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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 130/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo avaliar o procedimento de fiscalização da Subprefeitura do Itaim 

Paulista (SUB-IT) quanto ao estabelecimento comercial Atacadão S/A, CNPJ: 75.315.333/0035-

58, no que tange à Licença de Funcionamento. Destaca-se que esta auditoria se originou de uma 

demanda do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).  

 

O estabelecimento comercial em questão constituía uma das filiais da empresa Atacadão S/A e 

estava situado à Avenida Marechal Tito nº 2501, na região da SUB-IT que, inicialmente, teve seu 

Auto de Licença de Funcionamento (ALF) emitido em 07/09/2006, conforme processo 2005-

0.034.376-0, fl. 79. Destaca-se que um dos requisitos para a emissão e manutenção do ALF, de 

competência da Subprefeitura, é a regularidade do imóvel, fiscalizada pela Secretaria Municipal 

de Licenciamento. 

 

Em 22/09/2014, mediante processo 2013-0.153.037-5, fl. 60, foi indeferida solicitação de Auto de 

Regularização para o referido estabelecimento, sendo emitido, então, Auto de Irregularidade para 

a edificação. Tal indeferimento, aliás, é objeto de auditoria através da Ordem de Serviço nº 130-

A/CGM-AUDI, realizada junto à Secretaria Municipal de Licenciamento. 

 

A vista do indeferimento, considerando que este reflete diretamente na regularidade do 

funcionamento, em 26/09/2014, o processo 2013-0.153.037-5 foi remetido à SUB-IT. Em 

24/09/2018, houve fiscalização pela SUB-IT quanto às obras irregulares, intimando-se o 

contribuinte a apresentar certificado válido da conclusão destas. 

 

Como não foi apresentado o referido certificado válido, posto que este não existia, houve, em 

13/12/2018, a cassação do ALF pela SUB-IT.  

 

Em 14/12/2018, iniciaram-se as ações fiscais quanto ao, agora, comércio irregular praticado pelo 

estabelecimento em questão, tendo em vista a inexistência de ALF.   

 

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

 

CONSTATAÇÃO 01 - Lentidão e falta de uniformidade para o início das fiscalizações 

quanto a comércio irregular pela Subprefeitura do Itaim Paulista. 

 

Foi constatado que a SUB-IT demorou cerca de 1542 dias para iniciar a fiscalização quanto ao 

comércio irregular do Atacadão S/A, desde o recebimento do processo que tornou o imóvel 

irregular. Além da lentidão para o início da fiscalização, percebe-se também uma falta de 

uniformidade para o início das fiscalizações efetuadas pela SUB-IT quanto a comércio irregular, 

visto que para alguns estabelecimentos a fiscalização inicia-se alguns meses após o recebimento 

da demanda e para outros a fiscalização do mesmo tipo demora anos. Tal procedimento revela 

fragilidade em seus controles, falta de isonomia e maior risco de integridade. 
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Principal recomendação:  

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se à SUB-IT que, de acordo com a sua conveniência e 

oportunidade, adote as medidas que julgar necessárias para reduzir o estoque de demandas de 

procedimentos de fiscalização. 

 

Do resultado dos trabalhos, conclui-se que houve lentidão para início das fiscalizações da SUB-IT 

ao estabelecimento Atacadão S/A; falta de uniformidade para o início das fiscalizações de 

comércio irregular pela Unidade; e descumprimento do prazo legal para a interdição da atividade 

no Atacadão S/A. Tais constatações revelam fragilidade nos controles da SUB-IT, falta de 

isonomia e maior risco de integridade. 

 

A SUB-IT concordou com as constatações, de modo que “a legislação, no tocante aos prazos não 

foi atendida”. Apresentou justificativa para a lentidão e descumprimento de prazo legal devido ao 

elevado número de processos (mais de 5.000) e ao baixo número de servidores para análise (5 

agentes vistores), que também tem outras atribuições. A unidade informou que irá estabelecer o 

atendimento às demandas conforme critérios de prioridade pré-definidos e por ordem cronológica.  

 

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

incluindo a formalização dos critérios técnicos adotados para a priorização de demandas e a 

efetiva redução do estoque de demandas de procedimentos de fiscalização, medida a ser definida 

conforme a conveniência e oportunidade da SUB-IT. 

 

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

apreciação, em especial, das Constatações 01 e 02), ao Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e, por 

fim, à Secretaria Municipal das Subprefeituras para ciência das constatações apuradas e adoção de 

providências consideradas cabíveis, tendo em vista que tal situação pode se repetir em outras 

Subprefeituras. 
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2. METODOLOGIA 
 

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

  

● Planejamento dos trabalhos; 

● Solicitação de processos e documentos; 

● Visita à Subprefeitura de Itaim Paulista; 

● Análise da legislação aplicável; 

● Circularização de informações e 

● Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 
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3. CONSTATAÇÕES 
 

 
CONSTATAÇÃO 01 - Lentidão e falta de uniformidade para o início das fiscalizações 

quanto a comércio irregular pela Subprefeitura do Itaim Paulista. 

 
Conforme citado na introdução, em 22/09/2014, o processo 2013-0.153.037-5 foi remetido à 

SUB-IT para continuidade das ações fiscais, tendo em vista que o estabelecimento comercial 

Atacadão S/A, CNPJ 75.315.333/0035-58, localizado na Avenida Marechal Tito, nº 2.501, SQL 

112.229.0027-1, fora declarado irregular naquela data. Em 26/09/2014, o setor denominado SP-

IT/SUSLIC encaminhou os autos à Supervisão de Fiscalização da Subprefeitura. 

 

Ocorre que este setor somente movimentou novamente o processo 2013-0.153.037-5 em 

30/07/2018, 3 anos e 10 meses após seu recebimento, conforme páginas 65, 67 frente e 67 verso, 

determinando a efetiva fiscalização do estabelecimento, tendo esta se iniciado em 24/09/2018 

quanto às obras irregulares. 

 

O Decreto Municipal 49.969/2018, que regulamenta a expedição do ALF, determina em seu artigo 

22, que deve instruir o pedido de ALF documento que comprove a regularidade da edificação, 

conforme segue: 

 

“Art. 22 Para fins de instrução do pedido de Auto de Licença de Funcionamento, 

dependendo das características da edificação e da natureza do uso pretendido, 

deverão ser apresentados: 

(...)  

VII - documento comprobatório da regularidade da edificação para o uso 

pretendido, nos termos do artigo 25, § 1º e § 2º, deste decreto;” 

 

Isto posto, caso algum documento que fundamentou a expedição do ALF perca sua eficácia, o 

próprio ALF deve ser cassado pela Subprefeitura, conforme artigo 2º do Decreto Municipal 

49.969/2018 abaixo: 

 

“Art. 2º Nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para instalação e 

funcionamento de usos não-Residenciais - nR, sem prévia emissão, pela Prefeitura, 

da licença correspondente, sem a qual será considerado em situação irregular 

quanto ao uso.(...) 

 

§ 3º A licença perderá sua eficácia nas seguintes hipóteses: 

 

I - invalidação, nos casos de falsidade ou erro das informações ou ausência dos 

requisitos que fundamentaram a expedição da licença; 
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II - cassação, nos casos previstos em lei, tais como: 

 

a) descumprimento das obrigações impostas por lei ou por ocasião da expedição 

da licença; 

 

b) se as informações, documentos ou atos que tenham servido de fundamento à 

licença vierem a perder sua eficácia, em razão de alterações físicas ou de 

utilização, de incomodidade ou de instalação, ocorridas no imóvel em relação às 

condições anteriores, aceitas pela Prefeitura; 

 

c) desvirtuamento do uso licenciado;” (grifos nossos) 

 

Desta forma, como a edificação em que se situava o estabelecimento comercial Atacadão S/A foi 

tornada irregular pela Municipalidade, a SUB-IT, corretamente, cassou a licença de 

funcionamento do referido estabelecimento e iniciou a ação fiscal quanto ao comércio irregular. 

Todavia, é de se destacar a lentidão com que tal fiscalização ocorreu, visto que esta se iniciou 

somente em 14/12/2018, portanto, mais de 4 anos após o recebimento do processo. 

 

Embora seja possível que o quadro de servidores aptos para as fiscalizações fosse insuficiente 

durante o período, entende-se que o prazo de cerca de 4 anos para o início do procedimento de 

fiscalização não é adequado, visto que, se a edificação foi declarada irregular pela Prefeitura, 

deduz-se que o imóvel não atendia às normas estabelecidas, podendo apresentar, portanto, maior 

risco de acidentes. Observa-se que, neste caso, tratava-se de um hipermercado, cujo hipotético 

acidente poderia acarretar consequências irreparáveis.  

 

Adicionalmente, o hipermercado localizava-se a menos de 500 metros da sede da Subprefeitura, 

sendo que ambos se situam na Av. Marechal Tito, o que poderia facilitar uma fiscalização mais 

tempestiva por parte da SUB-IT. A imagem a seguir demonstra a distância entre os locais: 

 

 
Imagem 01: Distância entre a Subprefeitura e o Atacadão S/A. 

 

Com o objetivo de avaliar os tempos para o início de fiscalizações quanto a comércio irregular, 

foram realizadas pesquisas junto aos seguintes sistemas: i) SGF a fim de verificar as fiscalizações 

sobre comércio irregular efetuadas pela SUB-IT, ii) CEDI a fim de verificar se as edificações dos 
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estabelecimentos fiscalizados eram irregulares e iii) Simproc para verificar as datas de tramitação 

para SUB-IT dos processos que tornaram as edificações irregulares. 

 

Como resultado da referida pesquisa foi possível identificar casos semelhantes ao analisado, ou 

seja, de edificações que foram tornadas irregulares pela Municipalidade e que abrigavam 

estabelecimentos comerciais, os quais sofreram fiscalizações por comércio irregular efetuadas pela 

SUB-IT. A tabela a seguir demonstra o resultado da pesquisa: 
 

Tabela 01: Quantidade de dias para início de fiscalização pela SUB-IT por comércio irregular 

Infrator SQL 

Data da 

Irregularid

ade 

Processo 

Envio para 

SUB-IT 

(A) 

Data do início 

da Ação Fiscal 

(B) 

Termo 

Dias para início 

da ação fiscal (C) 

= (B) – (A) 

SUPERMERCADO 

ROSSI 

134293005

6-7 
28/02/18 

2003-

1047177-6 
30/04/18 20/08/18 

30-

01.001.126-0 
112 

LOTERICA PEPITA 
DE OURO LTDA 

134293005
6-7 

28/02/18 
2003-

1047177-6 
30/04/18 18/12/19 

30-
01.001.812-5 

597 

ATACADAO S.A. 
112229002

7-1 
22/09/14 

2013-

0153037-5 

24/09/14 14/12/18 
30-

01.000.834-0 
1542 

SERV. SOCIAL DO 

ITAIM PAULISTA 

192017008

3-1 
12/03/10 

2003-

1056239-9 

08/07/11 03/12/18 
30-

01.001.111-2 
2705 

HIROTA 
MONTAGENS 

112623002
0-6 

15/09/09 
2004-

1013002-4 
18/06/10 01/08/18 

30-
01.000.892-8 

2966 

 
Conforme se depreende da tabela acima, para o Atacadão S/A a SUB-IT demorou cerca de 1542 

dias para iniciar a fiscalização quanto ao comércio irregular desde o recebimento do processo que 

tornou o imóvel irregular. Já para outros estabelecimentos, a exemplo da Lotérica Pepita de Ouro 

e do Supermercado Rossi, os prazos foram significativamente menores, 597 dias e 112 dias, 

respectivamente. Por fim, para outros estabelecimentos, a exemplo do Hirota Montagens e Serv. 

Social do Itaim Pta., os prazos foram excessivamente maiores, 2966 dias e 2705 dias, 

respectivamente. 

 

Desta forma, além da citada lentidão para início da fiscalização do estabelecimento comercial 

Atacadão S/A, percebe-se, também, uma falta de uniformidade para o início das fiscalizações 

efetuadas pela SUB-IT quanto a comércio irregular, visto que para alguns estabelecimentos a 

fiscalização inicia-se alguns meses após o recebimento da demanda e para outros a fiscalização do 

mesmo tipo demora anos, a exemplo do estabelecimento Hirota Montagens, em que a fiscalização 

demorou mais de 8 anos para ser realizada.  

 

As fiscalizações efetuadas pela SUB-IT deveriam se iniciar aproximadamente nos mesmos prazos, 

a fim de se resguardar a isonomia e de se restringir riscos, tais como o de retardar ou adiantar 

intencionalmente determinada fiscalização. Além disso, entende-se que priorizações podem ser 

adotadas desde que devidamente justificadas, como, por exemplo, a necessidade de se fiscalizar 

primeiro estabelecimentos com maior público e que, portanto, em caso de acidentes, poderiam 

apresentar maior risco. 

 

Assim, verificou-se que houve lentidão para o início das fiscalizações da SUB-IT ao 

estabelecimento Atacadão S/A e uma a falta de uniformidade para o início das fiscalizações de 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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comércio irregular pela Unidade, que revela fragilidade em seus controles, falta de isonomia e 

maior risco de integridade. 

 

 
JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

A Unidade, por meio dos documentos SEI nº 028146726 e 028106195, informou em 16/04/2020: 

 

“Preliminarmente informo que assumi o cargo de Supervisor Técnico de Fiscalização em 

Agosto/2019, portanto não sei informar precisamente o porque da defasagem de tempo ocorrido, 

3 anos e 10 meses. 

 

Realmente a legislação, no tocante aos prazos não foi atendida. 

 

Entretanto, a julgar pelos demais processos que estão em posse da fiscalização que totalizam 

mais de 5.000, considerando que são apenas 05 Ag Vistores para atender esta demanda, mais 

processos de SEI, SIGRC, Defesa Civil e demais tarefas, estimando-se que cada um atenda 5 

processos por dia, levaria aproximadamente 200 dias úteis somente para zerar o estoque de 

processos físicos existente hoje, mas contanto que os Ag. Vistores não recebessem qualquer outra 

tarefa ou atribuição para realizar. 

 

Com essa colocação, quero demonstrar que realmente não temos o efetivo suficiente para atender 

a todas as demandas. Atendemos as demandas prioritárias que envolvem: segurança, 

incomodidade, insalubridade; principalmente de origem do MP e Controladoria. 

 

Especificamente sobre o Atacadão, na época não existia nenhuma denúncia grave envolvendo os 

aspectos citados acima, mesmo em relação à segurança, pois o estabelecimento possuía, na época 

o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

 

Outros estabelecimentos do mesmo porte também não possuem o ALF, ao rigor da lei também 

temos que fiscalizar, culminando no fechamento administrativo destes, assim como os outros 

estabelecimentos comerciais de qualquer porte, estima-se que mais da metade das atividades 

comerciais, serviços e indústria não possuem o ALF. 

 

Sei que tudo o que foi descrito acima não justifica o descumprimento do prazo, mas é a nossa 

realidade.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A Unidade, por meio dos documentos SEI nº 028146726 e 028106195, informou em 16/04/2020: 

 

“Pelo exposto acima, é dificultoso delinear um Plano de ação, mas vamos estabelecer um 

atendimento às demandas por ordem de prioridade descrito acima e por ordem cronológica, 

iniciando-se pelos mais antigos.”  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
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A Unidade, por meio dos documentos SEI nº 028146726 e 028106195, informou em 16/04/2020: 

 

“Quanto ao prazo de implantação, já estão sendo adotadas.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Em sua manifestação, a SUB-IT concordou com a constatação, de modo que “a legislação, no 

tocante aos prazos não foi atendida”. Apresentou justificativa para a lentidão devido ao elevado 

número de processos para análise (mais de 5.000) e ao baixo número de servidores para análise (5 

agentes vistores), que também tem outras atribuições.  

 

Com relação ao tratamento desigual das demandas para início da fiscalização, a SUB-IT informou 

que atende prioritariamente a demandas que envolvem segurança, incomodidade, insalubridade e 

as de origem do MP e da Controladoria. Especificamente sobre o caso do Atacadão, informou que 

na época não existia nenhuma denúncia grave envolvendo os critérios citados. Com relação à 

segurança, o estabelecimento possuía o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Estimou que metade das atividades comerciais, de serviços e indústria não possuem o ALF.  

 

Com relação à lentidão para realização dos procedimentos de fiscalização, entende-se que a 

elevada demanda pode, de fato, representar uma dificuldade para a realização de todas as 

fiscalizações tempestivamente, tendo em vista os recursos escassos da unidade. Entretanto, não se 

mostra razoável que o estoque de demandas da unidade se mantenha tão elevado, com a 

manutenção do funcionamento de tantas atividades sem o respectivo ALF. 

 

Com relação ao tratamento desigual das demandas para início das fiscalizações, a equipe de 

auditoria entende que é importante formalizar os critérios técnicos utilizados para a escolha das 

fiscalizações a serem iniciadas em detrimento às que permanecerão na fila de espera. Sugere-se 

que tais critérios sejam estabelecidos por Portaria, Ordem Interna ou outro instrumento 

equivalente, sendo que, como exemplo, podem ser definidos como critérios: gravidade da 

situação, assunto, órgão demandante, tempo na fila, eventual reincidência, retorno de fiscalização 

anterior, entre outros. 

 

Também como exemplo, cita-se a Portaria nº 73/2018/CGM-G que estabelece critérios de 

pontuação para as demandas recebidas pela auditoria. Assim, todas as denúncias recebidas pela 

Coordenadoria de Auditoria Geral são pontuadas pelos seguintes critérios: i) valor estimado do 

objeto demandado; ii) consistência dos indícios; iii) vigência do objeto demandado; iv) gravidade 

da demanda; e v) antiguidade da solicitação a fim de que sejam priorizadas as auditorias com 

maior pontuação. 

Outra opção, a exemplo do que ocorre com os processos envolvendo idosos no Poder Judiciário, 

pode ser constituir uma fila com as prioridades e outra com os casos não prioritários, sendo cada 

fila obtida a partir de critérios técnicos e organizada de forma cronológica. 

 

De todo modo, como a Subprefeitura não dispõe de servidores para tratar de imediato todas as 

demandas que chegam à Unidade, a formalização de critérios técnicos objetivos para a escolha das 
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fiscalizações a serem iniciadas se mostra essencial para se reduzir a falta de isonomia e o risco de 

integridade na Unidade.  

 

 

RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se à SUB-IT que, de acordo com a sua conveniência e 

oportunidade, adote as medidas que julgar necessárias para reduzir o estoque de demandas de 

procedimentos de fiscalização. 
 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se à SUB-IT que formalize critérios técnicos a serem 

adotados para a priorização das demandas recebidas pela Unidade. 
 

 
CONSTATAÇÃO 02 - Descumprimento do prazo previsto na Lei 16.402, de 22 de março de 

2016, para a interdição da atividade. 

 
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – CPDU da Subprefeitura do Itaim 

Paulista é o setor responsável por:   

 

● Planejar, coordenar e analisar os projetos e processos de uso e ocupação do solo, no que 

diz respeito a áreas particulares; 

● Emitir orientações para a instalação de atividades econômicas, equipamentos e outros 

empreendimentos que interfiram na estrutura e paisagem urbana; 

● Fiscalizar obras e atividades de particulares, bancas de jornal, publicidade, feiras livres, 

podas ou cortes de árvores; 

● Fazer intimações e interdições; 

● Emitir certidões, alvarás, autos, entre outros documentos. 

Nesse contexto, em 14 de dezembro de 2018, a Supervisão de Fiscalização, divisão da CPDU, 

realizou fiscalização no estabelecimento comercial Atacadão S.A., gerando o Auto de Fiscalização 

nº 30-01.000.834-0, em que a empresa foi intimada a regularizar sua situação com a apresentação 

do Auto de Licença de Funcionamento ou encerrar suas atividades, no prazo de 90 dias, sob pena 

de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais, conforme imagem 02.  
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Imagem 02. Auto de Fiscalização nº 30-01.000.834-0. 

  

Referido Auto de Fiscalização gerou o Auto de Multa nº 30-011.603-1, no valor de R$ 85.303,21, 

conforme imagem 03.  

 

Imagem 03. Auto de Multa nº 30-011.603-1. 

  

Destaca-se que o prazo de 90 dias, estipulados no Auto de Fiscalização em análise, está embasado 

nos arts. 141 e 142 da Lei nº 16.402/2016:  

 “Art. 141 Constatado o funcionamento da atividade sem a licença a que se refere 

o art. 136, o funcionamento da atividade será considerado irregular, ensejando a 

lavratura de Autos de Infração e de Multa e, concomitantemente, de Auto de 
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Intimação para regularizar a situação ou encerrar a atividade, nos seguintes 

prazos: (Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016) 

 

I - 90 (noventa) dias, para a atividade considerada conforme; 
 

II - 30 (trinta) dias, para a atividade considerada permitida no local; 

 

III - 5 (cinco) dias úteis, para a atividade considerada não permitida no local. 

 

§ 1º Em se tratando de atividade considerada permitida no local, mas que não 

atenda as condições de instalação ou as normas de segurança, de habitabilidade 

ou de higiene, o prazo será de 10 (dez) dias, sem prejuízo da imediata observância 

dos parâmetros de incomodidade. 

 

§ 2º Os prazos estabelecidos neste artigo são improrrogáveis e contados da data 

da intimação do responsável ou de seu preposto. 

 

Art. 142 O desatendimento do Auto de Intimação de que trata o art. 141 desta lei 

implicará a lavratura de Autos de Infração e de Multa, concomitantemente, com 

a interdição da atividade, com lacre. (Regulamentado pelo Decreto nº 

57.443/2016) 

 

§ 1º A interdição da atividade, a critério da fiscalização, também poderá ser 

efetivada utilizando meios físicos que criem obstáculos ao acesso, tais como 

emparedamento dos acessos, colocação de defensas de concreto, tubos de 

concreto, dentre outros obstáculos.” (grifos nossos) 

 

Verifica-se que, apesar de o Auto de Fiscalização fixar o prazo de 90 dias para a empresa 

Atacadão apresentar o Auto de Licença de Funcionamento do estabelecimento ou encerrar suas 

atividades no local, nada foi feito em relação à situação.  Portanto, assim que configurado o 

desatendimento à intimação, fato que ocorreu em março de 2019, a SUB-IT deveria 

necessariamente seguir com a lavratura de Autos de Infração e de Multa, concomitantemente, com 

a interdição da atividade, com lacre, conforme art. 142 da Lei 16.402/2016. Entretanto, a lacração 

do estabelecimento ocorreu apenas em 21 de agosto de 2019. Enfatiza-se que o referido prazo de 

90 dias é improrrogável, conforme § 2º, do Art. 141, da Lei 16.402 de 2016.  

 

Ademais, a lentidão da ação fiscalizatória reduz a efetividade do prazo estabelecido em lei para o 

munícipe, além de acarretar maiores riscos à população, uma vez que o estabelecimento continuou 

em funcionamento de maneira irregular além dos 90 dias permitidos em lei, devendo ter sido 

objeto de fechamento administrativo/lacração prontamente.  Nesse sentido, observa-se que se 

passaram, aproximadamente, 250 dias para a SUB-IT realizar nova fiscalização no 

estabelecimento, a qual culminou em um auto de interdição e no auto de multa nº 30-013.177-1, 

conforme imagem a seguir:  

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2016/5744/57443/decreto-n-57443-2016-dispoe-sobre-aspectos-relacionados-a-fiscalizacao-de-posturas-no-municipio-de-sao-paulo-regulamentando-os-artigos-26-139-a-153-e-176-da-lei-n-16402-de-22-de-marco-de-2016
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/decreto/2016/5744/57443/decreto-n-57443-2016-dispoe-sobre-aspectos-relacionados-a-fiscalizacao-de-posturas-no-municipio-de-sao-paulo-regulamentando-os-artigos-26-139-a-153-e-176-da-lei-n-16402-de-22-de-marco-de-2016
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Imagem 04. Auto de Fiscalização nº 30-01.001.513-4. Data Infração: 21/08/2019.  

 

Destaca-se que a continuidade da ação fiscal, que culminou com a interdição do estabelecimento 

em 21/08/2019, ocorreu a partir de cobrança do Ministério Público de São Paulo que a 

acompanhou in loco junto à Polícia Civil e a própria Controladoria Geral do Município de São 

Paulo - CGM-SP.  

 

A cobrança e o acompanhamento pelo Ministério Público pela continuidade das fiscalizações de 

responsabilidade da SUB-IT, com relação ao Atacadão, se deveram a suspeita de oferecimento de 

vantagens indevidas a funcionário da SUB-IT para a manutenção da atividade do estabelecimento 

comercial em questão, suspeita esta que está sendo investigada pelos órgãos competentes, não 

sendo objeto do presente trabalho.  

 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

A unidade apresentou a mesma justificativa da Constatação 01, tendo em vista que se tratam de 

assuntos relacionados - descumprimento de prazos. (Documentos SEI nº 028146726 e 028106195, 

de 16/04/2020). 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIA  

A unidade apresentou o mesmo plano de providências da Constatação 01, tendo em vista que se 

tratam de assuntos relacionados - descumprimento de prazos. (Documentos SEI nº 028146726 e 

028106195, de 16/04/2020). 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

A unidade apresentou o mesmo prazo de implementação da Constatação 01, tendo em vista que se 

tratam de assuntos relacionados - descumprimento de prazos. (Documentos SEI nº 028146726 e 

028106195, de 16/04/2020). 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Conforme discutido na Constatação 01, a SUB-IT concordou com a constatação, de modo que “a 

legislação, no tocante aos prazos não foi atendida”. Apresentou justificativa para a lentidão 

devido ao elevado número de processos para análise (mais de 5.000) e ao baixo número de 

servidores para análise (5 agentes vistores), que também tem outras atribuições.  

 

A equipe de auditoria reforça que a observância do prazo de 90 dias é importante para se 

minimizar os riscos à população, uma vez que a manutenção do funcionamento do 

estabelecimento de maneira irregular além dos 90 dias permitidos em lei não é adequada, devendo 

ser objeto de fechamento administrativo/lacração prontamente. Ademais, a flexibilização do prazo 

também corresponde a uma fragilidade e maior risco de integridade, uma vez que possibilita casos 

como o de suspeita de oferecimento de propina para a manutenção da atividade do 

estabelecimento comercial.  

 

Desta forma, não obstante à adoção de ações para redução do estoque de demandas e da 

formalização de critérios técnicos a serem adotados para a priorização destas, medidas estas 

recomendadas anteriormente, necessário se faz que a Unidade busque o atendimento aos prazos 

previstos na Lei 16.402/2016 no que concerne ao limite para encerramento de atividades 

irregulares, sendo, entretanto, dispensável a emissão de recomendação para tal fim. 
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO 
 

  

FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0020860-3 

Unidade Auditada* PRIT - Subprefeitura Regional Itaim Paulista 

RA da OS/ Nº 

recomendação* 
130/2019 - Recomendação 001 de 002 

Texto* 

Recomenda-se à SUB-IT que, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, 

adote as medidas que julgar necessárias para reduzir o estoque de demandas de 

procedimentos de fiscalização. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

Constatação 01 do Relatório de Auditoria OS 130/2019. Foi constatado que a SUB-

IT demorou cerca de 1542 dias para iniciar a fiscalização quanto ao comércio 

irregular do Atacadão S/A, desde o recebimento do processo que tornou o imóvel 

irregular. Embora seja possível que o quadro de servidores aptos para as 

fiscalizações fosse insuficiente durante o período, entende-se que o prazo de cerca 

de 4 anos para o início do procedimento de fiscalização não é adequado, visto que, 

se a edificação foi declarada irregular pela Prefeitura, deduz-se que o imóvel não 

atendia às normas estabelecidas, podendo apresentar, portanto, maior risco de 

acidentes. Observa-se que, neste caso, tratava-se de um hipermercado, cujo 

hipotético acidente poderia acarretar consequências irreparáveis. 

M
a

n
if

es
ta

çã
o

 d
a

 

U
n

id
a

d
e*

*
 

Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Vamos revisar todos os processos fíiscos em nosso poder, estabelecer uma ordem 

de prioridades adotando os seguintes parâmetros:                                        1 

segurança da edificação, 2 porte da atividade comercial, 3 incomodidade à 

vizinhança. 

Responsável ** 
V. d. C. S. - RF 851.*-*-* - Coordenador de CPDU          

S. G. H. - RF 726.*-*-* - Sup de Fiscalização 

Prazo ** 180 dias 

Monitorável após (a)* 21/01/2021 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Deve-se verificar se a unidade implantou medidas para a redução do estoque de 

demandas de procedimentos de fiscalização, de acordo com sua conveniência e 

oportunidade. Em sua manifestação, a unidade não informou qual medida irá tomar 

especificamente para a redução do estoque, informando apenas que irá revisar os 

processos em seu poder de acordo com critérios de priorização definidos.  

 

Portanto, deve-se verificar qual medida foi efetivamente tomada pela unidade e se 

obteve o resultado esperado, de redução do estoque. A verificação do resultado 

pode ser feita através de uma análise do histórico do estoque de demandas da 

unidade (se houver). Em sua manifestação em 16/04/2020 (por meio dos 

documentos SEI nº 028146726 e 028106195, do Processo SEI 6067.2019/0020860-

3), a unidade informou que os processos que estavam em posse da fiscalização 

totalizam mais de 5.000, tendo apenas 5 Agentes Vistores para analisá-los. 

Marcador (c)* 06- Recomendação Monitorável sem Benefício associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 
 NA  
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Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 

(c)* 

Em 22/09/2014, o processo 2013-0.153.037-5 foi remetido à SUB-IT para 

continuidade das ações fiscais, tendo em vista que o estabelecimento comercial 

Atacadão S/A, CNPJ 75.315.333/0035-58, localizado na Avenida Marechal Tito, nº 

2.501, SQL 112.229.0027-1, fora declarado irregular naquela data. Em 26/09/2014, 

o setor denominado SP-IT/SUSLIC encaminhou os autos à Supervisão de 

Fiscalização da Subprefeitura. 

 

Ocorre que este setor somente movimentou novamente o processo 2013-0.153.037-

5 em 30/07/2018, 3 anos e 10 meses após seu recebimento, conforme páginas 65, 

67 frente e 67 verso, determinando a efetiva fiscalização do estabelecimento, tendo 

esta se iniciado em 24/09/2018 quanto às obras irregulares. É de se destacar a 

lentidão com que tal fiscalização ocorreu, visto que esta se iniciou somente em 

14/12/2018, portanto, mais de 4 anos após o recebimento do processo. 

 

Em sua manifestação, a SUB-IT concordou com a constatação, de modo que “a 

legislação, no tocante aos prazos não foi atendida”. Apresentou justificativa para a 

lentidão devido ao elevado número de processos para análise (mais de 5.000) e ao 

baixo número de servidores para análise (5 agentes vistores), que também tem 

outras atribuições.  A unidade, entretanto, não informou quais medidas tomará para 

reduzir o estoque de demandas. 

         

 

* Campos da equipe de Auditoria 

 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

 

(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 concomintantemente 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. 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0020860-3 

Unidade Auditada* PRIT - Subprefeitura Regional Itaim Paulista 

RA da OS/ Nº 

recomendação* 
130/2019 - Recomendação 002 de 002 

Texto* 

Recomenda-se à SUB-IT que formalize critérios técnicos a serem adotados para a 

priorização das demandas recebidas pela Unidade. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* 

Constatação 01 do Relatório de Auditoria OS 130/2019. Foi constatado que há falta 

de uniformidade para o início das fiscalizações efetuadas pela SUB-IT quanto a 

comércio irregular, visto que para alguns estabelecimentos a fiscalização inicia-se 

alguns meses após o recebimento da demanda e para outros a fiscalização do 

mesmo tipo demora anos. Tal procedimento revela fragilidade em seus controles, 

falta de isonomia e maior risco de integridade. As fiscalizações efetuadas pela 

SUB-IT deveriam se iniciar aproximadamente nos mesmos prazos, a fim de se 

resguardar a isonomia e de se restringir riscos, tais como o de retardar ou adiantar 

intencionalmente determinada fiscalização. Além disso, entende-se que priorizações 

podem ser adotadas desde que devidamente justificadas. Nesse sentido, entende-se 

que é importante formalizar os critérios técnicos utilizados para a escolha das 

fiscalizações a serem iniciadas em detrimento às que permanecerão na fila de 

espera. Sugere-se que tais critérios sejam estabelecidos por Portaria, Ordem Interna 

ou outro instrumento equivalente. Como exemplo, cita-se a Portaria nº 

73/2018/CGM-G que estabelece critérios de pontuação para as demandas recebidas 

pela CGM. Outra opção, a exemplo do que ocorre com os processos envolvendo 

idosos no Poder Judiciário, pode ser constituir uma fila com as prioridades e outra 

com os casos não prioritários, sendo cada fila obtida a partir de critérios técnicos e 

organizada de forma cronológica.  

M
a

n
if

es
ta

çã
o

 d
a

 

U
n

id
a

d
e*

*
 Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 
Excetuando-se as condições elencadas no quadro ao lado vamos atender as demadas 

por ordem cronológica, priorizando MP, Controladoria e Defesa Civil 

Responsável ** 
V. d. C. S. - RF 851.*-*-* - Coordenador de CPDU          

S. G. H. - RF 726.*-*-* - Sup de Fiscalização 

Prazo ** 180 dias 

Monitorável após (a)* 21/01/2021 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

18 

 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Deve-se verificar se a unidade formalizou os critérios técnicos utilizados para a 

escolha das fiscalizações a serem iniciadas em detrimento às que permanecerão na 

fila de espera. Possíveis evidências podem ser a formalização por Portaria, Ordem 

Interna ou outro instrumento equivalente, sendo que, como exemplo, podem ser 

definidos como critérios: gravidade da situação, assunto, órgão demandante, tempo 

na fila, eventual reincidência, retorno de fiscalização anterior, entre outros. 

 

Também como exemplo, cita-se a Portaria nº 73/2018/CGM-G que estabelece 

critérios de pontuação para as demandas recebidas pela auditoria. Assim, todas as 

denúncias recebidas pela Coordenadoria de Auditoria Geral são pontuadas pelos 

seguintes critérios: i) valor estimado do objeto demandado; ii) consistência dos 

indícios; iii) vigência do objeto demandado; iv) gravidade da demanda; e v) 

antiguidade da solicitação a fim de que sejam priorizadas as auditorias com maior 

pontuação. 

 

Outra opção, a exemplo do que ocorre com os processos envolvendo idosos no 

Poder Judiciário, pode ser constituir uma fila com as prioridades e outra com os 

casos não prioritários, sendo cada fila obtida a partir de critérios técnicos e 

organizada de forma cronológica. 

Marcador (c)* 06- Recomendação Monitorável sem Benefício associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 
 NA  

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 

(c)* 

No curso da auditoria, foi identificada falta de uniformidade para o início das 

fiscalizações efetuadas pela SUB-IT quanto a comércio irregular, visto que para 

alguns estabelecimentos a fiscalização inicia-se alguns meses após o recebimento 

da demanda e para outros a fiscalização do mesmo tipo demora anos.  

 

A unidade informou em sua manifestação que irá utilizar como parâmetros para 

priorização das demandas os critérios de segurança da edificação, porte da atividade 

comercial e incomodidade à vizinhança, além de se levar em consideração critérios 

cronológicos e de origem da demanda do MP, Controladoria e Defesa Civil. Porém, 

não se manifestou quanto à formalização destes critérios. 

         

 

* Campos da equipe de Auditoria 

 

** Campos exclusivo da Unidade Auditada 

 

(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 concomintantemente 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. 
 

 

 


