A recomendação será considerada atendida mediante a apresentação de instrumentos que 

formalizem as rotinas de conferência de documentos.

06- Recomendação Monitorável sem Benefício Financeiro associado

A implementação das medidas propostas pela Unidade possibilitam a redução do risco de 

ocorrência das irregularidades formais identificadas na execução orçamentária e financeira, bem 

como na documentação dos processos de pagamento.

* Campos da equipe de Auditoria.

** Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria 

preencherá previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.

(a) Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação proposta, para recomendações não atendidas. Para recomendações 

atendidas concomitantemente ao trabalho, este campo não é aplicável.

(b) Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar sugestões,  à Unidade 

Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos que podem ser utilizados para comprovar  

a implementação da ação proposta. Para recomendações atendidas concomitantemente ao 

trabalho, indicar a localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício.

(c) Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de recomendações atendidas 

concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os campos Marcador da Recomendação, Valor e 

Breve Histórico do Benefício deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, 

somente para que esta tome ciência.

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 

8 (c)*

Nº Processo SEI*

Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº 

Texto*
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Valor, se marcador nº 1, 2, 

7 ou 8 (c)*
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0013507-0

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

RA da OS 058/2018 - Recomendação 03

Promover a reciclagem de conhecimentos para a equipe envolvida, objetivando o seu 

aprimoramento.

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Conforme constatação 04 , que se refere aos Documentos de Regularidade Fiscal previstos nos 

Termos de Credenciamento e Portaria SF nº 14/2014 que  não constam nos processos.

Tipo **

Ação**

A equipe foi orientada no tocante aos documentos de regularidade fiscal e temos promovido a 

reciclagem e a conferência das inserções dos documentos necessários em seus respectivos 

processos

Responsável ** Paulo Francisco da Silva Filho - Contador
Implementada em** Implementado

01/10/2020

A recomendação será considerada atendida mediante a apresentação de documentos que 

comprovem que a equipe tem realizado reciclagem de conhecimentos que abrajam a junção de 

documentos nos processos para o pagamento da despesa.

06- Recomendação Monitorável sem Benefício Financeiro associado

A implementação das medidas propostas pela Unidade possibilitam a redução do risco da 

ocorrência de falhas quanto à junção de documentos de processos.

* Campos da equipe de Auditoria.

** Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria 

preencherá previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.

(a) Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação proposta, para recomendações não atendidas. Para recomendações 

atendidas concomitantemente ao trabalho, este campo não é aplicável.

(b) Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar sugestões,  à Unidade 

Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos que podem ser utilizados para comprovar  

a implementação da ação proposta. Para recomendações atendidas concomitantemente ao 

trabalho, indicar a localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício.

(c) Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de recomendações atendidas 

concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os campos Marcador da Recomendação, Valor e 

Breve Histórico do Benefício deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, 

somente para que esta tome ciência.

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 

8 (c)*

Nº Processo SEI*

Unidade Auditada*

RA da OS/ Nº 
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7 ou 8 (c)*
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

6067.2019/0013507-0

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes

RA da OS 058/2018 - Recomendação 04

Fazer constar no Despacho de autorização da despesa o valor estimado da contratação, com 

base nas informações disponíveis, conforme o Plano de Providências da Unidade.

Aperfeiçoamento de Governança

Conforme a Constatação 05 ,  o Despacho que contém a autorização para a realização da 

despesa e a emissão da Nota de Empenho, não especifica o valor respectivo, contrariando o 

Decreto de Execução Orçamentária.

Tipo **

Ação**
Os despachos de autorização de contratação e realização da despesa, passarão a contar com os 

valores "previstos" quando forem publicados.

Responsável ** Ladeido Santos Costa - diretor 
Implementada em** Implementado a partir de maio de 2020.

01/10/2020

A recomendação será considerada atendida mediante a apresentação de despacho de 

autorização de despesa relativa ao transporte escolar gratuito, onde conste o valor previsto, 

conforme indicado na proposta de regularização do DTP.

03- Recomendação Atendida Concomitante sem Benefício Financeiro associado

A implementação da medida proposta pela Unidade promoveu adequação normativa.

* Campos da equipe de Auditoria.

** Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não atendidas. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de Auditoria 

preencherá previamente ao envio. A Unidade pode promover alterações.

(a) Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para comprovação da 

implementação da ação proposta, para recomendações não atendidas. Para recomendações 

atendidas concomitantemente ao trabalho, este campo não é aplicável.

(b) Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar sugestões,  à Unidade 

Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos que podem ser utilizados para comprovar  

a implementação da ação proposta. Para recomendações atendidas concomitantemente ao 

trabalho, indicar a localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício.

(c) Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de recomendações atendidas 

concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os campos Marcador da Recomendação, Valor e 

Breve Histórico do Benefício deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, 

somente para que esta tome ciência.

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 

8 (c)*
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