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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 118/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo analisar a execução e a fiscalização do Contrato nº 45/SMADS/2013 

com a empresa GOCIL SERVIÇOS GERAL LTDA (CNPJ nº 00.146.889/0001-10), firmado no 

âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com objeto relacionado 

à prestação de serviço de transporte, no qual a contratada oferecia veículo, motorista e 

combustível e, para efeito do pagamento dos serviços prestados, computavam-se as horas entre o 

horário de apresentação do veículo e o de sua liberação pelo responsável.  A análise dos auditores 

teve como principal foco a verificação da regularidade na gestão contratual e de possível 

apontamento indevido de horas-extras de motoristas. 

 

A auditoria originou-se de denúncia recebida pela Coordenadoria de Auditoria Geral, para a qual 

foi designada uma equipe de dois auditores a fim de verificar a procedência das irregularidades 

narradas pelo denunciante. 

 

O Contrato nº 45/SMADS/2013 teve início em outubro de 2013 e, após diversos aditamentos, teve 

sua vigência finalizada em outubro de 2019. A amostra de meses analisada por esta equipe de 

auditoria correspondeu ao período de março de 2017 a maio de 2019, intervalo este no qual a 

contratada recebeu o montante de R$ 9.360.748,79, conforme especificado no quadro abaixo: 

  
Período de 
referência 

Processo Eletrônico SEI nº Valor 

mar-17 a set-17 6024.2017/0000664-6  R$  2.577.630,37  

out/17 6024.2017/0003354-6  R$     338.924,56  

nov-17 a dez-17 6024.2017/0003647-2  R$     619.869,16  

jan-18 a mar-18 6024.2018/0000896-9  R$     981.590,77  

abr-18 a dez-18 6024.2018/0003719-5  R$  3.151.564,75  

jan-19 a mai-19 6024.2019/0001423-5  R$  1.691.169,18  

 TOTAL R$ 9.360,748,79 

 

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

 

- Análise das prestações de contas; 

- Conferência de cálculos e confronto de valores relacionados ao pagamento à contratada; 

- Entrevista com os responsáveis para análise da eficiência e eficácia da locação de veículos; 

- Atendimento aos normativos, aos termos contratuais e aos princípios administrativos que regem 

as contratações. 

 

Do resultado dos trabalhos, destaca-se a principal constatação e sua recomendação: 
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 CONSTATAÇÃO 001 - Contabilização de horas em disparidade às determinações do 

Contrato nº 45/SMADS/2013, causando prejuízo de aproximadamente R$ 120.000,00 

relativos ao período de março de 2017 a maio de 2019. 

 

 Com relação à quantidade de horas normais realizadas por mês, por motorista, observou-se que a 

SMADS adota como padrão a realização de 10 horas normais por dia útil no mês. No entanto, essa 

metodologia diverge do que se prescreve no Contrato nº 45/SMADS/2013 (“Cláusula Primeira – 

Objeto”), que determina o máximo de 9 horas normais prestadas por dia, durante os dias úteis.  

 

Em razão de a hora normal apresentar custo superior à hora extra, essa prática do setor 

administrativo da SMADS acaba por inflar o valor do pagamento devido à contratada. No caso, a 

prática correta seria delimitar a utilização de 9 horas normais por dia útil e contabilizar o restante 

de horas prestadas como horas extras, o que, na prática, significaria substituir uma hora normal 

por uma hora extra na planilha de contabilização das horas de serviço prestadas.  

 

Ao se refazer o cálculo do pagamento devido dos meses de março de 2017 a maio de 2019, dessa 

vez considerando o limite de 9 horas normais prestadas por dia útil, tem-se como resultado um 

prejuízo de R$ 123.253,21, que representa um pequeno percentual quando considerado o montante 

de R$ 9.360.748,79 pago à contratada nesse mesmo período. Não obstante, ainda que represente 

percentual de 1,32% do valor total pago à contratada, essa contabilização de horas foi realizada de 

maneira equivocada e esta equipe de auditoria entende que os valores pagos a maior deverão ser 

ressarcidos ao erário público.  

 

Principal recomendação: Em consonância à manifestação da SMADS, recomenda-se que o setor 

responsável da Pasta efetue a conferência e a validação das medições de todo o contrato, desde a 

sua celebração em 2013, com vistas a apontar o eventual valor a ser ressarcido pela empresa, 

ressalvando que, após validação do prejuízo ocasionado ao erário, à contratada deve ser garantido 

o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da lei. 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social concordou majoritariamente com 

os apontamentos deste Relatório de Auditoria, apresentando um plano de providências e prazos 

para implementação deste. 

 

Apesar da postura proativa da unidade auditada, a Equipe de Auditoria reforça a necessidade de 

acompanhamento das ações da SMADS, a fim verificar a efetiva implementação e o cumprimento 

do cronograma estabelecido.  

 

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

apreciação, em especial, da Constatação 01), ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo e à 

Câmara Municipal de São Paulo. 
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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; 

● Circularização de informações; 

● Conferência de cálculos e confronto de valores; e 

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

CONSTATAÇÃO 01 - Contabilização de horas em disparidade às determinações do 

Contrato nº 45/SMADS/2013, causando prejuízo de aproximadamente R$ 120.000,00 

relativos ao período de março de 2017 a maio de 2019. 

 
 Em 03 de outubro de 2013, como resultado do Pregão Eletrônico nº 29/SMADS/2013, celebrou-se 

o Contrato nº 45/SMADS/2013, cujo objeto se refere à contratação de empresa especializada em 

prestação de serviço de transporte não eventual com veículos, incluindo motorista, ajudante para 

os caminhões e combustível. A empresa contratada, Gocil Serviços Gerais Ltda. (CNPJ nº 

00.146.889/0001-10), tornou-se, então, responsável pela prestação desse serviço. 

  

 É importante ressaltar que a metodologia adotada para o pagamento do serviço se baseia na 

quantidade de horas de utilização do carro e do motorista pela Unidade da SMADS responsável 

pela gestão daquele veículo e de seu respectivo condutor. Para registro da efetiva utilização, cada 

gestor apresenta uma planilha mensal com os horários de entrada e saída do motorista (os 

controles específicos utilizados como evidências serão discriminados abaixo), que serve como 

base para o cálculo do cômputo de horas trabalhadas e para o posterior pagamento à empresa 

contratada. Deve-se esclarecer que não há qualquer disposição contratual que determine a 

apresentação, pela empresa contratada, de registros de distâncias percorridas ou do combustível 

consumido, mas apenas se descreve a necessidade da disponibilidade do veículo e seu motorista 

para realização dos objetivos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.  

 

 Pelas determinações contratuais, precifica-se um valor para a hora normal de utilização de veículo, 

com todos seus custos agregados, e outro valor para a hora extra. No contrato são apresentadas 

especificações para o objeto contratado, especialmente quanto à estimativa de horas normais e 

horas extras a serem utilizadas, e se estabelece um limite máximo de utilização de horas por mês. 

Copia-se, abaixo, o trecho contratual com alterações propostas pelo Termo de Aditamento nº 

92/SMADS/2016, com informações detalhadas sobre a utilização do veículo tipo C, que 

representa o maior custo relativo do contrato: 

 
“Veículo de passeio modelo básico da marca (...), com um limite de utilização de 274 (duzentos e 

setenta e quatro) horas/mês, estimando-se 198 (cento e noventa e oito) horas normais (a serem 

prestadas de 2ª a 6ª feira), 44 (quarenta e quatro) horas extraordinárias a serem prestadas de 2ª a 6ª 

feira e 32 (trinta e duas) horas extraordinárias a serem prestadas em finais de semana e feriados, 

sendo distribuídos nas Unidades desta Secretaria.”(grifos nossos) 

 
 Pela análise do trecho acima apresentado, faz-se a estimativa de uso de 198 horas normais e 76 

horas extras por mês (274 horas totais). A estimativa se baseia na utilização de 9 horas normais e 2 

horas extras de 2ª a 6ª feira (dias úteis), o que sugere uma contabilização de 22 dias úteis no mês, 

e 4 horas extras durante os sábados e domingos. Nota-se, dessa maneira, que esse cômputo de 

horas toma como base um mês de 30 dias, com 22 dias úteis e 08 dias de finais de semana, 

conforme detalhado na tabela abaixo: 
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Quadro 01: Cômputo de dias considerados na estimativa 

Período Tipo Total de Horas Horas/dia Dias Mês 

2ª a 6ª feira Normal 198 09 
22 

30 dias 2ª a 6ª feira Extra 44 02 

Sábado e Domingo Extra 32 04 08 
Fonte: Informações extraídas do Contrato nº 45/SMADS/2013 e Aditivos 

 

 Com relação aos preços estipulados no contrato, verificou-se que os valores para pagamento das 

horas normal e extra são distintos, sendo que o custo de uma hora normal é quase que 40% 

superior ao que o custo de uma hora extra (a partir de outubro/18 o custo da hora normal foi de R$ 

30,61 e o da hora extra de R$ 24,06). 

 

 Com relação ao pagamento do serviço prestado, as cláusulas contratuais preveem repasses 

mensais baseados nas medições apresentadas do mês anterior, de acordo com a quantidade de 

horas que os veículos ficaram à disposição da Prefeitura. Segue, abaixo, o trecho do contrato que 

traz as regras referentes às medições e ao pagamento: 

 
“6.1. Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada, serão efetuadas, a partir do 

primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços, as medições das horas dos veículos 

disponibilizados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da 

respectiva medição e entrega dos documentos exigidos. 

6.2. O valor de cada medição será apurado com base na quantidade de horas em que os veículos ficaram à 

disposição da Prefeitura no período, aplicados os preços unitários contratuais (preço hora/veículo 

normal e extraordinárias). 

6.2.1. Consideram-se horas à disposição da Prefeitura, as computadas entre o horário de apresentação do 

veículo e o de sua liberação pela Unidade, descontadas as horas destinadas ao descanso e os períodos 

eventualmente gastos com a manutenção dos veículos.” 

 

 Para o efetivo pagamento da contratada, inicialmente, cada unidade setorial encaminha a folha de 

frequência (ou “Folha de Ponto”) dos motoristas que estão sob a sua responsabilidade ao setor 

administrativo da SMADS, responsável pela gestão contratual. Nessa folha de frequência, 

exemplificada abaixo, são indicados os horários da entrada e da posterior liberação do motorista 

para cada dia de um mês específico, sendo esse documento assinado pelo supervisor da unidade da 

SMADS, que atesta o serviço prestado, e pelo motorista da contratada. 
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Imagem 01: Folha de frequência de motorista da contratada GOCIL no 

mês de março de 2019. 

 

 Após o encaminhamento de todas as folhas de frequência dos motoristas, o setor administrativo da 

SMADS realiza a consolidação da documentação em uma planilha mensal (“Planilha de 

Medição”), que apresenta a quantidade de horas normais e horas extras realizadas, por motorista, e 

o valor para pagamento da contratada, resultante da multiplicação das horas realizadas pelo preço 

da respectiva hora. Segue abaixo a planilha referente aos serviços prestados no mês de março de 

2019: 
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Imagem 02: Planilha consolidada das horas de serviço e do respectivo pagamento, separada 

por motorista, referente ao mês de março de 2019. 

 

 A fim de verificar a metodologia de apuração de horas de serviço prestado e a regularidade do 

pagamento das medições, esta equipe da auditoria analisou alguns dos documentos 

disponibilizados para instrução dos processos de pagamento da contratada. Os processos 

analisados constam na lista abaixo: 
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Quadro 02: Processos examinados pela equipe de auditoria referentes ao  

Contrato nº 045/SMADS/2013 

Número Objeto Período 

6024.2017/0000614-0 Processo de Licitação (digitalizado) - 

6024.2017/0000664-6 Prestação de Contas/Pagamento Março/2017 a Setembro/2017 

6024.2017/0003354-6 Prestação de Contas/Pagamento Outubro/2017 

6024.2017/0003647-2 Prestação de Contas/Pagamento Novembro/2017 a Dezembro/2017 

6024.2018/0000896-9 Prestação de Contas/Pagamento Janeiro/2018 a Março/2018 

6024.2018/0003719-5 Prestação de Contas/Pagamento Abril/2018 a Dezembro/2018 

6024.2019/0001423-5 Prestação de Contas/Pagamento Janeiro/2019 a Maio/2019 

 

 Foram consolidadas as planilhas mensais de pagamento de março de 2017 a maio de 2019, 

totalizando mais de dois anos de contabilização de pagamentos efetuados à empresa Gocil, 

referentes ao Contrato nº 45/SMADS/2013 (e seus aditivos). O gráfico abaixo foi plotado de modo 

a verificar as médias de horas, normais e extras, realizadas por mês: 

 

 

Imagem 03: Gráfico da média de horas normais e extras pagas à contratada no período de março/17 a 

maio/19. 

 

 Abaixo, apresenta-se o gráfico da soma de horas, normais e extras, prestadas mês a mês pela 

empresa Gocil à SMADS, conforme os documentos que constam nos processos SEI: 
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Imagem 04: Gráfico da total de horas normais e extras pagas à contratada no período de março/17 a maio/19. 

 

 Com relação à quantidade de horas normais realizadas por mês, por motorista, observou-se que a 

SMADS adota como padrão a realização de 10 horas normais por dia útil no mês. No entanto, essa 

metodologia diverge do que se prescreve no Contrato nº 45/SMADS/2013 (“Cláusula Primeira – 

Objeto”), que determina o máximo de 9 horas normais prestadas por dia, durante os dias úteis.  

 

Em razão de a hora normal apresentar custo superior à hora extra, essa prática do setor 

administrativo da SMADS acaba por inflar o valor do pagamento devido à contratada. No caso, a 

prática correta seria delimitar a utilização de 9 horas normais por dia útil e contabilizar o restante 

de horas prestadas como horas extras, o que, na prática, significaria substituir uma hora normal 

por uma hora extra na planilha de contabilização das horas de serviço prestadas.  

 

Ao se refazer o cálculo do pagamento devido dos meses de março de 2017 a maio de 2019, dessa 

vez considerando o limite de 9 horas normais prestadas por dia útil, tem-se como resultado um 

prejuízo de R$ 123.253,21, que representa um pequeno percentual quando considerado o montante 

de R$ 9.360.748,79 pago à contratada nesse mesmo período. Não obstante, ainda que represente 

percentual de 1,32% do valor total pago à contratada, essa contabilização de horas foi realizada de 

maneira equivocada e esta equipe de auditoria entende que os valores pagos a maior deverão ser 

ressarcidos ao erário público.  

 

É relevante ainda mencionar que esses cálculos foram feitos somente para o período de março de 

2017 a maio de 2019, no qual existem dados digitalizados em processos SEI. Não obstante, o 

contrato teve início em 2013, sendo altamente provável que do período outubro de 2013 a 

fevereiro de 2017, que não foram contabilizados em decorrência da prestação de contas ocorrer 

em processos físicos, também houve esse cálculo irregular de horas, ocasionando prejuízo ao 

erário municipal. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social apresentou sua manifestação, enviada na Folha de Informação SMADS/CAF Nº 

023924423, exposta a seguir: 

 

“Conforme verificado pela equipe de CGM/AUDI, a metodologia adotada para o pagamento do 

serviço tem por base a quantidade de horas de utilização do veículo e do motorista pela unidade 

de SMADS responsável pela gestão daquele veículo e do seu respectivo condutor. Como forma de 

registro da efetiva utilização, cada gestor apresenta uma planilha mensal com os horários de 

entrada e saída do motorista, a qual é utilizada com base para o cálculo das horas trabalhadas e 

também para o posterior pagamento da medição contratual. Em que pese não haver disposições 

em contrato que determinem a apresentação dos registros de distâncias percorridas ou 

combustível consumido, o contrato prevê a apresentação das fichas diárias de produção dos 

veículos conforme modelos a serem disponibilizados pela Supervisão de Serviços Gerais de 

SMADS (cláusula 6.5.1 do TC nº. 45/SMADS/13).  

 

O contrato TC nº. 45/SMADS/13 prevê valores distintos para o pagamento das horas de 

utilização do veículo, sendo um valor para as horas consideradas normais e outro valor para a 

hora extra. A equipe de Auditoria, ao verificar os dados correspondentes da medição apresentada 

pela empresa GOCIL, constatou que o custo de uma hora normal é quase 40% (quarenta por 

cento) superior ao custo de uma hora extra. Para efeito de comparação, o valor pago a partir de 

Outubro-18 para a hora normal foi de R$ 30,61 enquanto que o valor da hora extra foi de R$ 

24,06. Consta também no contrato as quantidades estimativas de horas normais e horas extras 

mensais (as quais possuem um limite máximo de utilização). Ainda, para efetivo pagamento da 

contratada, preliminarmente, cada unidade setorial encaminha a folha de frequência (ou "Folha 

de Ponto") dos motoristas sob sua responsabilidade ao setor responsável pela gestão contratual. 

Na folha de frequência, assinada pelo supervisor da unidade de SMADS, que atesta o serviço 

prestado, e pelo motorista da contratada, constam os horários de entrada e saída do motorista, 

para cada dia do mês. 

 

Após o recebimento de todas as folhas de frequência dos motoristas, CAF/SSG/Tráfego consolida 

as informações na Planilha de Medição Mensal, a qual apresenta a quantidade de horas normais 

e extras realizadas pelo motorista, e também o valor para pagamento da contratada, resultante 

da multiplicação das horas realizadas pelo preço da respectiva hora. Para efeito deste cálculo, a 

SMADS considerou como padrão a realização de 10 (dez) horas normais por dia útil no mês, em 

divergência com a Cláusula Primeira do Contrato nº. 45/SMADS/13, que determina o pagamento 

de 9 horas normais prestadas por dia, durante os dias úteis. 
 

Por este motivo, diante da hora normal apresentar valor superior ao da hora extra, tal prática 

acabou por inflar o pagamento da contratada. Cabe ressaltar, porém, que o Gabinete de SMADS, 

em 13.07.2017, realizou consulta formal à COJUR a respeito da forma de cômputo de horas em 

que os veículos ficam à disposição de SMADS, respondido pelo jurídico de SMADS por meio do 

documento SEI nº. 3385992. Segue abaixo conclusão do referido parecer, que serviu como base à 

SMADS seguir com o cálculo de 10 horas normais. Resumidamente, a COJUR ratificou 

entendimento anterior feito pela então Coordenadoria de Gestão Administrativa, em documento 
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SEI nº. 2871894, onde em um primeiro momento, CGA manifestou-se que "neste passo, após 

aditivo, se levarmos em consideração que as 10 (dez) horas de trabalho são prestadas de 2ªs às 

6ªs Feiras, podemos interpretar que a hora de descanso não faz parte integrante destas horas de 

trabalho e de efetiva prestação de serviços.". No mesmo documento, há a informação de que "em 

um mês com 18 dias úteis teríamos a prestação de serviços de 9 horas (Ex. das 08:00h às 19:00h 

teríamos as 10 horas de serviços (trabalho) prestados e uma hora de descanso, sendo que as 

eventuais horas que ultrapassassem este horário de prestação de serviço normal seriam 

remuneradas com extraordinárias. Assim levando em consideração a estimativa de 10 horas  de 

trabalho, em um mês de 20 (vinte) dias úteis teríamos a estimativa de 200 horas normais, em 

um mês de 18 (dezoito) dias úteis teríamos a estimativa de 180 horas normais, em um mês de 19 

dias úteis teríamos uma estimativa de 190  horas normais. em um mês de 23 dias úteis teríamos 

uma estimativa de 230 horas normais". Abaixo, segue o entendimento de COJUR quanto ao caso 

em tela: 

  
[...] 

... podemos concluir que a sistemática remuneratória do contrato ora em análise consiste em: 

diariamente são computadas as horas entre o horário de apresentação do veículo e o de sua liberação 

pelo responsável, mediante o preenchimento de fichas diárias para registro desses horários, e, ao final 

do período mensal da prestação do serviço, é realizada a medição com o cálculo do número de horas 

em que os serviços foram prestados de segunda-feira a sexta-feira e de finais de semana, sendo 

remunerada cada hora, conforme a tabela constante no item 4.2. 

 

Em outras palavras, para fins de medição e pagamento, o cômputo das horas normais e 

extraordinárias deve ser realizado com base nas fichas diárias de produção dos veículos em que conste 

o horário de apresentação do veículo e o de sua liberação pelo responsável, conforme previsto no 

contrato nº. 29/SMADS/13. (tachado nosso) 

 

A par disso, a sistemática remuneratória do contrato ora em análise deve observar o limite máximo de 

utilização de horas por mês. Dentro desse limite, é previsto no contrato, de forma estimada, o número 

de horas normais e extraordinárias que serão utilizadas, podendo essas variar, de acordo com o 

número de dias do mês. [...] 

... 

No caso em tela, verificamos que o limite versa apenas sobre as 274 horas por mês de serviços a serem 

utilizadas pela SMADS, já a utilização das 198 horas normais, das 44 horas extraordinárias a serem 

prestadas de 2ª a 6ª feira e das 32 horas extraordinárias a serem prestadas em finais de semana e 

feriados são apenas uma estimativa, podendo sofrer variações, conforme o número de dias que 

compõem o mês de referência. 

Ademais, sobre as horas diárias normais trabalhadas, depreende-se do texto que as 274 horas de 

trabalho normais, prestadas de segunda a sexta-feira, não compreendem a hora de descanso, que não é 

considerada hora de trabalho e de efetiva prestação de serviço. 

 

Diante do exposto, ratificamos o entendimento exposto por SMADS/CGA (2871894), devendo o 

processo de medição e pagamento seguir os parâmetros lá e aqui traçados.(G.N.) 

[...] 

 

Ademais, cabe frisar que a própria COJUR, em análise anterior (Nov-16), manifestou-se 

conforme SEI nº. 2694214, na qual destacamos o seguinte trecho do parecer: 

 
[...] 
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... Assim, a hora de prestação dos serviços varia de acordo com o horário e dia da semana, de segunda 

a sexta-feira, dentro do limite de 8 horas, consideradas horas normais ... as horas extraordinárias 

prestadas a partir da oitava hora de segunda a sexta-feira... 

[...] 

 

 Portanto, concluímos, s.m.j., que houveram entendimentos distintos durante a execução 

contratual, o que gerou tal ocorrência constatada por CGM/AUDI.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Tendo como base o entendimento da equipe da auditoria, de que os valores pagos a maior 

deverão ser ressarcidos ao erário, a sugestão desta Coordenação é de que haja a revisão das 

medições de todo o contrato, utilizando-se o cálculo correto para horas normais (limite de 9 

horas normais por dia útil) e o restante das horas trabalhadas calculadas como hora extra. Por 

outro lado, cabe frisar que trata-se de um contrato longo, diante do déficit de servidores desta 

Coordenadoria, comparada à demanda de trabalho da Pasta, e por se tratar de medições a serem 

conferidas em processos físicos (já arquivados), consideramos que o prazo para conferência e 

validação destas medições de todo o contrato seja de no mínimo 06 (seis) meses, com vistas a 

apontar o eventual valor a ser ressarcido pela empresa. A Administração, após validar qual o 

valor do prejuízo ocasionado ao erário, acionará a contratada por meio de notificação prévia 

para devolução dos valores pagos a maior, sendo concedido à empresa o direito à ampla defesa 

prévia e contraditório, nos termos da lei.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“180 (cento e oitenta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Considerando o documento encaminhado pela SMADS, verifica-se que houve confirmação do 

equívoco na contabilização de horas de serviço prestado, que influencia no pagamento da 

contratada. Dessa maneira, verifica-se a necessidade do ressarcimento pela contratada, visto que a 

interpretação incorreta do contrato ocasionou em pagamento a maior e consequente prejuízo ao 

erário municipal. 

 

Resta claro que o aditivo contratual (Termo de Aditamento nº 92/SMADS/2016) alterou o referido 

contrato de prestação de serviços, de 8 horas normais (mais caras) por dia para 09 horas normais 

por dia (estimativa de 22 dias úteis x 9 horas normais por dia, perfazendo 198 horas normais de 

estimativa mensal), sem qualquer menção à quantidade de 10 horas normais diárias consideradas 

no pagamento mensal. Importante ressaltar que, quando o Termo Aditivo remete à estimativa, 
refere-se ao número variável de dias úteis que pode haver em um mês, e não à quantidade de horas 

normais por dia, esta última fixa em 09. 

 

Tendo em vista a manifestação exarada pela SMADS, entende-se que houve concordância com a 

constatação desta equipe de auditoria, que, diante do alegado déficit de servidores da Pasta 

auditada, compreende como razoável o prazo solicitado de 06 (seis) meses para a conferência das 

medições e para a realização do respectivo cálculo do valor a ser ressarcido pela empresa 

contratada. Por fim, cabe ressaltar que os termos aditivos alteraram o quantitativo de horas 
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normais previstas de 08 pra 09 horas diárias. Portanto, a unidade deve realizar o cálculo do 

montante a ser ressarcido levando em conta os termos de aditamento do referido contrato e suas 

respectivas datas de alteração. 

 

RECOMENDAÇÃO 01: Em consonância à manifestação da SMADS, recomenda-se que o setor 

responsável da Pasta efetue a conferência e a validação das medições de todo o contrato, desde a 

sua celebração em 2013, e seus respectivos termos aditivos, com vistas a apontar o eventual valor 

a ser ressarcido pela empresa, ressalvando que, após validação do prejuízo ocasionado ao erário, à 

contratada deve ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos da lei. 

 

 
CONSTATAÇÃO 02 - Ausência de registro de informações das viagens realizadas e de 

padronização no planejamento da utilização do veículo do Contrato nº 45/SMADS/2013. 

 
 No intuito de obter mais informações sobre a execução contratual, foram realizadas três visitas às 

Supervisões de Assistência Social (SAS), referente às regiões da Sé, Vila Mariana e Santana. Em 

razão de o contrato não estar mais vigente, as informações foram obtidas por meio de entrevistas 

com os responsáveis pela utilização e pelo controle do veículo contratado. 

 

 Segundo relatos dos entrevistados, em virtude das diferentes situações das populações atendidas 

de cada regional, a utilização do veículo variava conforme a prioridade dos serviços prestados em 

cada território específico. No entanto, foi exposto que os carros do Contrato nº 45/SMADS/2013 

eram, na maior parte do tempo, reservados para uso do Supervisor da unidade, inclusive com o 

veículo sendo utilizado no deslocamento casa-trabalho do supervisor. 

 

 Ao indagar a respeito dos registros das viagens realizadas, a equipe de auditoria obteve como 

resposta que não eram anotadas informações básicas sobre os deslocamentos, tais como as pessoas 

transportadas, o destino do transportado e a finalidade da viagem. Registrava-se, diariamente, 

apenas o horário de entrada e saída dos motoristas e, em alguns casos, a quilometragem observada 

no odômetro dos carros. 

 

 Ainda, a respeito do planejamento das atividades a serem realizadas que utilizariam o veículo 

contratado, relatou-se que, embora existisse a possibilidade de uma prévia programação, a 

inexistência de uma rotina definida nas supervisões, nas quais o dia a dia envolve a superação de 

situações urgentes e emergenciais, prejudicaria patentemente o planejamento de ações. 

 

 Não obstante a existência de imprevisibilidade de alguns dos serviços prestados pelas Supervisões 

de Assistência Social, o planejamento das atividades auxilia a melhor utilização do carro, 

otimizando, dessa maneira, o dispêndio dos recursos públicos. Por meio da programação, em 

períodos nos quais o motorista estivesse ocioso, poderiam ser planejadas atividades de outros 

serviços na supervisão e a utilização por outros servidores. Ademais, o planejamento permite 

identificar necessidades de aumento ou diminuição da carga horária dos motoristas, de acordo 

com a realidade da supervisão, o que influencia diretamente no pagamento da contratada e, 

consequentemente, na eficiência e na economicidade na gestão de recursos públicos. 
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 Sendo assim, a ausência de um planejamento pode causar prejuízos ao erário público devido à 

inadequada utilização de veículos, caso observado amplo período de ociosidade na prestação desse 

serviço, que é pago por disponibilidade por hora. Ainda, registros da finalidade da viagem e das 

pessoas transportadas, que não eram feitos no âmbito Contrato nº 45/SMADS/2013, favorecem a 

criação de um histórico de dados para melhor aproveitamento do veículo e para evitar possíveis 

abusos pessoais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social apresentou sua manifestação, enviada na Folha de Informação SMADS/CAF Nº 

023924423, exposta a seguir: 

 

“Conforme apontamentos da equipe de CGM/AUDI, foram realizadas visitas "in loco" por parte 

da equipe de auditoria envolvida neste trabalho a três Supervisões de Assistência Social (SAS), 

nos territórios Sé, Vila Mariana e Santana, com o objetivo de obter maiores informações sobre a 

execução contratual. A metodologia utilizada foi a de entrevistas com os responsáveis pela 

utilização e controle do veículo disponibilizado, diante do término da vigência contratual. 

 

Conforme relato dos entrevistados, diante das diferentes demandas de atendimento à população 

de cada território, a utilização do veículo variava conforme a prioridade dos serviços prestados. 

Porém, houve a exposição de que os veículos contratados por meio do TC nº. 45/SMADS/13 

eram, na maior parte do tempo, reservados ao Supervisor da Unidade para sua utilização, 

inclusive no seu deslocamento casa-trabalho. Ao questionar acerca dos registros das viagens 

realizadas, foi respondido à equipe de CGM/AUDI de que as informações básicas sobre os 

deslocamentos (origem e destino, usuários transportados e finalidade da viagem) não possuíam 

registros. Por outro lado, registrava-se diariamente apenas o horário de entrada e saída dos 

motoristas, e em alguns casos a quilometragem observada no odômetro dos carros. 

  

Também foi informado pelos entrevistados que, embora existisse a possibilidade de programação 

prévia para planejamento das atividades a serem executadas mediante utilização do veículo, não 

havia rotinas definidas nas supervisões, uma vez que existem demandas urgentes e emergenciais, 

prejudicando assim qualquer ação previamente planejada. Em que pese a imprevisibilidade de 

alguns serviços prestados pelas SAS, o planejamento das atividades é necessário, pois otimiza a 

utilização do veículo para os diversos trabalhos a serem realizados pelas equipes, e evita 

períodos de ociosidade dos motoristas. Este planejamento também identifica necessidades de 

execução de horas extras ou não, possibilitando assim ajustes na carga horário dos motoristas, 
conforme realidade do território, influenciando, por consequência, na medição mensal dos 

serviços prestados e no seu pagamento à contratada, bem como na eficiência e economicidade da 

gestão dos recursos públicos. 

 

Com isso, a equipe de CGM/AUDI concluiu que esta ausência de planejamento pode ocasionar 

prejuízos ao erário em virtude da utilização dos veículos de modo inadequado, observando-se de 

que o serviço é pago por hora e podem ocorrer períodos longos de ociosidade na prestação do 

serviço. Também houve a conclusão de que tais registros de viagens das pessoas transportadas, 
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que não eram feitos no contrato TC nº. 45/SMADS/13, favorecem a criação de um histórico de 

indicadores relevantes para a melhor utilização dos veículos, bem como evita possíveis abusos 

pessoais.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Cabe informar que o contrato nº. 45/SMADS/13 dispõe o seguinte na cláusula 6.5.1: 

  
"6.5. O requerimento de medição deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

 

6.5.1 Fichas diárias de produção dos veículos e planilha resumo de horas por veículos, conforme 

modelos a serem disponibilizados pela Supervisão de Serviços Gerais de SMADS." (G.N.) 

 

Considerando o acima exposto, entendemos, s.m.j., que a Supervisão de Serviços Gerais de 

SMADS disponibilizou à contratada o modelo da Ficha Diária de Produção e também o modelo 

da Planilha Resumo de Horas por Veículo, as quais podemos visualizar no documento SEI nº. 

3181959 (página 17 e 18), sendo que estes modelos foram parte integrante do Edital de Pregão 

Eletrônico nº. 29/SMADS/13 como Anexos VII e VIII, respectivamente. Deste modo, concluímos 

de que não houve o atendimento integral ao disposto em contrato à época, s.m.j., uma vez que os 

arquivos apresentados pela empresa não continham as informações sobre a utilização do veículo 

de forma completa, dificultando assim o controle e a fiscalização efetiva do contrato. 

 

Destacamos, também, que tais documentos apresentados pela empresa e citados pelos servidores 

entrevistados pela equipe de CGM/AUDI, não eram juntados aos respectivos processos de 

pagamento de medição. Esta situação mudou a partir da mudança de Coordenação ocorrida em 

CAF no início de Setembro-19, onde, a partir de então, os fluxos processuais foram revistos e tais 

documentos anteriormente citados passaram a ser juntados ao processo, conforme observa-se no 

processo SEI nº.  6024.2019/0001423-5 (documentos juntados sob SEI nº. 022092996, 022923987 

e 023849741). 

 

Por fim, ressaltamos a necessidade de alinhamento de fluxos de planejamento prévio da 

utilização dos veículos, a ser de responsabilidade do Setor de Tráfego SMADS, bem como a 

elaboração de um novo formulário padronizado (Relatório Diário de Veículos) para controle da 

frota de veículos da SMADS, que contenha as informações necessárias para o efetivo registro da 

utilização dos veículos, contendo, no mínimo, dados sobre o veículo, motorista, horário, 

quilometragem, trajeto (origem e destino), finalidade, identificação do servidor responsável e a 

respectiva validação do documento por meio de campo próprio para assinatura do prestador de 

serviço e do servidor que utilizou o veículo.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“30 (trinta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Em vista da alteração do procedimento da SMADS, que, a partir do reconhecimento da 

necessidade de criação de histórico de dados, revisou fluxos processuais para que documentos 

como Ficha Diária de Produção passassem a ser juntados ao processo, nota-se que a Pasta atesta a 
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oportunidade de melhoria no registro detalhados das viagens e o potencial prejuízo decorrente da 

ausência dessa prática.  Embora se reconheça uma progressão a partir de tal medida, a criação de 

um Relatório mais detalhado, com informações específicas (dados sobre o veículo, motorista, 

horário de entrada e saída, quilometragem, trajeto finalidade e identificação do servidor 

responsável), é essencial para a otimização do planejamento das viagens e um melhor 

monitoramento da utilização do veículo. Ressalta-se que essa melhoria influencia diretamente no 

pagamento da contratada e, consequentemente, na eficiência e na economicidade na gestão de 

recursos públicos, além dessa prática inibir possíveis abusos pessoais. 

 

Vale lembrar que em relação ao achado, a Auditoria da CGM, de Julho a Setembro de 2016 

(Ordem de Serviço n.º 25/2016 - “execução e fiscalização do contrato relativo à prestação de 

serviços de transporte não eventual com veículos”), constatou falha idêntica nos controles da 

SMADS para objeto equivalente (“Descumprimento à cláusula do Contrato nº 46/SMADS/2013 

devido à ausência das Fichas Diárias de Produção e Planilha resumo de Horas junto ao 

Requerimento de Medição”), recomendando-se, à época, “[...] que a Unidade adeque o atual 

relatório diário de veículos, para que o mesmo contenha, nos casos aplicáveis, todos os campos 

de informação presentes no modelo de Ficha Diária de Produção, bem como garanta que os 

mesmos sejam devidamente preenchidos. Cumpre recomendar também que se dê início ao 

preenchimento da Planilha Resumo de Horas por veículos, prática ainda não iniciada pela 

Unidade”. 

 

Por fim, destaca-se que a não apresentação da “ficha diária de produção” e da “Planilha Resumo 

de Horas por Veículo” contraria o previsto pela cláusula 3.1 (das Obrigações da Contratada), do 

Contrato nº 45/SMADS/2013 em pauta, sendo que o descumprimento dessa cláusula ensejaria 

multa de 2% sobre o valor mensal do ajuste (cláusula 8.1.5). Caberia ao fiscal do contrato 

(cláusula 7.1.1  e 7.1.2) noticiar a ocorrência da falta dessa documentação obrigatória, propondo a 

aplicação de sanções. 

 

RECOMENDAÇÃO 02: Recomenda-se que, para as próximas contratações, seja mandatória a 

elaboração de um novo formulário padronizado (Relatório Diário de Veículos) para controle da 

frota de veículos da SMADS, que contenha as informações necessárias para o efetivo registro da 

utilização dos veículos, contendo, no mínimo, dados sobre o veículo, motorista, horário, 

quilometragem, trajeto (origem e destino), finalidade, identificação do servidor responsável e a 

respectiva validação do documento por meio de campo próprio para assinatura do prestador de 

serviço e do servidor que utilizou o veículo. 

 

RECOMENDAÇÃO 03: Recomenda-se que sejam aplicadas as sanções previstas em contrato 

quando da não apresentação de documentos obrigatórios e essenciais à fiscalização do contrato, 

respeitando-se o direito à ampla defesa. 
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CONSTATAÇÃO 03 - Possibilidade de melhoria na inclusão de equipamentos de GPS nos 

veículos utilizados pela contratada, possibilitando maior controle dos trajetos e horários de 

deslocamento, auxiliando na fiscalização do contrato. 

 
Identificou-se que, no Contrato nº 45/SMADS/2013 (e seus aditivos), não há a previsão de 

exigência de equipamentos GPS nos veículos utilizados. A inexistência de tais equipamentos 

dificulta o controle do início e fim dos deslocamentos realizados, bem como do trajeto percorrido 

e pontos de parada. A ausência de tal equipamento contraria o princípio da economicidade e 

transparência do gasto público. Corroborando com tal recomendação, foram editados normativos 

posteriores ao referido contrato, tais como a Portaria nº 103/SMG/2017, mais especificamente em 

seu art. 3º, §2º e §3º: 

 
“§ 2º A definição do itinerário das viagens, nos serviços de gerenciamento de transporte, deverá ser 

realizada via aplicativo Web ou Mobile fornecido pela contratada, com registro eletrônico de, no 

mínimo, as seguintes informações relativas a cada uma das viagens: 

 

I - código identificador da corrida, sendo um valor numérico único para cada corrida realizada; 

II - endereço de origem e destino final, com todos os pontos de paradas intermediários realizados por 

solicitação da unidade contratante, quando houver; 

III - quilometragem total percorrida; 

IV - horário de início e encerramento da viagem; 

V - registro funcional do servidor transportado, bem como seu respectivo órgão de trabalho; 

VI - placa do veículo e nome do condutor; 

VII - motivo da viagem. 

 

§ 3º As informações das viagens que tratam o § 2º deste artigo serão destinadas à unidade contratante, devendo 

a contratada fornecer o relatório completo dessas viagens mensalmente, ou quando solicitado, sempre 

em formato eletrônico e legível por software de edição de planilhas.”. 

 
 O próprio contrato, na cláusula 3.1 copiada abaixo, explicita a necessidade de registro de materiais 

entregues e ocorrências havidas, supostamente a fim de incentivar maior controle do veículo 

utilizado e evitar possíveis abusos pessoais das autoridades responsáveis pelo uso do veículo: 
 

“3.1. A Contratada obriga-se a manter ficha diária de produção de cada veículo, devidamente assinadas pelo 

motorista e usuários, contendo horário da apresentação e dispensa de locais visitados, materiais 

entregues, ocorrências havidas, bem como planilha resumo de horas por veículo, conforme modelos a 

serem fornecidos pela Supervisão de Serviços Gerais, devidamente assinadas pelo Encarregado da 

Prefeitura.”(grifos nossos) 

 

 Por esse motivo, para as próximas contratações, a obrigação de existência de um equipamento que 

permitiria o monitoramento constante da utilização do carro aumenta a capacidade de fiscalização 

e melhora a eficiência na gestão dos recursos públicos.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social apresentou sua manifestação, enviada na Folha de Informação SMADS/CAF Nº 

023924423, exposta a seguir: 
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“O TC nº. 45/SMADS/13 não previa a exigência do uso da tecnologia GPS nos veículos utilizados 

pela contratada, o que dificultou o controle dos deslocamentos realizados (base para cômputo da 

remuneração da contratada), bem como dos pontos de origem, destino e trajeto percorrido, sendo 

que a ausência deste equipamento, conforme entendimento da equipe de CGM/AUDI, contraria o 

princípio da economicidade e transparência do gasto público. 

 

A cláusula 3.1. do referido contrato, dispõe o seguinte: 

 
“3.1. A Contratada obriga-se a manter ficha diária de produção de cada veículo, devidamente 

assinadas pelo motorista e usuários, contendo horário da apresentação e dispensa de locais visitados, 

materiais entregues, ocorrências havidas, bem como planilha resumo de horas por veículo, conforme 

modelos a serem fornecidos pela Supervisão de Serviços Gerais, devidamente assinadas pelo 

Encarregado da Prefeitura.”(G.N.) 

 

O método de monitoramento existente eram por meio da verificação das fichas diárias (relatório 

diário de produção), onde o funcionário escrevia seu horário de entrada, saída e observações - 

que poderiam conter os quilômetros percorridos. Esta ficha era assinada pelo responsável pela 

unidade de SMADS a qual o motorista prestava o serviço. Porém, essas informações apresentam 

inconsistências, conforme observado no escopo deste trabalho de auditoria. 

 

Em resposta ao ofício nº. 94/2019/CGM, esta Pasta providenciou cópia de arquivos digitalizados, 

em mídia digital, contendo todos os relatórios e atestes dos supervisores das bases, 

compreendendo o período de Abril-17 a Outubro-19, mês em que o contrato findou-se, e 

verificamos, neste levantamento, que nem todos os relatórios, que foram preenchidos à mão, 

apresentam informações essenciais na efetiva fiscalização contratual, como endereços (origem e 

destino) dos locais por onde o veículo se dirigiu durante o expediente de trabalho, informações 

sobre o odômetro (km inicial e km final), assinaturas/identificação dos respectivos 

coordenadores/supervisores de SMADS. Estas ocorrências dificultam eventual análise das 

informações. 

  

Desta forma, a presença do GPS auxilia na documentação da quilometragem, percursos e suas 

razões, horários e identificação do condutor/veículo. Além disso, é essencial para o 

monitoramento a qualquer instante, podendo localizar os carros assim que necessário.  Com isso, 

o controle se torna maior, previne-se abusos e a má utilização do recurso público.” 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“No Termo de Referência parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI 

nº. 6024.2018/0007595-0, para novos contratos para empresas de transportes, estão previstos em 

todos os carros GPS portáteis ou integrados. O ponto 2.4, “ACESSÓRIOS”, aponta novamente 

sua necessidade em  “(...)  condições adequadas de segurança e fácil localização e 

navegabilidade nas distintas rotas diárias dos serviços prestados pela Secretaria.” 

 

Além disso, ainda no TR apresenta a exigência contratual abaixo, reforçando assim toda a 

proposta de controle prevista. 
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“Todos os veículos deverão ser dotados de sistema de rastreamento via satélite, com 

fornecimento, sem ônus a CONTRATANTE , de acesso ao Sistema de Monitoramento e 

Rastreamento Via Satélite “On Line” e em tempo real, por meio de senha e login, em sitio 

eletrônico da Internet, com as seguintes informações mínimas: localização de cada veículo, 

horário de ignição, desligamento, quilometragem percorrida e velocidades auferidas.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“A partir da disponibilização dos veículos contratados por meio do novo contrato, uma vez que 

os novos veículos contratados terão esta tecnologia.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Considerando que o referido pregão eletrônico (já exigindo GPS nos veículos contratados) foi 

homologado e a vencedora adjudicada, resta garantir que tal equipamento seja efetivo ao permitir 

maior controle dos trajetos e horários de deslocamento, e auxiliando na fiscalização do contrato.  

 

RECOMENDAÇÃO 04: Adotar controles de trajetos e horários de deslocamento na fiscalização 

da frota contratada, já equipada com GPS.  

 

 

CONSTATAÇÃO 04 - Falha na fiscalização da quantidade máxima de horas 

trabalhadas na jornada diária e do descanso mínimo entre uma jornada e outra 

(intervalo interjornadas) dos motoristas contratados pela GOCIL, em desrespeito à 

legislação trabalhista. 
 

 Tomando como amostra o veículo do TIPO B, do Contrato nº 45/SMADS/2013, que apresenta 

limite de utilização de 720 horas mensais (portanto, veículo de uso contínuo, 24 horas diárias), foi 

identificado que o motorista E. F., para os meses de Abril e Maio de 2018 (conforme Tabela 01 e 

02 mostradas abaixo), prestou serviços de forma contrária ao que apregoa a CLT (Consolidação 

das Leis Trabalhistas) em, especificamente, 02 pontos: 

 

● Desrespeito ao limite de 10 horas diárias de jornada (8 horas normais, acrescidas de 

no máximo 02 horas extras por dia); 

● Desrespeito ao intervalo interjornadas (repouso de um dia para o outro entre 

jornadas), que é de no mínimo 11 horas. 
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Tabela 01 - Cálculo das horas trabalhadas a partir da Folha de Ponto de E.F. em Abril de 2018 

 
 

 

 

 

 

Dia Dia Semana Entrada Saída Quantidade de horas 

trabalhadas já 

descontadadas as 

horas de descanso

Quantidade de horas inter-

jornadas

1 Dom.

2 2a 06:50:00 21:30:00 13:40:00 -

3 3a 07:00:00 17:00:00 09:00:00 09:30:00

4 4a 06:50:00 02:00:00 18:10:00 13:50:00

5 5a 07:00:00 02:30:00 18:30:00 05:00:00

6 6a 06:50:00 03:00:00 19:10:00 04:20:00

7 Sáb

8 Dom.

9 2a 07:00:00 22:30:00 14:30:00 -

10 3a 07:00:00 22:00:00 14:00:00 08:30:00

11 4a 07:00:00 20:00:00 12:00:00 09:00:00

12 5a 06:50:00 04:00:00 20:10:00 10:50:00

13 6a 07:00:00 02:00:00 18:00:00 03:00:00

14 Sáb

15 Dom.

16 2a 06:50:00 02:30:00 18:40:00 -

17 3a 07:00:00 17:00:00 09:00:00 04:30:00

18 4a 07:00:00 01:30:00 17:30:00 14:00:00

19 5a 06:50:00 01:30:00 17:40:00 05:20:00

20 6a 07:00:00 02:30:00 18:30:00 05:30:00

21 Sáb 08:00:00 18:00:00 09:00:00 05:30:00

22 Dom. 08:00:00 18:00:00 09:00:00 14:00:00

23 2a 07:00:00 22:30:00 14:30:00 13:00:00

24 3a 07:00:00 21:30:00 13:30:00 08:30:00

25 4a 06:50:00 03:30:00 19:40:00 09:20:00

26 5a 07:00:00 03:30:00 19:30:00 03:30:00

27 6a 06:50:00 22:30:00 14:40:00 03:20:00

28 Sáb 08:00:00 23:00:00 14:00:00 09:30:00

29 Dom. 08:00:00 22:00:00 13:00:00 09:00:00

30 2a 07:00:00 22:00:00 14:00:00 09:00:00
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Tabela 02 - Cálculo das horas trabalhadas a partir da Folha de Ponto de E.F. em Maio de 2018 

 
 

 Das tabelas acima, identifica-se que para aproximadamente 80% dos dias trabalhados (84% em 

Abril e 77% em Maio), não houve respeito ao limite máximo de 10 horas por dia (8 horas normais 

mais 02 horas extras), conforme exigido pelos artigos 58 e 59 da Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT) que estabelecem o seguinte: 

Dia Dia Semana Entrada Saída Quantidade de horas 

trabalhadas já 

descontadadas as 

horas de descanso

Quantidade de horas 

inter-jornadas

1 3a 07:00:00 20:00:00 12:00:00 09:00:00

2 4a 08:00:00 03:00:00 18:00:00 12:00:00

3 5a 07:00:00 21:00:00 13:00:00 04:00:00

4 6a 06:30:00 00:10:00 16:40:00 09:30:00

5 Sáb 08:00:00 18:00:00 09:00:00 07:50:00

6 Dom. 07:00:00 20:00:00 12:00:00 13:00:00

7 2a 06:00:00 23:30:00 16:30:00 10:00:00

8 3a 07:00:00 23:00:00 15:00:00 07:30:00

9 4a 07:00:00 23:00:00 15:00:00 08:00:00

10 5a 06:50:00 00:15:00 16:25:00 07:50:00

11 6a 07:00:00 00:10:00 16:10:00 06:45:00

12 Sáb 08:00:00 18:00:00 09:00:00 07:50:00

13 Dom. 07:00:00 23:30:00 15:30:00 13:00:00

14 2a 06:50:00 23:40:00 15:50:00 07:20:00

15 3a 07:00:00 00:15:00 16:15:00 07:20:00

16 4a 06:00:00 23:00:00 16:00:00 05:45:00

17 5a 06:30:00 02:00:00 18:30:00 07:30:00

18 6a 07:00:00 00:10:00 16:10:00 05:00:00

19 Sáb 08:00:00 18:00:00 09:00:00 07:50:00

20 Dom. 08:00:00 18:00:00 09:00:00 14:00:00

21 2a 06:30:00 00:10:00 16:40:00 12:30:00

22 3a 07:00:00 00:30:00 16:30:00 06:50:00

23 4a 07:00:00 00:05:00 16:05:00 06:30:00

24 5a 07:00:00 23:00:00 15:00:00 06:55:00

25 6a 07:00:00 23:00:00 15:00:00 08:00:00

26 Sáb 08:00:00 18:00:00 09:00:00 09:00:00

27 Dom. 08:00:00 18:00:00 09:00:00 14:00:00

28 2a 07:00:00 01:30:00 17:30:00 13:00:00

29 3a 06:00:00 23:30:00 16:30:00 04:30:00

30 4a 07:00:00 02:15:00 18:15:00 07:30:00

31 5a 08:00:00 18:00:00 09:00:00 05:45:00
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“Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 

8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite” 

“Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, 

por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.” 

  

 Ainda em relação às Tabelas, percebe-se igualmente que para aproximadamente 75% dos dias 

trabalhados (72% em Abril e 77% em Maio), não houve respeito ao limite mínimo de 11 horas 

como intervalo de interjornadas, conforme exigido pelo artigo 66 da Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT) que estabelece o seguinte: 
 

“Art. 66 – Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para 

descanso”. 

 

 Quando não respeitado tal intervalo, o funcionário faz jus a receber o pagamento das horas extras 

subtraídas de seu intervalo mínimo de 11 horas. É o que preconiza a Súmula nº 110 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST): 

 
“No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do 

intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas 

como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional”. 

 

Nessa mesma linha, segue a Orientação Jurisprudencial (OJ nº 355 da SDI-1) do TST a respeito de 

intervalo interjornada, da inobservância, das horas extras e do período pago como sobrejornada, 

que leva em consideração o artigo da CLT e aplica ainda o parágrafo 4 do artigo 71 da CLT: 

 
“O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmo 

efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a 

integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional”. 

 

 Desta maneira, além do intervalo dentro da própria jornada de trabalho (horário de 

descanso/almoço), é preciso levar em consideração o intervalo interjornadas de 11 horas, para 

impedir também a incidência de horas suplementares. 

 

 Diante do exposto, percebe-se que a contratada está exposta a um processo trabalhista e, a PMSP, 

ao não fiscalizar adequadamente as obrigações trabalhistas da contratada, pode incorrer em 

responsabilidade subsidiária, conforme Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, Item IV 

(“IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações...”). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social apresentou sua manifestação, enviada na Folha de Informação SMADS/CAF Nº 

023924423, exposta a seguir: 

 

“O estudo de CGM/AUDI tomou como amostra o veículo tipo B do contrato nº. 45/SMADS/13, o 

qual apresente limite de utilização de 720 horas mensais (ou seja, o veículo é de uso contínuo por 
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24 horas diárias), que foi conduzido pelo motorista E.F., para os meses de Abril-18 e Maio-18. 

Após análise das informações, houve a constatação de que tal colaborador prestou serviços em 

desacordo com a Consolidação das Leis de Trabalho, em dois pontos específicos: 1) Desrespeito 

ao limite de 10 horas diárias de jornada (8 horas normais, acrescidas de no máximo 2 horas 

extras); e 2) Desrespeito ao intervalo interjornadas (repouso de um dia para o outro entre 

jornadas), que é de no mínimo 11 horas. 

 

Conforme estudo, identificou-se que para aproximadamente 80% dos dias trabalhados, 

considerando os dois meses, não houve respeito ao limite máximo de 10 horas por dia, conforme 

prevê os artigos 58 e 59 da CLT. Ainda, também foi constatado de que para aproximadamente 

75% dos dias trabalhados, não houve respeito ao limite mínimo de 11 horas como intervalo de 

interjornadas, conforme exigido pelo artigo 66 da CLT. 

 

Quando o intervalo não for respeitado, o funcionário faz jus a receber o pagamento de horas 

extras subtraídas de seu intervalo mínimo de 11 horas, conforme preconiza a súmula 111 do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST. Ainda, há uma jurisprudência do TSRT (Orientação 

Jurisprudencial OJ nº. 355 da SDI-1), a respeito de intervalo interjornada, na inobservância, das 

horas extras e do período pago sobre sobrejornada, considerando o art. 66 da CLT, aplicado, 

ainda, o disposto no art. 71 § 4º da CLT. 

 

Deste modo, a equipe de CGM/AUDI concluiu que além do intervalo dentro da própria jornada 

de trabalho (horário de descanso/almoço), é preciso levar em consideração o intervalo 

interjornadas de 11 horas, para impedir também a incidência de horas suplementares. Portanto, 

nota-se que a contratada está vulnerável a eventuais ações trabalhistas por parte de seus 

colaboradores, e a Municipalidade, por não fiscalizar adequadamente as obrigações trabalhistas 

da contratada, poderá responder de forma subsidiária, conforme disposto na Súmula nº. 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, especificamente em seu item IV, conforme abaixo: 
 

"IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações..." 

  

O contrato nº. 45/SMADS/13, em sua cláusula terceira, dispõe quanto a obrigações da 

contratada, os quais destacamos alguns itens em especial: 

 
"(...) 

3.3.1. A contratada se obriga a manter motoristas contratados em regime celetista. 

(...) 

3.9. A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por 

ele praticados, responsabilizando-se ainda por eventuais danos pessoais e materiais causados a 

terceiros, durante a locomoção do veículo aos locais de trabalho, bem como durante a prestação dos 

serviços à Prefeitura. 

3.10. Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

securitários, bem como qualquer outro tipo de despesa, eventualmente incidente.(G.N) 

(...)". 
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A cláusula sétima do referido contrato, por sua vez, dispõe a respeito da fiscalização e do 

recebimento dos serviços, os quais destacamos as seguintes itens: 

 
"(...) 

7.1. A fiscalização do perfeito cumprimento deste ajuste, incumbirá ao(os) servidor(es) indicado(s) em 

cada Unidade, devendo ser observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I 

do Edital que precedeu este ajuste. 

7.1.1. Competirá ao responsável pela fiscalização apontar a frequência dos veículos, consignando a 

data das faltas, bem como noticiar as ocorrências anormais, propondo a aplicação de penalidades. 

7.1.2. Caberá, ainda, ao responsável pela fiscalização analisar as deficiências apresentadas 

diariamente, devendo saná-las diretamente com o respectivo representante da contratada. 

7.2. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a Contratada da responsabilidade 

pela execução dos serviços contratados. (G.N.) 

(...)". 

  

Cabe também destacar o disposto no item 10.2.6.1.4. deste Contrato, que dispõe o seguinte: 

 
"(...) 

10.2.6.1.4. Caso a Administração Pública Municipal figure no polo passivo de alguma ação 

trabalhista, esta se reserva o direito de reter a fiança até final decisão da Justiça Trabalhista, nos 

termos da Súmula nº. 331 do TST, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para seu completo 

ressarcimento. (G.N.) 

(...)". 

  

Ao analisar as cláusulas contratuais acima, verifica-se que há uma previsão de regime de 

contratação dos motoristas, bem como a responsabilidade da empresa quanto a segurança de 

seus trabalhadores. Ainda, também verifica-se acerca da competência pela fiscalização do ajuste, 

cuja incumbência era dos supervisores/coordenadores das unidades de trabalho de SMADS, e que 

qualquer ação ou omissão (total ou parcial) da fiscalização não exime a Contratada de suas 

responsabilidades. Por fim, consta previsão contratual para situações onde a Prefeitura de São 

Paulo seja eventualmente acionada no polo passivo de alguma ação trabalhista, ou seja, de forma 

subsidiária. Porém tais disposições não foram observadas durante a execução do contrato, 

conforme bem observado pela equipe de CGM/AUDI neste trabalho de auditoria, deixando tanto 

a empresa como a Administração expostas ao recebimento de ações de cunho trabalhista por 

parte dos funcionários da contratada, pelo motivo acima exposto.” 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“O Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI 

nº. 6024.2018/0007595-0, tem por objeto a contratação de 01 (um) veículo tipo B, que prestará 

serviços de segunda-feira a domingo, 16 horas diárias, com condutor e combustível. Tal 

contratação segue os parâmetros legais previstos no CADTERC - Volume 16 - Locação de 

Veículos. Deste modo, a Administração observará as questões que envolvem a carga horária dos 

motoristas e sua respectiva jornada de trabalho em suas próximas contratações, afim de evitar 

situações como as constatadas pela equipe da auditoria de CGM/AUDI, evitando-se assim 

eventual responsabilidade subsidiária da Administração.” 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=11791932&id_procedimento_atual=21112066&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009457&infra_hash=fb6424d69c5608fc552b6d2a1118112ebccc8b26672912c92db69e71de569998
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&volume=16&tible%20=Loca%C3%A7%C3%A3o%20de%20Ve%C3%ADculos%20target=
https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.aspx?chave=&volume=16&tible%20=Loca%C3%A7%C3%A3o%20de%20Ve%C3%ADculos%20target=
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“A partir da disponibilização dos veículos contratados por meio do novo contrato.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Com o reconhecimento da falha na fiscalização e a partir do plano de providência proposto, 

recomenda-se que seja adotado procedimento de fiscalização mais eficiente, no sentido de garantir 

maior aderência às exigências da CLT, e reduzindo possíveis riscos trabalhista à Administração 

Pública. 

 

RECOMENDAÇÃO 05: Adotar procedimento de fiscalização mais eficiente (com controle da 

interjornada), no sentido de garantir maior aderência às exigência da CLT, e reduzindo possíveis 

riscos trabalhista à Administração Pública. 
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4. PLANO DE AÇÃO 
  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015682-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

RA da OS/ Nº recomendação* 118/2019 - Recomendação 001 de 005 

Texto* Em consonância à manifestação da SMADS, recomenda-se que 

o setor responsável da Pasta efetue a conferência e a validação 

das medições de todo o contrato, desde a sua celebração em 

2013, e seus respectivos termos aditivos, com vistas a apontar o 

eventual valor a ser ressarcido pela empresa, ressalvando que, 

após validação do prejuízo ocasionado ao erário, à contratada 

deve ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, 

nos termos da lei. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* Baseado na constatação "Contabilização de horas em 

disparidade às determinações do Contrato nº 45/SMADS/2013, 

causando prejuízo de aproximadamente R$ 120.000,00 

relativos ao período de março de 2017 a maio de 2019." 
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Tipo **   

Ação** A Unidade não apresentou manifestação 

Responsável ** A Unidade não apresentou manifestação 

Implementada em** A Unidade não apresentou manifestação 

Monitorável após (a)* Imediato 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

- A unidade deve apresentar cálculo de prejuízo, após 

conferência e a validação das medições de todo o contrato, 

desde a sua celebração em 2013, e seus respectivos termos 

aditivos, com vistas a apontar o eventual valor a ser ressarcido 

pela empresa; 

- Deverá haver instauração de procedimento administrativo 

para ressarcimento; 

- Após o contraditório e ampla defesa, a empresa deverá 

ressarcir os cofres públicos dos valores calculados no item 

anterior. 

Marcador (c)* 08- Recomendação Monitorável com Prejuízo Apurado 

Passível de Restituição 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

 A ser calculado pela pasta. Nos trabalhos de auditoria, apurou-

se pelo menos R$ 120.000,00 relativos ao período de março de 

2017 a maio de 2019."  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Uma vez calculado o prejuízo, o valor deverá ser restituído aos 

cofres públicos, após instauração de processo administrativo 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015682-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

RA da OS/ Nº recomendação* 118/2019 - Recomendação 002 de 005 

Texto* Recomenda-se que, para as próximas contratações, seja mandatória 

a elaboração de um novo formulário padronizado (Relatório Diário 

de Veículos) para controle da frota de veículos da SMADS, que 

contenha as informações necessárias para o efetivo registro da 

utilização dos veículos, contendo, no mínimo, dados sobre o 

veículo, motorista, horário, quilometragem, trajeto (origem e 

destino), finalidade, identificação do servidor responsável e a 

respectiva validação do documento por meio de campo próprio para 

assinatura do prestador de serviço e do servidor que utilizou o 

veículo. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Baseado na constatação "Ausência de registro de informações das 

viagens realizadas e de padronização no planejamento da utilização 

do veículo do Contrato nº 45/SMADS/2013." 
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Tipo **   

Ação** A Unidade não apresentou manifestação 

Responsável ** A Unidade não apresentou manifestação 

Implementada em** A Unidade não apresentou manifestação 

Monitorável após (a)* Imediato (Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0) 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Analisar fichas de controle de novo formulário padronizado 

(Relatório Diário de Veículos) para controle da frota de veículos da 

SMADS. Essa ficha deverá conter os campos recomendados (no 

mínimo, dados sobre o veículo, motorista, horário, quilometragem, 

trajeto -origem e destino, finalidade, identificação do servidor 

responsável e a respectiva validação do documento por meio de 

campo próprio para assinatura do prestador de serviço e do servidor 

que utilizou o veículo). 

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

associado 
Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 (c)*   

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

A unidade deverá implementar nova ficha de controle em contratos 

futuros para a frota de veículos SMADs. Foi identificado que após 

encerramento do contrato da GOCIL, foi realizado o Pregão 

Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 6024.2018/0007595-0. A 

partir desse pregão, poder-se-ia averiguar se a nova ficha de 

controle atende aos requisitos solicitados. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015682-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social 

RA da OS/ Nº recomendação* 118/2019 - Recomendação 003 de 005 

Texto* Recomenda-se que sejam aplicadas as sanções previstas em 

contrato quando da não apresentação de documentos 

obrigatórios e essenciais à fiscalização do contrato, 

respeitando-se o direito à ampla defesa. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Baseado na constatação "Ausência de registro de 

informações das viagens realizadas e de padronização no 

planejamento da utilização do veículo do Contrato nº 

45/SMADS/2013." 
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 Tipo **   

Ação** A Unidade não apresentou manifestação 

Responsável ** A Unidade não apresentou manifestação 

Implementada em** A Unidade não apresentou manifestação 

Monitorável após (a)* Imediato (Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0) 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Analisar, por amostragem, documentos apresentados pela 

nova contratada segundo o contrato de transporte vigente, 

essenciais à fiscalização do contrato. No caso de falta de 

documentos obrigatórios, verificar se houve aplicação de 

multas/sanções (respeitada a ampla defesa). 

Marcador (c)* 03- Recomendação Atendida Concomitante sem Benefício 

Financeiro associado 
Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 (c)*   

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Essa recomendação é para contratos futuros de transporte junto à 

pasta, os quais podem apresentar outros documentos daqueles 

analisados nesse trabalho de auditoria. O ponto principal é a 

aplicação de sanções no caso de não apresentação de documentos 

previstos em contrato para o correto controle da administração. Na 

recomendação anterior sugeriu-se melhorar as fichas de controle. 

Aqui, pede-se que a fiscalização aja no sentido de aplicar sanções 

devidas no caso de descumprimento. No trabalho em pauta, a 

própria Unidade se manifestou informando que a contratada não 

estava seguindo o modelo contratual de controle. Foi identificado 

que após encerramento do contrato da GOCIL, foi realizado o 

Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0. A partir desse pregão, poder-se-ia 

averiguar se sanções, quando devidas, estão sendo aplicadas. 
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   FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015682-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social 

RA da OS/ Nº recomendação* 118/2019 - Recomendação 004 de 005 

Texto* Adotar controles de trajetos e horários de deslocamento na 

fiscalização da frota contratada, já equipada com GPS.  

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Baseado na constatação "Possibilidade de melhoria na 

inclusão de equipamentos de GPS nos veículos utilizados 

pela contratada, possibilitando maior controle dos trajetos e 

horários de deslocamento, auxiliando na fiscalização do 

contrato" 
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Tipo **   

Ação** A Unidade não apresentou manifestação 

Responsável ** A Unidade não apresentou manifestação 

Implementada em** A Unidade não apresentou manifestação 

Monitorável após (a)* Imediato (Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0) 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Avaliar, por amostragem, se as fichas de controle estão 

adotando controles de trajetos e horários de deslocamento na 

fiscalização da frota contratada. Conforme manifestação da 

Unidade, o edital do Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - 

SEI nº. 6024.2018/0007595-0, já previu a obrigatoriedade de 

GPS. Restaria que os controles para esse novo contrato 

fossem preenchidos e fiscalizados com as informações 

solicitadas na recomendação e contatação. 

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

associado 
Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 (c)*   

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Foi identificado que após encerramento do contrato da 

GOCIL, foi realizado o Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 

- SEI nº. 6024.2018/0007595-0. A partir desse pregão, 

poder-se-ia averiguar se os controles adotados estão sendo 

utilizados com as informações de trajetos e horários de 

deslocamento na fiscalização da frota contratada. Importante 

ressaltar que o novo pregão já previu GPS na frota e que, 

portanto, bastaria que os controles estivessem devidamente 

preenchidos e fiscalizados. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0015682-4 

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

RA da OS/ Nº recomendação* 118/2019 - Recomendação 005 de 005 

Texto* Adotar procedimento de fiscalização mais eficiente (com controle 

da interjornada), no sentido de garantir maior aderência às 

exigência da CLT, e reduzindo possíveis riscos trabalhista à 

Administração Pública. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Baseado na constatação "Falha na fiscalização da quantidade 

máxima de horas trabalhadas na jornada diária e do descanso 

mínimo entre uma jornada e outra (intervalo interjornadas) dos 

motoristas contratados pela GOCIL, em desrespeito à legislação 

trabalhista." 
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Tipo **   

Ação** A Unidade não apresentou manifestação 

Responsável ** A Unidade não apresentou manifestação 

Implementada em** A Unidade não apresentou manifestação 

Monitorável após (a)* Imediato (Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0) 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Analisar, por amostragem, se está ocorrendo respeito à quantidade 

máxima de horas trabalhadas na jornada diária e do descanso 

mínimo entre uma jornada e outra (intervalo interjornadas) dos 

motoristas contratados, em consonância com a legislação 

trabalhista (Limite de 10 horas diárias de jornada - 8 horas 

normais, acrescidas de no máximo 02 horas extras por dia; 

intervalo interjornadas - repouso de um dia para o outro entre 

jornadas - de no mínimo 11 horas). Nos trabalhos de auditoria tal 

verificação ocorreu pela "Folha de Ponto" do motorista do veículo 

com disponibilidade de 24 horas (720 horas mensais).  

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

associado 
Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 (c)*   

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Trata-se de limites impostos pela CLT que deveriam ser 

respeitados pela contratada e fiscalizados pela Pasta. Foi 

identificado que após encerramento do contrato da GOCIL, foi 

realizado o Pregão Eletrônico nº. 40/SMADS/19 - SEI nº. 

6024.2018/0007595-0. A partir desse pregão, poder-se-ia 

averiguar, por amostragem, se estão sendo respeitados os limites 

informados para as jornadas e interjorandas da nova contratada. O 

problema da constatação em pauta estava centrado no motorista do 

veículo com disponibilidade de 24 horas (720 horas mensais). 

 

São Paulo, 02 de abril de 2020. 


