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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Ordem de Serviço: N° 71/2017/CGM 

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC 

Período de Realização: 22/09/2017 a 01/02/2018 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 Sr. Coordenador, 

 

O presente relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, embasada na Ordem de Serviço nº 071/2017, cujo 

objetivo foi analisar a regularidade das etapas de seleção, conveniamento, execução e prestação de 

contas dos convênios firmados no âmbito do FUMCAD.  

 

Os editais FUMCAD instituem regras aplicáveis ao processo de seleção de projetos apresentados 

por Organizações Não Governamentais com vistas ao estabelecimento de convênios referentes à 

promoção, proteção e defesa das crianças e dos adolescentes, nos termos do Decreto Municipal nº 

54.799/2014. Nesse contexto, por meio de seleção amostral não estatística, a Equipe de Auditoria 

selecionou algumas parcerias par análise quanto ao aspecto legal e técnico. 

 

O escopo relatório também abrange a análise do Sistema FUMCAD, plataforma informatizada 

utilizada para gerenciar os recursos captados pelo fundo municipal. Desse modo, foi constatado 

que o referido sistema possui fragilidades críticas, por exemplo, as quais permitem que qualquer 

usuário altere informações a respeito de doações realizadas, sem deixar quaisquer informações de 

rastreabilidade quanto à data ou origem de tais modificações. 

 

Do resultado dos trabalhos, destacamos as seguintes constatações, apresentados de forma 

resumida abaixo:  

 

CONSTATAÇÃO 001 – Estoque de aproximadamente 2006 processos de prestação de 

contas a serem analisados pela Comissão Permanente de Análise e Contas/Divisão de Análise 

de Contas. Descumprimento de instrumentos legais que estabeleceram metas para o setor e 

prazo para análise de prestações de contas: 

O quadro insuficiente de funcionários na Comissão Permanente de Análise e Contas/Divisão de 

Análise de Contras, entre outros motivos, acarreta o aumento crescente do número de processos 

pendentes de análise. Com efeito, potenciais prejuízos ao erário público deixam de ser 

identificados e recuperados. De forma a ressaltar a gravidade deste assunto, aponta-se que o 

somatório do valor total previsto para cada um dos convênios, os quais apresentam pendências 

relativas à análise de prestação de contas, atinge, atualmente, o montante de R$ 565.247.709,92. 

 

Principais Recomendações: Recomendou-se que a SMDHC promova o aumento do quadro de 

servidores responsáveis pela análise de prestação de contas para um nível adequado. Ademais, 

sugeriu-se que a sejam produzidos relatórios e informações gerenciais acerca dos resultados 

advindos do processo de análise integral de tais processos. 
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CONSTATAÇÃO 002 – Ausência de controle de imobilizados adquiridos pelos projetos 

conveniados: 

Inexistência de controle interno dos ativos imobilizados adquiridos pelas entidades, descumprindo 

assim o disposto no artigo 50 da Portaria nº 9/2014/SMDHC. Tal fato implica em prejuízos ao 

erário, dado que não há conhecimento sobre a destinação dos ativos ou se eles são reaproveitados 

em projetos subsequentes da mesma Entidade, com risco de dupla cobrança no novo plano de 

trabalho. 

 

Principais Recomendações: Recomendou-se o levantamento de todos os ativos imobilizados 

adquiridos pelas entidades parceiras durante a execução dos projetos firmados, assim como dos 

respectivos valores financeiros associados, e prossiga com o questionamento às entidades sobre a 

destinação dos mesmos. Além disso, foi sugerido a implementação de metodologia para controle 

sobre os imobilizados adquiridos nos projetos conveniados, por meio de elaboração de inventário 

dos ativos imobilizados/bens remanescentes (controle e gerenciamento) 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Falta de fundamentação do CMDCA ao discordar de pareceres 

exarados pela Comissão Intersecretarial Permanente de Análise de Projetos. Ausência de 

parecer da Comissão em alguns dos casos analisados: 

Carência de transparência nos critérios de classificação dos projetos aprovados pela Comissão de 

Análise de Editais devido à falta de parecer da Comissão Intersecretarial. Em outros casos também  

foram verificados posicionamentos contrários ao parecer da Comissão Intersecretarial por parte do 

CMDCA sem a devida fundamentação. 

 

Principal Recomendação: Recomendou-se que seja promovida a atribuição objetiva de critérios 

para classificação ou reclassificação dos projetos pela Comissão de Análise de Editais por meio da 

apresentação de pareceres fundamentados, com justificativas/embasamento para que sejam 

efetivadas mudanças nas aptidões dos projetos e em suas classificações.  

 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Falta de transparência no processo relativo à classificação dos 

projetos para financiamento integral com recursos do FUMCAD: 

Ausência de critérios transparentes e objetivos no processo de classificação dos projetos. Não 

houve o detalhamento da pontuação atribuída nem especificação do peso de critério avaliado de 

acordo com o Edital FUMCAD 2014. 

 

Principal Recomendação: Recomendou-se à SMDHC que qualquer alteração realizada na 

pontuação de determinado projeto, quando da fase recursal, seja fundamentada, amplamente 

divulgada e devidamente justificada. 

 

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no (s) anexo (s) deste relatório, 

a saber:  

 

Anexo I – Descritivo; e  

Anexo II – Escopo e Metodologia 

 

Informada sobre os problemas encontrados, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania respondeu os apontamentos da CGM por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB 

(Doc nº 2018-9.094.892-2), datado de 22/06/2018, cujas respostas seguem copiadas na íntegra 

após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade, Plano de Providências e Prazo de 

Implementação seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e das respectivas Recomendações. Por 

fim, recomendamos o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do Município e 

ao Ministério Público do Estado de São Paulo, visando à adoção das providências cabíveis para 

definição de eventuais responsabilidades diante das irregularidades constatadas. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Estoque de aproximadamente 2006 processos de prestação de 

contas a serem analisados pela Comissão Permanente de Análise e Contas/Divisão de Análise 

de Contas. Descumprimento de instrumentos legais que estabeleceram metas para o setor e 

prazo para análise de prestações de contas. 

 

De acordo com o levantamento realizado pela SMDHC, em 08/01/2018, existem cerca de 1.800 

processos de prestação de contas que ainda não foram analisados pela Comissão Permanente de 

Análise e Contas, setor subordinado à SGAF/SMDHC.  A tabela abaixo (Tabela I) apresenta o 

número de processos de prestação de contas, ainda pendentes de análise pela área responsável, 

divididos de acordo com a sua competência. 

 

Tabela I – Estoque de Prestação de Contas por Competência 
Status 

Análise 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 

Geral 

Analisado - - 1 - 3 13 17 14 18 7 - 3 - - 76 

Cancelado - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Sem 

Análise 
1 - - 15 25 1 256 370 284 216 165 126 63 1 1716 

Total 

Geral 
1 - 1 15 28 207 274 384 302 223 165 129 63 1 1793 

 

Assim, identificam-se indícios de fatores que prejudicam a eficiência na análise destes processos, 

a saber: 

 

- Insuficiência do quantitativo de servidores que realizam a análise de prestação de contas e 

elaboram os respectivos relatórios. Em janeiro de 2018, o Setor de Prestação de Contas possuía 

um chefe de setor, com nível superior de escolaridade, e cinco servidores responsáveis pela 

análise, sendo que um deles tinha acabado de ingressar e estava em processo de treinamento, e 

outra se encontrava em licença maternidade; 

 

- Falta de padronização quanto à metodologia de análise utilizada pelo setor, dado o fato que o 

Manual de Prestação de Contas, previsto no parágrafo único do art. 29 da Portaria nº 

9/2014/SMDHC, ainda não tinha sido elaborado e publicado; 

 

Ainda, em outubro de 2016, foi publicada a Portaria nº 138/2016/SMDHC, a qual dispõe sobre o 

processo simplificado de análise, com o objetivo de tornar mais célere o procedimento e diminuir 

o passivo de processos a analisar. Além disso, nesta mesma portaria, foram estabelecidas regras a 

serem respeitadas no que concerne ao planejamento dos trabalhos, assim como o estabelecimento 

de metas para o setor. No entanto, por meio de entrevista com os colaboradores do setor, foi 

informado que a referida Portaria não tinha sido colocada em prática ainda. 

 

Cumpre ressaltar que, em entrevista com o responsável, à época, pelo setor, foi informado a esta 

Equipe de Auditoria que, desde o início de 2017, não haviam sido realizadas análises de processos 

de Prestação de Contas Final. 

 

Especificamente em relação aos processos de Prestação de Contas Final, verifica-se que, de 

acordo com o Relatório de Auditoria nº 40/2015-B emitido anteriormente pela CGM, em 

dezembro de 2015, havia um estoque de 650 processos pendentes de análise e este número, 

conforme consta no relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

(Ordem de Serviço nº 2017.10940.1), passou para 1.273 em meados de 2017. 
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Em suma, o descumprimento da Portaria nº 138/2016/SMDHC e a falta de metodologia específica 

de análise, assim como o quadro insuficiente de funcionários do setor, acarreta prejuízo à 

eficiência do processo e aumento do supramencionado estoque de processos. 

 

Além disso, cumpre salientar os riscos gerados pela intempestividade da análise ora mencionada, 

assim como de sua própria ausência, uma vez que, diante deste fato, aumenta-se 

significativamente potenciais prejuízos ao erário público e acaba por acarretar a diminuição 

drástica das chances de recuperação destes valores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: A Unidade têm ciência da situação supracitada, tendo realizado o 

mapeamento e inventário dos processos passivos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania solicitou a contratação de 15 (quinze) servidores 

DAS-12, em 23.03.2018 à Gestão, para encaminhamento dos processos do passivo. Foram 

disponibilizados 15 (quinze) servidores DAS-9, temporários, por 240 (duzentos e quarenta) dias. 

Ainda mais 3 (três) servidores DAS-7 para manutenção daqueles servidores já atuante na 

CMDCA, os quais já estavam com o cargo temporário em vias de encerramento. Referem-se ao 

Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 2018. Os servidores contratados apresentaram-se entre 14 e 

18.06.2018. Tendo em vista a necessidade de contratação de pessoal técnico menos experiente, 

em função da faixa salarial dos DAS-9 disponibilizados, a Divisão de Análise de Contas está 

treinando o grupo para execução das tarefas impostas. Num prazo de no máximo 30 (trinta) dias 

já estarão analisando o passivo, ainda sob supervisão dos analistas atuais, em número de 5 

(cinco). Cabe destacar que os analistas atuais estão alocados para as análises urgentes, 

referentes a DEA e Recursos, bem como aquelas que implicam possível atraso de pagamento. Tal 

argumentação já constou da Nota de Auditoria n° 01/OS 071/2017, encaminhada em 

15.06.2018.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“a partir de 30 (trinta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em auditoria realizada anteriormente, em 2015, por esta Controladoria (Ordem de Serviço nº 

40/2015), pode-se extrair que o comportamento de aumento do estoque de processos de prestação 

de contas pendentes de análise final já tinha sido identificado à época e, mesmo assim, decorridos 

aproximadamente três anos, essa tendência ainda persiste.  

 

Nessa linha, em dezembro de 2015 existia um quantitativo de 650 processos pendentes de análise 

pela SMDHC. Atualmente, de acordo com as informações atualizadas que foram prestadas pela 

própria Secretaria, em 31 de outubro de 2018, mediante planilha de estoque em formato digital, 

esse número atingiu o quantitativo de 2006 processos. Em relação aos recursos públicos 

associados aos processos em voga, esta Equipe de Auditoria não conseguiu identificar, devido à 

falta de informações que pudessem ser providas pela Pasta, os valores financeiros especificamente 

relacionados a cada um dos processos de prestação de contas em estoque que se encontram 

pendentes de análise.  

 

No entanto, de forma a ilustrar a gravidade do caso ora apontado, considerando o exposto no 

parágrafo anterior, pode-se observar que o somatório do valor total previsto para cada um dos 
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convênios, os quais apresentam pendências relativas à análise mencionada no parágrafo anterior, 

atinge, atualmente, o montante de R$ 565.247.709,92 (vide Tabela II). 

 

Tabela II – Valor Total Convênios que ainda apresentam pendências de análise das 

Prestações de Contas
1
 

ANO 
Qtde. de Processos Administrativos de 

Prestação de Contas Pendentes de Análise 

Valor Total previsto nos 

respectivos Termos de 

Convênio (R$) 

2007 13 R$ 20.190.996,86 

2008 26 R$ 14.446.113,11 

2009 197 R$ 40.796.877,31 

2010 261 R$ 51.679.177,44 

2011 373 R$ 92.233.256,10 

2012 297 R$ 76.876.344,73 

2013 231 R$ 41.831.615,72 

2014 164 R$ 43.654.232,00 

2015 204 R$ 81.899.936,70 

2016 211 R$ 92.847.562,98 

2017 29 R$ 8.791.596,94 

Total 

Geral 
2006 R$ 565.247.709,92 

 

Ainda, ressalta-se que, conforme dados apresentados pela SMDHC, o valor total previsto nos 

termos de convênios que encontram-se listados na tabela acima, após atualização monetária, 

atingiria, atualmente, o montante aproximado de R$ 886.233.755,12. 

 

Ademais, verifica-se uma grave fragilidade no que concerne aos controles internos e informações 

gerenciais, uma vez que não há qualquer tipo de controle/informação acerca, por exemplo, das 

glosas realizadas pela SMDHC durante as parcerias firmadas, valores esses que deveriam ter sido 

restituídos ao final das parcerias, e bens e equipamentos pendentes de devolução ao final da 

execução do objeto das parcerias (vide Constatação 002). Tal fato demonstrou-se como um 

impeditivo pra que pudesse ser feito uma estimativa acerca do potencial prejuízo decorrido da 

morosidade e intempestividade apresentada pela Pasta para conclusão da análise integral das 

prestações de contas das parcerias firmadas pela SMDHC. 

 

Adicionalmente, verifica-se descumprimento, de forma abrangente, às obrigações instituídas 

legalmente à SMDHC, como, por exemplo, frente à Portaria nº 009/2014 – SMDHC que 

estabeleceu o seguinte:  

 

“Artigo 37 – O parecer técnico da Comissão Permanente de Análise de Contas deverá ser 

exarado em até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação das Prestações de 

Contas Parciais.  

Parágrafo 1º. O prazo estabelecido no caput deste artigo não será prorrogado e o seu 

descumprimento poderá ensejar a apuração de responsabilidade funcional dos membros da 

Comissão Permanente de Análise de Contas, para responder por eventual prejuízo ao erário. 

[...] 

Artigo 38 - A partir da data de recebimento da Prestação de Contas Final, a Comissão 

Permanente de Análise de Contas terá o prazo de 60 (sessenta) dias para pronunciar-se sobre a 

                                                           
1
 Cumpre reiterar que os valores presente na tabela referem-se ao valor total previsto nos convênios elencados na 

planilha de estoque em formato digital recebida por esta Equipe de Auditoria, não tendo sido disponibilizado 

informações acerca dos valores especificamente associados a cada um dos 2006 processos de prestação de contas 

pendentes de análise pela Unidade.  
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aprovação ou não das contas apresentadas, podendo ser prorrogado, por igual período, uma 

única vez, por decisão do Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, desde que 

devidamente justificado pela referida Comissão.” (Grifo Nosso) 

 

Dessa forma, diante dos fatos expostos, demonstra-se grave e injustificada a falta de análise 

integral das prestações de contas das parcerias firmadas pela Secretaria durante todo esse período, 

o qual abrange mais de dez anos.  

 

Em seu Plano de Providências, a Unidade informa que houve a contratação total de quinze 

servidores temporários para complementar o quadro de servidores da Secretaria. Esta Equipe de 

Auditoria considera que o aumento do número de colaboradores é de suma importância no 

objetivo de diminuir a quantidade de processos pendentes de análise, porém cumpre mencionar 

que a Unidade não proveu nenhuma estimativa acerca do prazo para a conclusão das análises 

pendentes e/ou plano de ação detalhado que proporcionasse maiores informações sobre, por 

exemplo, quais seriam as metas e resultados esperados diante da contração desses profissionais. 

 

Ainda, reforça-se a necessidade do treinamento exposto no Plano, dada a necessidade do 

estabelecimento e uniformização de critérios e julgamentos quando da análise das prestações de 

contas ainda não analisadas. 

 

Destaca-se que, dada à gravidade das constatações presentes neste item e em outros deste mesmo 

relatório, torna-se primordial que a SMDHC realize, de forma imediata, os procedimentos 

necessários para a análise integral/conclusão dos processos de prestação de contas relacionados a 

esta parceria, pois, caso contrário, pode ocorrer agravamento dos potenciais prejuízos ao erário, 

bem como a drástica redução da probabilidade em se recuperar os valores irregularmente 

dispendidos pelas entidades. 

 

Por fim, cumpre informar que o acompanhamento das medidas a serem adotadas será feito por 

meio de Monitoramento a ser elaborado por esta Coordenadoria de Auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMDHC proceda com a consolidação do aumento do quadro de servidores 

responsáveis pela Análise de Prestação de Contas, preferencialmente por meio de servidores 

efetivos, e com o cumprimento do Plano de Providências apresentado, garantindo o apoio/auxílio 

técnico necessário em relação à uniformização dos critérios a serem estabelecidos (de acordo com 

a legislação aplicável) e dos julgamentos a serem proferidos pelo setor responsável. Desse modo, 

garantindo a primordial celeridade à análise das prestações de contas que restam ainda pendentes, 

bem como à consequente apuração dos fatos advindos deste ato e à tomada das providências 

cabíveis. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à SMDHC que produza relatórios e informações gerenciais acerca dos resultados 

advindos do processo de análise integral das prestações de contas das parcerias firmadas, 

possibilitando uma análise detalhada sobre os ganhos para a política pública quando se procede ao 

tempestivo exame dos prejuízos ao erário advindos da intempestividade e morosidade na 

conclusão deste procedimento pela Pasta. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Ausência de controle de imobilizados adquiridos pelos projetos 

conveniados. 
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Por meio de entrevista com servidores desta Secretaria, verifica-se a ausência de qualquer tipo de 

controle dos ativos imobilizados adquiridos pelas entidades conveniadas a serem utilizados na 

execução de seus projetos e, ainda, total desconhecimento em relação à destinação destes ativos 

após o término dos convênios. Entretanto, ocorre que, de acordo com o art. 50 da Portaria nº 

9/2014/SMDHC: 

 

“Artigo 50 - Os equipamentos e bens móveis permanentes adquiridos pela Convenente reverterão, 

ao término do Convênio, para o Poder Público, nos termos da Portaria nº 29/06-SF, ressalvado 

aqueles que, por força do Plano de Trabalho aprovado, devam permanecer com a Convenente 

para a utilização em prol das crianças e dos adolescentes beneficiários do objeto do Convênio, 

mediante doação, ouvido o CMDCA e observada a legislação aplicável.” 

 

Importante pontuar que a ausência de análise das Prestações de Contas Finais pela Comissão 

Permanente de Análise e Contas (SGAF), no que concerne ao controle dos ativos imobilizados, 

acaba por implicar a não aplicação do artigo supramencionado visto que a verificação dos ativos, e 

eventual destinação dos mesmos, ocorreria ao final da análise de todas as prestações. 

 

Por fim, a ausência de controle dos ativos imobilizados adquiridos pelas entidades e o 

descumprimento do disposto na Portaria nº 9/2014/SMDHC implicam possíveis prejuízos ao 

erário municipal, dado que não há conhecimento sobre a destinação destes ativos e, 

consequentemente, se eles são reaproveitados em projetos subsequentes da mesma Entidade, com 

risco de dupla cobrança no novo plano de trabalho, ou se, ainda, há apropriação indébita destes 

bens. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 22 de 

junho de 2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: O procedimento de solicitação de imobilizado é efetuado somente 

após a análise da prestação de contas final e, consequentemente o encerramento formal do 

processo referente ao termo do convênio, onde é solicitado a devolução do equipamento para 

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. A Unidade têm ciência da situação supracitada, 

tendo realizado o mapeamento e inventário dos processos passivos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está capacitando a predita equipe e terá um 

foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de Parcerias, estes os quais a 

Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona. Os cargos dos respectivos servidores foram 

disponibilizados por meio do já citado Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 2018, destacando-se 

que os projetos que possuem imobilizados serão analisados e, ao serem encerrados 

financeiramente, será exigida a correta destinação dos ativos adquiridos com recursos do 

projeto.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“a partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Unidade informa que, atualmente, não se realiza qualquer tipo de controle a respeito dos 

imobilizados adquiridos pelos projetos conveniados no âmbito do FUMCAD. De acordo com a 

Secretaria, isso se deve ao fato de existir um grande volume de passivos de processos de prestação 

de contas a serem analisados e, que a destinação dos bens seria definida após essa etapa.  
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No entanto, não se identifica, quando do término da vigência de um projeto, óbice ao 

requerimento de devolução/destinação dos bens e equipamentos adquiridos por intermédio das 

entidades ao longo dos projetos, sendo tal alegação ausente de fundamentação que corrobore a não 

adoção desta prática pela Secretaria. Ainda, de forma agravante, reitera-se a ausência de qualquer 

tipo de controle anterior instituído pela Secretaria para gestão dos recursos dispendidos e dos 

ativos imobilizados adquiridos desde a criação do FUMCAD. 

 

Apesar do exposto no parágrafo anterior, a Equipe de Auditoria considera que a SMDHC poderia 

ter implementado instrumentais de controle, uma vez que tinha capacidade administrativa para a 

adoção dos mesmos. Dessa forma, conseguiria realizar tempestivamente durante os processos 

anteriores de conveniamento, por exemplo, a análise dos projetos no sentido de verificar se 

haveria, no Plano de Trabalho, a previsão de aquisição de itens imobilizados e, de forma oportuna, 

avaliando se os mesmos itens teriam sido disponibilizados anteriormente para a convenente em 

outras parcerias (avaliando, caso a caso, a necessidade de aquisição de tais equipamentos). 

 

Verifica-se, diante da não adoção de nenhum tipo de controle sobre os itens supramencioandos, o 

seguinte: 

 

- Potencial prejuízo ao erário oriundo da falta de gerenciamento sobre os bens e equipamentos 

adquiridos por meio de recursos públicos e de sua depreciação ao longo de todo esse período.  

 

- Possível sobreposição de recursos relativa a aquisição de bens e equipamentos que poderiam ter 

ser sido aproveitados quando do encerramento de parcerias ao invés de adquiridos novos bens por 

meio do uso de recursos do FUMCAD. 

- Descumprimento de obrigação instituída legalmente, uma vez que existem projetos que foram 

encerrados há dez anos e, mesmo assim, apesar da obrigatoriedade, a Secretaria não procedeu com 

o pedido de devolução/destinação dos bens adquiridos durante a execução dos projetos.  

 

Em relação ao último tópico, para as novas parcerias firmadas sob o MROSC, a Lei 13.019/2014 

determina que: 

“Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da 

parceria. 

Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos 

poderão, a critério do administrador público, ser doados quando, após a 

consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do 

objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação 

vigente.” 

 [...] 

“Art. 42.  As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de 

colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá 

como cláusulas essenciais:  

[...] 

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na 

data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, 

tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados 

pela administração pública; (Grifos Nossos) 
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Destarte, observa-se que, de forma similar, há a obrigatoriedade legal que haja a destinação dos 

bens remanescentes adquiridos no próprio instrumento legal do ajuste firmado com a Pasta, 

ratificando a importância da instituição de ferramentas de gerenciamento para controle destes 

bens. 

 

Por fim, no que tange ao descumprimento do disposto acima, cumpre reiterar que que a Lei 

8.429/1992, em seu art. 10º, estabelece o seguinte: 

 

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: 

 

[...] 

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao 

patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou 

valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas 

mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie;            

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 

bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a 

entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;” 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Recomenda-se que, de forma imediata, a SMDHC proceda com o levantamento de todos os ativos 

imobilizados adquiridos pelas entidades parceiras durante a execução dos projetos firmados, assim 

como dos respectivos valores financeiros associados, e prossiga com o questionamento às 

entidades sobre a destinação dos mesmos, assim como requeira a apresentação dos documentos 

elaborados para formalização da doação que tinha sido realizada e proceda com a tomada das 

ações que entender cabíveis em cada caso. 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Recomenda-se, de forma a atender o disposto na legislação aplicável, que a Secretaria institua 

metodologia de controle sobre os imobilizados adquiridos nos projetos conveniados, por meio de 

elaboração de inventário dos ativos imobilizados/bens remanescentes (controle e gerenciamento). 

Concluído este processo, a Secretaria conseguirá realizar análise de mérito da necessidade de 

aquisições vindouras de itens/bens inseridos em orçamentos de projetos a serem apresentados, 

além de, dentre outros benefícios, possibilitar a verificação da destinação desses itens, averiguar a 

ocorrência de sobreposição de recursos para aquisição de itens/bens e proceder com a baixa de 

itens avaliados como obsoletos. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

 

Recomenda-se que a Secretaria regulamente procedimentos específicos a serem respeitados, assim 

como o rol de documentos necessários, para que entidades possam proceder com a doação de 

ativos imobilizados adquiridos no curso da execução de projetos firmados por meio do FUMCAD. 
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CONSTATAÇÃO 003 - Falta de fundamentação do CMDCA ao discordar de pareceres 

exarados pela Comissão Intersecretarial Permanente de Análise de Projetos. Ausência de 

parecer da Comissão em alguns dos casos analisados. 

 

A Comissão Permanente de Análise de Projetos foi criada pelo Decreto Municipal nº 54.799/2014, 

com a incumbência de emitir pareceres técnicos para subsidiar as decisões do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente - CMDCA. Conforme a redação do art. 12 do referido Decreto, em 

sua atual versão, “nenhum projeto sujeito a financiamento será considerado aprovado, mesmo 

com carta de anuência, sem o parecer da Comissão Intersecretarial Permanente de Análise de 

Projetos”. (Grifo nosso) 

 

No entanto, esta Equipe de Auditoria verificou a existência de projetos sem o parecer desta 

Comissão Intersecretarial, principalmente quando aqueles requeriam a análise de duas ou mais 

secretarias afins, sendo que esses seguiram para a avaliação final sem que todas as secretarias 

especificadas apresentassem seus respectivos avais (por exemplo, Processos Administrativos nº 

2014-0.165.356-8 e nº 2014-0.166.101-3), configurando descumprimento da legislação aplicável.  

 

Dada à importância do parecer, o parágrafo único do art. 10 do Decreto Municipal nº 54.799/2014 

determina que, caso o CMDCA queira afastar ou revisar o parecer técnico emanado pela 

Comissão, tal ato deverá ser feito de forma fundamentada. No processo de conveniamento, a 

incumbência de concordar ou não com o parecer da Comissão Intersecretarial fica a cargo da 

Comissão de Análise, eleita pelo CMDCA. Consoante exame desta equipe, os pareceres desta 

Comissão, por sua vez, apresentam-se vagos, muitas vezes ilegíveis e assinados por pessoas cuja 

identidade não pode ser reconhecer.  

 

Verificou-se que, em alguns casos (Tabela III), o parecer da Comissão de Análise vai de encontro 

ao parecer da Comissão Intersecretarial. Não obstante o caráter consultivo deste último parecer, a 

legislação é clara ao cobrar a devida fundamentação quando do afastamento deste.  

 

Tabela III – Exemplos de projetos com divergência entre os pareceres da Comissão 

Intersecretarial e da Comissão de Análise 
Processo Administrativo nº Folhas 

2016-0.251.761-0 

2014-0.164.743-6 

30 e 60 

23 e 26 

 

Assim, observa-se o descumprimento ao especificado na legislação, pois resta afastado o parecer 

da Comissão Intersecretarial, sem a devida fundamentação. 

 

Outro problema identificado, sendo esse de maior gravidade, ocorre durante a análise dos recursos 

impetrados pelas entidades proponentes, quando seus projetos são considerados inaptos pela 

Comissão Intersecretarial. A respectiva entidade pode, conforme regulamentado, tanto no Edital 

FUMCAD 2014, quanto no Edital FUMCAD 2016, interpor recurso relativo à decisão proferida, 

sendo esses recursos analisados pela “Comissão de Análise (Recursos)”. Todavia, os pareceres 

dessa Comissão são extremamente vagos, não deixando claro, muitas vezes, quais foram as 

adaptações, feitas pelas entidades, que levaram seus projetos a serem considerados aptos após 

reprovação na fase inicial. 

 

Desse modo, faltam critérios objetivos na reconsideração de projetos, tal como pareceres 

fundamentados para aceitação dos recursos propostos pelas entidades. Tal fato pode ser verificado 

nos processos listados abaixo: 

 

Tabela IV – Exemplos de projetos com recursos aprovados sem fundamentação técnica 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.167.275-9 

2014-0.149.487-7 

33 

60 
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2014-0.143.040-2 

2014-0.167.327-5 

47 

99 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão de Análise de Editais/Comissão Intersecretarial 

Permanente de Análise de Projetos. 

b) Justificativa da Unidade: As fragilidades apontadas pela equipe de auditoria mostram que o 

processo de avaliação e classificação dos projetos que participam do Edital FUMCAD precisa 

melhorar. É inaceitável que (i) os projetos não tenham os devidos pareceres da Comissão 

Intersecretarial Permanente de Análise de Projetos, (ii) os pareceres da Comissão de Análise de 

Editais não sejam bem fundamentados, (iii) que a análise de recursos não seja criteriosa o 

suficiente para fundamentar a mudança de um projeto inapto para apto e (iv) os pareceres sejam 

inelegíveis e assinadas por pessoas nem sempre identificadas. 

Complementando, destacamos que a Comissão de Editais ou Comissão de Análise, era 

responsável pela análise dos preditos projetos e compõe-se de forma paritária pelos conselheiros 

(as) de direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

representantes da sociedade civil e do poder público, conforme as publicações abaixo, referentes 

aos Editais de 2014 e 2016, respectivamente: 

 

PUBLICAÇÃO Nº 061 /CMDCA/SP/2014 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo-CMDCA no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90- ECA, torna pública a Composição da 

Comissão de Análise do Edital FUMCAD 2014.  

Governo: Leda Sueli de Arruda Martins, Danielle Tsuchida Bendazzoli, Ana Maria Modolo Diz, 

Brenda Rolemberg de Lima e Patricia de Sales Veiga Sanches. Sociedade Civil: Maria de Fátima 

Lopes Pereira, Olicio Alves Rocha, Edvaldo Luiz Vicente da Silva, Eduardo Pedro de Carvalho e 

Rosemeire Santana Modesto. 

 

PUBLICAÇÃO Nº 276/CMDCA/SP/2016 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA, comunica a recomposição da 

Comissão de Análise do Edital FUMCAD 2016. 

Representantes do Governo: Lúcia Regina Guimarães de Lemos, Gabriela Moccia de Oliveira 

Cruz, Claudia Elizabete da Silva, Athene Maria de Marco França Mauro, Thais Romoli Tavares, 

Aurélio Eduardo do Nascimento e Leda Sueli de Arruda Martins. 

Representantes da Sociedade Civil: José Geraldo de Paula Pinto, Wilsilene Cabral Chaves, 

Maria de Fátima Lopes Pereira, Claudineide Fernandes Figueroa, Rita Luciana Bispo dos 

Santos, Fagner Campos Rocha e Solange Cristina Castro Sampaio.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“A equipe administrativa do CMDCA que participou das reuniões da Comissão de Editais 2017 

observou, por exemplo, na reta final do processo de classificação dos projetos do Edital 

FUMCAD 2017 (em reunião realizada no dia 30 de maio de 2018) 28 processos tiveram sua 

pontuação alterada pelos Conselheiros. Por mais que estes tenham justificado as alterações 

dentro de cada processo, as alterações realizadas não foram comunicadas para a totalidade dos 

Conselheiros, e os critérios utilizados para alterar as pontuações não foram divulgados. Com 

isso, não se sabe se os critérios usados nessas últimas alterações deveriam ter sido aplicados nos 

demais projetos também. No final das contas, 11 desses 28 projetos, que não seriam classificados, 

acabaram entrando na lista de projetos classificados, e consequentemente financiados com 

recursos do FUMCAD em sua totalidade. São eles: protocolos 83/17, 84/17, 112/17, 27/17, 

133/17, 245/17, 192/17, 38/17, 243/17, 8/17 e 162/17. Cabe ressaltar que estes processos já 

foram digitalizados para análise interna da SMDHC. 
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Neste contexto, evidencia-se a importância da Comissão de Análise de Editais, uma vez que seus 

pareceres definem a classificação dos projetos, ou seja, a destinação dos recursos do FUMCAD. 

Uma primeira medida que será empreendida pela atual gestão, para diminuir as fragilidades, 

será a elaboração de Edital FUMCAD, em conjunto com o Jurídico da Pasta e segundo mapa de 

vulnerabilidade em processo de conclusão. Além disso, mais especificamente, no capítulo que 

versa sobre a Comissão de Análise de Editais, como pode ser visto a seguir. Percebe-se que as 

atribuições são vagas, e que não há exigências específicas quanto à (i) qualidade nos pareceres 

emitidos, (ii) justificativa bem fundamentada quando houver mudanças na classificação e (iii) 

justificativa bem fundamentada quando um projeto inicialmente considerado inapto se torna apto. 

 

CAPÍTULO IX DA COMISSÃO DE ANÁLISE – EDITAL 2017 

 

Art. 10. A Comissão CMDCA do Edital 2017, "Comissão de Editais" ou "Comissão de Análise", 

responderá pela análise dos projetos e compõe-se de forma paritária pelos conselheiros (as) de 

direito do CMDCA, representantes da sociedade civil e do poder público, nos termos do art. 9º e 

10º da Portaria SMDHC nº 115/16: 

Parágrafo primeiro - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Análise poderá solicitar o 

assessoramento técnico de especialistas de Secretarias afins. 

Parágrafo segundo - A comissão de análise apresentará seus pareceres para deliberação em 

reunião ordinária ou extraordinária do CMDCA /SP a definir. 

Parágrafo terceiro - Os trabalhos da Comissão de Editais se encerram com a publicação 

definitiva dos projetos aptos e inaptos e da listagem de classificação. 

Parágrafo quarto - Qualquer solicitação de alteração dos projetos após a listagem prevista no 

parágrafo terceiro deste artigo será deliberada pelo Plenário do CMDCA.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“existe a possibilidade do Edital FUMCAD 2018 trazer mudanças em relação aos trabalhos 

executados pela Comissão de Análise de Editais.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A SMDHC expõe, conforme verificado também por esta Equipe de Auditoria (vide Constatação 

004), que, especificamente em relação à atuação da Comissão de Análise de Editais, o problema 

assinalado, no que se refere ao Edital 2017, perdurou durante o processo de seleção de projetos 

para recebimento de recursos do FUMCAD.  

 

A referida Comissão modificou a classificação de 28 projetos que não estavam aptos, sendo que, 

destes, onze passaram a figurar no rol dos “classificados”, ou seja, serão financiados com recursos 

diretos do FUMCAD, sem que houvesse a devida transparência nessa alteração.  

 

Além disso, o Edital 2017 traz especificações vagas acerca da atuação da Comissão, dando 

continuidade aos problemas anteriormente constatados. Adicionalmente, nesse mesmo Edital, 

resta afastada a necessidade do parecer das secretarias afins, tornando-se uma faculdade da 

Comissão de Análise de Editais solicitar “assessoramento técnico” de especialistas destas 

secretarias.  

 

Diante dos fatos expostos, conclui-se que, nos diferentes editais desde 2014, estão sendo retiradas 

regras que auxiliam na transparência e fundamentação do processo de escolha dos projetos.  

  

Em seu Plano de Providências, a Unidade auditada aponta como medida “a possibilidade do 

Edital FUMCAD 2018 trazer mudanças em relação aos trabalhos executados pela Comissão de 

Análise de Editais”. O objetivo da Pasta é elaborar o Edital FUMCAD 2018, em conjunto com o 

seu setor jurídico, de modo a estabelecer, de forma detalhada, as atribuições da Comissão de 
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Análise de Editais, no intuito de dar transparências às ações e decisões realizadas por essa 

Comissão.  

 

No que se refere ao processo de elaboração dos pareceres supramencionados, os quais, muitas 

vezes, são ilegíveis e não contém a identificação da pessoa que assinou o documento, a SMDHC 

apresentou minuta de resolução a qual dispõe que estes documentos serão migrados para o 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Por conseguinte, cumpre mencionar que, em 

20/07/2018, a Resolução nº 126/CMDCA/2018 foi publicada no Diário Oficial da Cidade, tendo 

entrado em vigor na mesma data (vide Constatação 007 deste Relatório). 

 

RECOMENDAÇÃO 006 

Recomenda-se à SMDHC, conforme o Plano de Providências apresentado, a atribuição objetiva de 

critérios para classificação ou reclassificação dos projetos pela Comissão de Análise de Editais, 

proporcionando transparência aos futuros certames e respectivos processos de seleção dos 

projetos. Para tanto, deve ser realizada a apresentação de pareceres fundamentados, com 

justificativas/embasamento para que sejam efetivadas mudanças nas aptidões dos projetos e em 

suas classificações.  

 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Falta de transparência no processo relativo à classificação dos 

projetos para financiamento integral com recursos do FUMCAD. 

 

Após a análise realizada pela Comissão de Editais, os projetos, em tese, passam pela fase de 

classificação. Essa fase determina quais projetos receberão verbas diretamente do FUMCAD, não 

necessitando, assim, passar pela fase de captação de recursos junto a doadores.  

 

Conforme o art. 14 do Edital FUMCAD 2014:  

 

“Artigo 14 - Os projetos serão aprovados e classificados pela Comissão de 

Análise/Classificação de acordo com os diagnósticos e estatísticas da criança e do 

adolescente da cidade de São Paulo, observando-se o disposto neste edital. 

I. Eixos prioritários; 

II. Projetos destinados ao atendimento direto da criança e do adolescente das 

famílias do Cadastro Único. 

III. Melhor custo / benefício (per capta); 

IV. Índice de Vulnerabilidade da região, de acordo com a classificação oficial de 

SMADS e complementarmente a Análise e Caracterização de Vazios Sócio-

assistenciais da SMADS/SP; 

V. De maior impacto social; 

VI. Inovador e complementar a política pública, considerando os atuais cenários 

emergentes no município.”. 

 

Entretanto, não é possível verificar, nos processos referentes ao Edital 2014, quais critérios foram 

objetivamente utilizados para a classificação dos projetos. Também não é possível localizar, em 

nenhum dos 27 processos analisados, a existência de parecer que informe sobre a classificação.  

 

Não existe, tampouco, especificação de quantos pontos cada item do art. 14 valeria, e como teria 

sido feito o somatório desses pontos para se chegar à classificação. Não obstante a classificação 

final ser publicada no Diário Oficial da Cidade, a falta de transparência em relação aos critérios 

técnicos utilizados para se chegar a tal rol compromete a lisura do processo.  

 

Além disso, muitos projetos que foram considerados inaptos no início do processo, e que não 

apresentaram adequações significativas em seus planos de trabalho, posteriormente, acabaram por 

ser “classificados”, recebendo recursos diretos do FUMCAD.  
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Em relação ao Edital 2016, o CMDCA passou a adotar novos critérios de classificação, constantes 

do art. 12 do referido edital, a saber:  

 

“Art. 12 - Serão considerados os seguintes critérios para efeito de pontuação para 

classificação:  

a. Projetos que contemplem regiões/territórios com índices de vulnerabilidade média, alta 

ou muito alta, considerando o documento – Atlas Socioassistencial 2014-2015, publicado 

pela SMADS/SP, disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/Co

ps/ Pesquisa/vazios_socioassistenciais_2014-2015.pdf - 5 pontos se atendido o território, 

ou 0 pontos.  

a.1) Para cada território adicional de execução, com índices de vulnerabilidade 

média, alta ou muito alta será somado mais 1 ponto aos 5 iniciais;  

b. Projetos que contemplem beneficiários adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas – 5 pontos;  

c. Projetos que contemplem crianças e adolescentes na rua ou em situação de rua 

– 5 pontos;  

d. Projetos que privilegiem ações com as famílias e comunidade dos beneficiários 

diretos – 2(dois) pontos ou 0(zero) pontos;  

e. Projetos que apresentem ações multisetoriais (a partir de 2 setores, tais como: 

saúde, educação, esporte, lazer, cultura). 1 ponto para cada setor.  

 

Parágrafo único: Para efeito de desempate será considerado o número de crianças 

e adolescentes atendidos diretamente, com melhor classificação aquele que tiver 

maior número de beneficiários diretos.”. 

 

Em tese, o critério de classificação adotado tornar-se-ia mais objetivo, por especificar a pontuação 

de cada entidade conforme o estabelecido no edital. Contudo, ao se analisar os procedimentos de 

análise dos projetos referentes a este edital, pode-se verificar que os pareceres de classificação 

continuaram vagos, atentando-se ao mínimo estabelecido, sem maiores especificações (vide 

Figura I). 
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Figura I – Exemplo de parecer de classificação adotado pelo CMDCA (Edital FUMCAD 2016) 

 

Nesse sentido, de forma recorrente, verifica-se falta de fundamentação nos pareceres exarados que 

acabam por comprometer a transparência do certame, configurando, ainda, desrespeito à 

legislação aplicável. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão de Análise de Editais. 

b) Justificativa da Unidade: Ao longo dos anos os Editais FUMCAD tem apresentado mudanças 

nos critérios de classificação dos projetos, buscando diminuir a subjetividade das pontuações e 

consequente estimulando a transparência. Houve um avanço considerável do Edital 2016 em 

relação ao Edital 2014, como pode ser visto a seguir, com a introdução de regras de pontuação 

mais claras. 

CAPÍTULO XII DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO – EDITAL 2014 

Artigo 14 - Os projetos serão aprovados e classificados pela Comissão de Análise/Classificação 

de acordo com os diagnósticos e estatísticas da criança e do adolescente da cidade de São Paulo, 

observando-se o disposto neste edital.  

I. Eixos prioritários; 

II. Projetos destinados ao atendimento direto da criança e do 

adolescente das famílias do Cadastro Único. 

III. Melhor custo / benefício (per capta); 

IV. Índice de Vulnerabilidade da região, de acordo com a 

classificação oficial de SMADS e complementarmente a 

Análise e Caracterização de Vazios Sócio-assistenciais da 

SMADS/SP; 

V. De maior impacto social; 

VI. Inovador e complementar a política pública, considerando os atuais cenários emergentes 

no município. 

 

CAPÍTULO XI DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO – EDITAL 2016 
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Art. 12 - Serão considerados os seguintes critérios para efeito de pontuação para classificação: 

a. Projetos que contemplem regiões/territórios com índices de vulnerabilidade média, alta ou 

muito alta, considerando o documento – Atlas Socioassistencial 2014-2015, publicado pela 

SMADS/SP, disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/as 

sistencia_social/arquivos/Cops/Pesquisa/vazios_socioassistenciais_2014-2015.pdf - 5 pontos se 

atendido o território, ou 0 pontos. 

a. 1) Para cada território adicional de execução, com índices de vulnerabilidade média, alta 

ou muito alta será somado mais 1 ponto aos 5 iniciais; 

b. Projetos que contemplem beneficiários adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas - 5 pontos; 

c. Projetos que contemplem crianças e adolescentes na rua ou em situação de rua - 5 pontos; 

d. Projetos que privilegiem ações com as famílias e comunidade dos beneficiários diretos - 

2(dois) pontos ou 0 (zero) pontos; 

e. Projetos que apresentem ações multisetoriais (a partir de 2 setores, tais como: saúde, 

educação, esporte, lazer, cultura). 1 ponto para cada setor. 

Parágrafo único: Para efeito de desempate será considerado o número de crianças e adolescentes 

atendidos diretamente, com melhor classificação aquele que tiver maior número de beneficiários 

diretos. 

Complementando, destacamos que a Comissão de Editais ou Comissão de Análise, era 

responsável pela análise dos preditos projetos e compõe-se de forma paritária pelos conselheiros 

(as) de direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

representantes da sociedade civil e do poder público, conforme as publicações abaixo, referentes 

aos Editais de 2014 e 2016, respectivamente: 

PUBLICAÇÃO N° 061 /CMDCA/SP/2014 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo-CMDCA no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90- ECA, torna pública a Composição da 

Comissão de Análise do Edital FUMCAD 2014. 

Governo: Leda Sueli de Arruda Martins, Danielle Tsuchida Bendazzoli, Ana Maria Modolo Diz, 

Brenda Rolemberg de Lima e Patricia de Sales Veiga Sanches. 

Sociedade Civil: Maria de Fátima Lopes Pereira, Olicio Alves Rocha, Edvaldo Luiz Vicente da 

Silva, Eduardo Pedro de Carvalho e Rosemeire Santana Modesto. 

PUBLICAÇÃO N° 276/CMDCA/SP/2016 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8.069/90 - ECA, comunica a recomposição da 

Comissão de Análise do Edital FUMCAD 2016. 

Representantes do Governo: Lúcia Regina Guimarães de Lemos, Gabriela Moccia de Oliveira 

Cruz, Claudia Elizabete da Silva, Athene Maria de Marco França Mauro, Thais Romoli Tavares, 

Aurélio Eduardo do Nascimento e Leda Sueli de Arruda Martins. 

Representantes da Sociedade Civil: José Geraldo de Paula Pinto, Wilsilene Cabral Chaves, 

Maria de Fátima Lopes Pereira, Claudineide Fernandes Figueroa, Rita Luciana Bispo dos 

Santos, Fagner Campos Rocha e Solange Cristina Castro Sampaio.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“o Edital FUMCAD 2017 deu continuidade na tentativa de aperfeiçoar os critérios de 

classificação, como pode ser visto a seguir. No entanto, a equipe administrativa do CMDCA que 

participou das reuniões da Comissão de Editais viu que existe muito espaço para melhoria, 

especialmente em relação às justificativas relacionadas com alterações de pontuação, e em 

relação aos recursos envolvendo projetos inicialmente considerados inaptos. 

CAPÍTULO XI DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO - EDITAL 2017 

Art. 12 - Serão considerados os seguintes critérios para efeito de pontuação para classificação: 

a) Projetos executados em localidade com índice de vulnerabilidade, considerando o documento 

Atlas Socioassistencial, publicado pela SMADS/SP, disponível: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/as 

sistencia_social/arquivos/atlas_socioas sistencial_sp_2015.pdf, nos seguintes parâmetros: 5 
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(cinco) pontos para vulnerabilidade muito alta, 4 (quatro) pontos para vulnerabilidade alta, 3 

(três) pontos para vulnerabilidade média, 0 (zero) pontos para vulnerabilidade baixa. 

a.1) Para cada território adicional de execução, com índices de vulnerabilidade alta ou muito 

alta será somado mais 1 (um) ponto aos 4 (quatro) e 5 (quinta) iniciais, respectivamente; 

a.2) O projeto deverá ser acompanhado, para fins de identificação da localidade, de documento 

idôneo que comprove a identificação de endereço de execução, e sendo este endereço de terceiro 

documento idôneo que comprove sua concordância e parceria no projeto. 

b. Projetos que contemplem beneficiários adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto 5 (cinco) pontos; 

c. Projetos voltados à primeira infância, que contemplem o desenvolvimento integral, 

exclusivamente, de crianças de 0 a 6 anos 5 (cinco) pontos; 

d. Projetos que contemplem crianças e adolescentes visando à prevenção ao uso e redução 

de danos referente ao abuso de álcool e outras drogas 5 (cinco) pontos 

e. Projetos que privilegiem ações com as famílias e comunidade dos beneficiários diretos 

2(dois) pontos ou 0(zero) pontos; 

f. Projetos que apresentem ações multisetoriais (a partir de 2 setores, tais como: saúde, 

educação, esporte, lazer, cultura) - 1 (um) ponto para cada setor. 

Parágrafo único: Para efeito de desempate será considerado o número de crianças e adolescentes 

atendidos diretamente, com melhor classificação aquele que tiver maior número de beneficiários 

diretos.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“O próximo Edital FUMCAD deve criar regras mais criteriosas de pontuação, continuando a 

busca pelo máximo de transparência na classificação dos projetos. Adicionalmente, deverão 

aumentar as exigências em relação às justificativas envolvendo (i) a alteração de pontuações e 

(ii) recursos tornando projetos inaptos em aptos.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em seu Plano de Providências, a SMDHC apenas informa que o próximo Edital FUMCAD 

apresentará regras mais criteriosas de pontuação, porém não presta esclarecimentos sobre quais 

medidas serão tomadas para implementação, de forma efetiva, do plano ora apresentado. 

 

Cumpre ressaltar a importância desse processo de classificação, uma vez que projetos que 

apresentem as melhores classificações obterão o privilégio de não necessitar passar pela etapa de 

captação de recursos junto a doadores, recebendo recursos diretamente do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente (FUMCAD). Ainda, importa destacar que os recursos provenientes do 

FUMCAD são públicos e, por isso, devem ser fiscalizados e utilizados de forma eficiente e 

efetiva. 

 

Outrossim, a Lei nº 13.019/2014, em seu art. 5º, determina que: 

 

“Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública 

democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência 

na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 

eficácia [...]” (Grifos Nossos) 

 

Em vista disso, determinar critérios bem especificados e objetivos na seleção dos projetos 

proponentes a receber verbas diretas do Fundo contribui, de forma preponderante, para a lisura do 

certame, para o devido cumprimento legal e para o atingimento dos propósitos de existência do 

FUMCAD, que é o financiar projetos que contribuam para o desenvolvimento de políticas 

públicas destinadas a crianças e adolescentes.  
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RECOMENDAÇÃO 007 

 

Vide Recomendação 006 presente na Constatação 003 deste Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 008 

 

Recomenda-se à SMDHC que qualquer alteração realizada na pontuação de determinado projeto, 

quando da fase recursal, seja fundamentada, amplamente divulgada e devidamente justificada. Em 

especial, nos casos que mudanças na pontuação acabem por alterar a classificação de projetos 

“inaptos” para “aptos” e, ainda mais importante, quando da mudança da classificação de projetos 

de “inaptos” para “classificados”.   

 

CONSTATAÇÃO 005 – Conflito de interesses na atuação de Conselheiro do CMDCA. 

Emissão de cartas de anuência em favor de Entidade na qual ele trabalhava. 
 

O Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração Municipal 

(Decreto Municipal nº 56.130/2015) tipifica o indivíduo em exercício do mandato de 

conselheiro(a) do CMDCA como sendo um agente público. O Código de Conduta Funcional 

determina que:  

 

“Art. 3º Para os fins deste Código, considera-se: 

I – agente público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na 

Administração Pública Direta ou Indireta;” 

 

Ainda, em relação a situações que suscitam conflito de interesses relacionados a agentes públicos, 

a Portaria CGM nº 120/2016 institui o seguinte: 

 

“Art. 1º Sem prejuízo do quanto disposto no Decreto nº 56.130, de 26 de maio de 2015, o Código 

de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração, doravante denominado 

CCF, considera: 

I – conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e 

privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria 

o desempenho da função pública;  

 

[...] 

 

Art. 2º Além do exposto no artigo 12 do CCF suscitam conflitos de interesses atos como: 

I – atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou 

intermediário de interesses privados junto aos órgãos ou entes da Administração Pública 

Municipal direta ou indireta, exceto nos casos em que a legislação especificamente 

preveja tal possibilidade; 

II – praticar ato em benefício de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu 

cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até 

o terceiro grau; 

III – prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, 

fiscalizada ou regulada diretamente pelo órgão ou ente ao qual o agente público é 

vinculado;”, 

 

Apesar do exposto, esta Equipe de Auditoria pôde constatar, especificamente em relação aos 

projetos da UNAS (União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região), a 

atuação do Conselheiro José Geraldo de Paula Pinto em favor da Entidade.  
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No Processo Administrativo nº 2014-0.167.724-6, referente ao projeto “A paz se constrói com a 

paz”, a carta de anuência para o conveniamento (fl. 166) foi assinada pelo referido Conselheiro, 

presidente do CMDCA e tesoureiro da entidade durante o mesmo período (fl. 267).  Importa 

destacar que o Projeto recebeu recursos diretos do Fundo, sem necessidade de passar pela fase de 

captação. O mesmo problema foi verificado no Processo Administrativo nº 2014-0.167.714-9, 

cuja carta de anuência do respectivo projeto (também em favor da UNAS) foi assinada também 

pelo conselheiro supramencionado. 

 

Ressalta-se que membros do Conselho do CMDCA devem abster-se de influenciar e praticar atos 

que beneficiem sua própria Entidade, pois resta configurado conflito de interesse quando de sua 

atuação nesses casos. 

 

Em outro caso identificado (Processo Administrativo nº 2014-0.167.327-5), referente ao Projeto 

“Matemática aplicada e tecnologia” da entidade Associação Vida Jovem, o Sr. José Geraldo 

utiliza-se de e-mail corporativo da UNAS para informar à proponente sobre assuntos pertinentes 

ao conveniamento do projeto supracitado. Desse modo, verificam-se também indícios que não há 

separação formal da figura do Sr. José Geraldo, conselheiro do CMDCA, em relação a sua figura 

como tesoureiro da entidade beneficiada pelo FUMCAD, a UNAS. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO), 

Divisão Geral de Parcerias (DGP) e Divisão de Análise de Contas (DAC). 

b) Justificativa da Unidade: Não se pode desconsiderar a existência de eventuais outros 

interesses, porém, por falta de legislação específica para inibir possíveis ações voltadas ao 

benefício próprio, na época foi permitido que Conselheiros fizessem parte das entidades 

proponentes. Vale destacar que a UNAS (União de Núcleos, Associações dos Moradores de 

Heliópolis e Região) também possui pendências de prestação de contas final do projeto anterior 

n° 083/2014/SMDHC.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Salientamos que sobre a contratação de familiares de Conselheiros por organizações parceiras 

será publicada portaria que impede a celebração de parcerias caso seja constatado tal vínculo 

familiar. Até que as apurações das equipes de auditoria sejam concluídas, os projetos pleiteados 

pela entidade estão sob análise da SMDHC, conforme detalhamento abaixo: 

PROJETO “NÚCLEO COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA” 

PA N° 2016-0.232.653-0 - Local: CMDCA - Não possui carta de anuência. 

PROJETO “COMUNIDADE NA RESPONSA” 

PA N° 2016.0.232.757-9 - Local: CMDCA - Não possui carta de anuência. 

PROJETO “ADOLESCENTES EM AÇÃO” 

PA N° 2016.0.232.756-0 - Local: DGP 

- Projeto considerado APTO COM RECOMENDAÇÃO pelo CMDCA em 29.11.2016. 

- Possui carta de anuência no valor de R$ 1.750.532,48. 

- Processo encaminhado à DGP em 16.05.2017 para início do projeto de conveniamento. 

- Existência de pendências de prestação de contas final do projeto anterior n°. 

083/2014/SMDHC celebrado com a entidade em questão (em fase de reanálise após interposição 

de recurso). 

- Encaminhado e-mail à OSC em 08.03.2018 solicitando esclarecimentos quanto às 

recomendações solicitadas pelo CMDCA na ocasião da apresentação do projeto, com resposta 

em 13.03.2018. 

- Processo em conveniamento.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
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“A entidade foi notificada em 08.06.2018 (n° 006/2018/SMDHC/DP/DGP) por esta Pasta, para 

regularização dos projetos no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento, sob pena 

de não prosseguimento do feito enquanto perdurarem as pendências. O prosseguimento dos 

eventuais processos de celebração de parcerias está vinculado à regularização das pendências 

apontadas nas notificações, de acordo com a legislação vigente (Decreto Municipal n° 

57.575/2016 c/c arts. 22 e 39 da Lei Federal 13.019/2014).” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Demonstra-se necessário, de forma a garantir o efetivo respeito à Portaria CGM nº 120/2016, e 

aos princípios da moralidade e impessoalidade, durante todo o processo de conveniamento, que 

membros do CMDCA e das respectivas comissões declarem-se impedidos de atuar em decisões 

pertinentes às entidades das quais sejam integrantes, seja de forma direta ou indireta. 

 

Reitera-se o disposto na Lei nº 13.019/2014, a qual dispõe que: 

 

“Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública 

democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência 

na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 

eficácia [...]” (Grifo nosso) 

 

Ainda, cumpre mencionar que, especificamente em relação à etapa de seleção de projetos, o 

Decreto 57.575/2016, em seu art. 24, determina que: 

 

“Art. 24. Os projetos serão processados e julgados por comissão de seleção, designada 

pelo órgão ou ente repassador de recursos com composição de, pelo menos, um servidor 

ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

Administração Pública Municipal, assegurada, sempre que possível, a participação de 

servidores das áreas finalísticas dos órgãos ou entes repassadores de recursos. 

[...] 

§ 3º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 5 

(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades 

participantes do chamamento público, considerando-se relação jurídica, dentre 

outras: 

I – ser ou ter sido dirigente da organização da sociedade civil; 

II – ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos 

administradores da organização da sociedade civil; 

III – ter ou ter tido relação de emprego com a organização da sociedade 

civil.” 

 

Em relação ao Plano de Providências apresentado, no que tange ao impedimento da contratação de 

familiares de Conselheiros por organizações parceiras, haveria a necessidade de que esta previsão 

fosse determinada por lei, porém, de acordo com nosso entendimento, na constatação em voga, 

não haveria necessidade de instituição de tal tipo de instrumento, sendo necessário apenas que 

sejam envidadas medidas de forma que sejam atendidos pressupostos presentes nos instrumentos 

legais expostos (Portaria CGM nº 120/2016 e Decreto 57.575/2016) 

 

RECOMENDAÇÃO 009 

Recomenda-se à SMDHC garantir que os Conselheiros do CMDCA respeitem a legislação 

pertinente (Portaria CGM nº 120/2016) e declarem-se impedidos de atuar em decisões pertinentes 

às entidades das quais sejam integrantes, evitando o conflito de interesses e possíveis 

favorecimentos a pessoas físicas ou jurídicas, de forma direta e/ou indireta, durante todo o 

processo relacionado ao FUMCAD. 
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RECOMENDAÇÃO 010  
Recomenda-se à SMDHC, de modo a dar efetividade à regulamentação exposta acima, que 

institua sistema de controle para identificação de vínculos familiares entre conselheiros do 

CMDCA e colaboradores de organizações parceiras e, ainda, entre conselheiros e as próprias 

organizações, de forma a dar efetividade à Portaria CGM nº 120/2016. 

 

CONSTATAÇÃO 006 - Ausência de parecer prévio do Conselho de Orientação Técnica em 

processos de conveniamento relativos ao Edital FUMCAD 2014. 

 

O Conselho de Orientação Técnica (COT), conforme o disposto no art. 4º do Decreto Municipal 

nº 54.799/2014, tem caráter consultivo e possui a finalidade de assessorar o CMDCA na 

formulação e na aprovação de propostas para captação e utilização dos recursos do FUMCAD. 

Uma das atribuições do COT, definidas no art. 5º do decreto supramencionado, é a de avaliar e dar 

parecer financeiro sobre projetos de aplicação dos recursos captados. 

 

A redação original do art. 12 do Decreto Municipal nº 54.799/2014, de 29 de janeiro de 2014, que 

confere nova regulamentação à Lei nº 11.247/1992, a qual criou o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – FUMCAD, especifica que “nenhum projeto sujeito a 

financiamento será considerado aprovado, mesmo com carta de anuência, sem os pareceres 

prévios do COT [...]”. 

 

Dos 27 processos analisados na amostra referente ao Edital FUMCAD 2014 (Subanexo I), 18 

projetos foram conveniados. Destes, foram identificados oito projetos (aproximadamente, 44% 

dos projetos conveniados presentes na amostra) que não apresentavam o referido parecer (Tabela 

V), contrariando o disposto no decreto supramencionado, o que, em tese, configuraria a 

impossibilidade de conveniamento. 

 

Tabela V – Projetos analisados sem parecer do COT 

Processo Administrativo nº Nome do Projeto 

2014-0.163.636-1 Incluindo com o Centro de Memória Dorina Nowill 

2014-0.167.454-9 Famílias e Comunidade em Rede 

2014-0.165.346-0 Oficinas Sócioculturais Solidariedade Pedreira 

2014-0.149.487-7 Caravana SOS Obesidade 

2014-0.167.720-3 Compartilhando 

2014-0.158.695-0 Programa de Treinamento Remunerado para Adolescentes 

2014-0.165.368-1 Empreendedorismo Social em Foco 

2014-0.163.712-0 Cultura Viva 

 

Cumpre destacar que a obrigatoriedade do parecer do COT deixou de existir com o advento do 

Decreto Municipal nº 57.321/2016. Todavia, à época da análise dos projetos apresentados para 

conveniamento no Edital 2014, tal imposição era necessária e deveria ter sido observada, no 

cumprimento do estrito dever legal. 

 

Diante do exposto, verifica-se desobediência à legislação relativa aos procedimentos necessários 

para o regular conveniamento de projetos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 
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“a) Unidade responsável: CMDCA/Conselho de Orientação Técnica (COT)/Divisão Geral de 

Parcerias (DGP). 

 

b) Justificativa da Unidade: O Decreto Municipal no 54.799/2014 cita que os projetos que 

utilizam recursos do FUMCAD devem conter parecer do COT, o que não aconteceu em 44% dos 

casos analisados pela equipe de auditoria. Fica claro que o fluxo de documentação em execução 

na época não funcionou, pois esses projetos foram aprovados para conveniamento pela Diretoria 

de Parcerias, mesmo sem o referido parecer.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“O Departamento de Parcerias revisou todos os seus fluxos desde a posse da nova gestão, 

imprimindo um checklist com todos os documentos necessários para a aprovação de parcerias 

firmadas entre a SMDHC e as organizações da sociedade civil, reduzindo, dessa forma, 

potenciais fragilidades processuais. 

 

Cabe ressaltar que, mesmo com a publicação do Decreto no 57.321/2016, definindo que os 

pareceres do COT não sejam mais obrigatórios, o CMDCA apoia a recomposição do mesmo, 

desde que haja alteração em sua formação, prestigiando profissionais técnicos nos processos de 

aprovação de projetos. Isso porque uma assessoria técnica qualificada seria fundamental para a 

formulação e aprovação de propostas para a captação e utilização dos recursos do FUMCAD de 

maneira mais criteriosa.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Em andamento.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Apesar da supressão da necessidade do parecer do Conselho de Orientação Técnica, a 

inobservância de sua aplicação, em momento que existia a obrigatoriedade, só vem a corroborar 

com os apontamentos feitos por esta Equipe de Auditoria de que os procedimentos legais 

referentes ao FUMCAD, de forma recorrente, não vêm sendo observados em sua integralidade. 

Ainda, verifica-se que essa inobservância causa celeumas ao processo, principalmente quanto à 

transparência e à legalidade do certame.  

 

Cabe lembrar que o Conselho de Orientação Técnica possui caráter consultivo, contribuindo, com 

sua análise, para a escolha dos projetos a serem financiados com recursos públicos. Dentre suas 

atribuições, está a de avaliar e dar parecer financeiro sobre projetos de aplicação dos recursos 

captados.  

 

De modo a corroborar o entendimento da importância de avaliação financeira dos projetos, assim 

como do respeito aos demais princípios previstos na Lei nº 13.019/2014, cabe reproduzir certos 

acórdãos do TCU que versam sobre o assunto: 

 

Acórdão TCU nº 2922/2013 - Plenário: 

 

“23. Primeiramente, há de repisar a jurisprudência pacífica do Tribunal no sentido 

de que às entidades privadas que celebram convênios com o poder público, quando 

da contratação de bens e serviços, não se impõe a realização de licitação nos 

moldes previstos na Lei 8.666/1993. Devem tais entidades, contudo, adotar 

procedimentos análogos àquele instituto, que atendam aos princípios da igualdade, 

legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos na Constituição Federal. 

Inclusive, esse entendimento foi por mim assentado no voto condutor da deliberação 

embargada, verbis: 
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24. Outro aspecto que se sobressai dessa ingerência da Administração Municipal na 

atividade das ONG's convenentes é o favorecimento constatado na contratação de 

fornecedores e prestadores de serviço por essas entidades. 

25. Acerca da matéria, preliminarmente, cumpre registrar, assim como o fez o 

ilustre Procurador-Geral, que às entidades privadas que celebram convênios com o 

poder público é prescindível a realização de procedimento licitatório nos moldes 

prescritos pela Lei 8.666/1993. O ordenamento jurídico confere a esses convenentes 

a possibilidade de realizar procedimento simplificado nas aquisições de bens e 

serviços com os recursos recebidos, desde que observados, incondicionalmente, os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência, como forma de garantir a seleção de proposta mais vantajosa sem 

praticar qualquer tipo de favorecimento. (destaquei)”. 

 

Acórdão TCU nº 353/2005 - Plenário: 

 

“Não significa dizer que o particular, ao aplicar recursos públicos provenientes de 

convênios celebrados com a administração federal, esteja sujeito ao regramento 

estabelecido na Lei 8.666/93. No entanto, sendo a licitação imposição de índole 

constitucional ela não representa apenas um conjunto de procedimentos como se estes 

fossem um fim em si mesmos. Representa fundamentalmente um meio de tutelar o 

interesse público maior que tem por meta garantir o cumprimento dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que devem estar 

presentes em qualquer operação que envolva recursos públicos (...)”. 

 

Em concordância com o exposto acima e o Plano de Providências apresentado pela Unidade, 

visando contribuir para a eficiência na utilização dos recursos e na eficácia do desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, esta Equipe de Auditoria reafirma a 

necessidade da atuação de uma assessoria técnica qualificada, fundamental para a adequada 

avaliação e aprovação de projetos apresentados no processo de seleção do FUMCAD.  

 

RECOMENDAÇÃO 011 

 

Recomenda-se à SMDHC a revisão dos fluxos atualmente previstos na legislação atinente ao 

FUMCAD, determinando-se quais os pareceres que efetivamente contribuem para a transparência 

e melhoria do processo. Por conseguinte, realizada a requerida verificação, recomenda-se a edição 

de nova legislação que estabeleça este novo fluxo a ser adotado, e que seja mais rigorosa em 

relação à obediência deste, até mesmo responsabilizando as comissões pela inobservância dos 

mesmos.  

 

RECOMENDAÇÃO 012 

 

Recomenda-se à Secretaria, devido à importância das atribuições da Comissão de Orientação 

Técnica - COT, que os integrantes dessa comissão sejam pessoas de elevado conhecimento 

técnico, contribuindo efetivamente para o atingimento dos preceitos de eficiência, efetividade e 

economicidade na utilização dos recursos públicos. Ainda, recomenda-se que a análise do COT 

seja obrigatória no fluxograma a ser adotado no processo de aprovação de projetos a serem 

apresentados em editais vindouros do FUMCAD. 

 

 

CONSTATAÇÃO 007 - Inconsistências/falhas apresentadas nos pareceres das Comissões 

Permanentes do CMDCA e existência de lacuna legislativa quanto à atuação das mesmas. 

 

Em vários projetos analisados, estão presentes pareceres atribuídos às Comissões Permanentes do 

CMDCA, em especial à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) e à Comissão 
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Permanente de Políticas Públicas (CPPP). A atuação dessas comissões apenas está determinada no 

Regimento Interno (RI) do CMDCA – Resolução nº 79/CMDCA/2005, não aparecendo, todavia, 

em nenhuma outra legislação referente ao FUMCAD. 

 

Dentre as diferentes atuações das Comissões, merecem destaque as competências da CPFO, 

determinadas no art. 38 do Regimento Interno, quais sejam: gerir o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (FUMCAD), definindo o percentual de utilização de seus recursos, 

alocando-os nas respectivas áreas de acordo com as prioridades definidas no planejamento anual, 

além de controlar e fiscalizar o emprego e a utilização dos recursos destinados ao FUMCAD. 

Todavia, não fica claro se os pareceres expedidos por essa comissão são de caráter obrigatório, 

sendo que não constam em todos os processos administrativos analisados, apesar de comporem a 

maioria.  

 

Nos processos onde constam os pareceres da CPFO, esses possuem diferentes finalidades, como 

autorizar a emissão da carta de anuência para assinatura dos termos de convênio/termos de 

parceria e autorizar o remanejamento de recursos de um projeto para outro da mesma entidade. No 

entanto, analisando o art. 38 do RI, não está claro que essas sejam atribuições do CPFO. Além da 

mencionada lacuna legislativa em relação à atuação das respectivas comissões, vale mencionar, 

ainda, a falta de formalismo na elaboração dos respectivos pareceres. 

 

Esta Equipe de Auditoria identificou diversos pareceres escritos “à mão” e alguns escritos a lápis, 

sendo muitos deles ilegíveis. Tais fragilidades, além de causarem prejuízos às atividades de 

controle, dificultam a análise do processo e ocasionam prejuízos à transparência e comprovação 

da regularidade do certame. Tal fato pode ser verificado nos processos elencados abaixo: 

 

Tabela VI – Exemplos de pareceres com problemas de preenchimento 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.167.454-9 

2014-0.165.346-0 

2014-0.167.327-5 

2016-0.226.499-2 

2014-0.167.194-9 

221 

157 e 675 

371 

44 

331 

 

Além disso, existem alguns pareceres oriundos da CPFO que não foram assinados por todos os 

participantes da Comissão. Importante mencionar que, no Regimento Interno, não está 

especificado quantos conselheiros deveriam assinar os pareceres emanados pelas Comissões, de 

forma a tornarem-se válidos. Assim, tal ato compromete a lisura do processo, pois, em alguns 

deles, não há a assinatura nem de 50% dos integrantes da respectiva comissão.  

 

Ainda, foram identificadas assinaturas de conselheiros cujas identidades não puderam ser 

reconhecidas, uma vez que não constam, no documento, a indicação/dados pessoais de quem 

estaria assinando (vide Tabela VII). 

 

Tabela VII – Exemplos de pareceres com problemas em relação às assinaturas 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.165.346-0 

2014-0.167.194-9 

2014-0.167.327-5 

2016-0.226.499-2 

157 

171 

371 

44 

 

Outra comissão que merece destaque é a Comissão Permanente de Políticas Públicas (CPPP). 

Conforme o art. 37 do Regimento Interno, são competências desta comissão: estabelecer políticas 

públicas municipais que garantam os direitos da criança e do adolescente; acompanhar e avaliar as 

ações governamentais e não governamentais dirigidas ao atendimento dos direitos da criança e do 
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adolescente, no âmbito do município; e manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade de 

implementação de programas e serviços, bem como sobre a criação de programas governamentais.  

 

Os pareceres da CPPP são exarados na fase de execução do convênio, mais especificamente após 

a fiscalização e expedição dos relatórios de visita técnica resultantes do procedimento 

fiscalizatório realizado pela SMDHC. Da mesma forma que ocorre com os pareceres da CPFO, 

não fica claro na legislação se são de caráter obrigatório, pois não estão presentes em todos os 

processos analisados. 

 

De acordo com o entendimento desta Equipe de Auditoria, os pareceres da CPPP parecem atestar 

os relatórios de visita técnica. Em vários processos analisados, mesmo que os relatórios 

concluíssem que as atividades dos projetos não estavam sendo realizadas em conformidade com o 

cronograma proposto, ou mesmo quando não constava o relatório de visita técnica no processo, a 

CPPP emitiu pareceres favoráveis, não solicitando nem mesmo ajustes quanto aos apontamentos 

realizados nas vistorias, como é possível verificar nos processos presentes na tabela abaixo: 

 

Tabela VIII – Exemplos de inconsistências nos relatórios da Comissão Permanente de 

Políticas Públicas 

Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.167.454-9 

2014-0.165.356-8 

661 

720 

 

Resta incerteza também se os referidos pareceres têm o condão de determinar o repasse de verbas 

para os projetos conveniados, pois essa competência não foi verificada na legislação.   

 

Por fim, esta Equipe de Auditoria verificou a existência de pareceres assinados por menos da 

metade dos conselheiros integrantes da CPPP. Além disso, tal como ocorreu no âmbito da CPFO, 

os pareceres também são escritos “à mão”, sendo alguns ilegíveis. Além disso, existem pareceres 

sem a indicação/dados pessoais de quem assina. Por fim, somente pela assinatura, não é possível 

reconhecer, dentre os membros do Conselho, quem foi o responsável pelo ato (Figura II). 
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Figura II – Exemplo de parecer da CPPP sem 

identificação dos conselheiros que assinaram. 

 

Os fatos acima descritos configuram falhas que acarretam brechas nos controles relativos aos 

procedimentos de conveniamento, os quais foram verificados nos processos abaixo: 

 

Tabela IX – Exemplos de possíveis falhas presentes em pareceres emanados pelas comissões 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.166.092-0 

2014-0.166.104-8 

2014-0.149.487-7 

2014-0.165.356-8 

467 

353 

360 

720 e 1084 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO)/ 

Comissão Permanente de Políticas Públicas (CPPP). 

b) Justificativa da Unidade: 

1° Ponto: por falta de resolução interna do CMDCA, até hoje é recorrente que documentos sejam 

escritos à mão. No entanto, a equipe administrativa vem introduzindo consistentemente a idéia de 

usar o computador para a elaboração de quaisquer documentos oficiais, tanto nas reuniões do 

Conselho, quanto nas Comissões Permanentes - tanto que preparou a seguinte diretiva, em fase 

de aprovação, documento abaixo transcrito. 

2° Ponto: o Regimento Interno do CMDCA não estabelece quórum mínimo em suas Comissões 

Permanentes, como pode ser visto no trecho a seguir extraído da Resolução no 79/CMDCA/2005: 

Art. 20° Ficam estabelecidos os seguintes quóruns: 

V. Para as reuniões das Comissões Permanentes, maioria simples para instalação dos trabalhos 

de primeira chamada, e, decorridos 20 (vinte) minutos, com qualquer número. 

3° Ponto: a CPFO delibera e emite pareceres quando as entidades solicitam alterações 

financeiras em seus projetos. Nesse sentido, não é obrigatório que todos os processos contenham 
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pareceres da referida Comissão. 

4° Ponto: atualmente a CPPP utiliza os relatórios de visita técnica (elaborados pelo setor 

competente da Diretoria de Parcerias da SMDHC) como base para confrontar com as 

informações que constam nos relatórios de atividades trimestrais (elaborados pelas entidades). 

Vale ressaltar que os pareceres desta Comissão não deveriam ser favoráveis sem que as visitas 

técnicas tenham sido realizadas (já que são obrigatórias e condicionam o pagamento das 

parcelas).” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“1° Ponto: visando diminuir as fragilidades descritas nesta auditoria, a Secretaria Executiva do 

CMDCA elaborou a minuta de resolução transcrita abaixo: 

MINUTA 

RESOLUÇÃO N° XX/ CMDCA /2018 

Estabelece diretrizes para elaboração de documentos administrativos digitais no âmbito do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Paulo - 

CMDCA/SP, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 11.123, de 22 de novembro de 

1991, regulamentada pelo Decreto Municipal 43.135/2003, que dispõe sobre a política municipal 

de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua 

adequada aplicação, conforme Lei Federal 8.069 de 13 de Julho de 1990 e 

- considerando a Lei Municipal n° 11.247, de 01 de outubro de 

1992, regulamentada pelo Decreto Municipal 54.799/2014, que confere nova regulamentação à 

Lei n° 11.247, de 1° de outubro de 1992, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - FUMCAD; 

- considerando a Resolução n° 79/CMDCA/2005, que dispõe sobre o Regimento Interno do 

CMDCA/SP e dá outras providências; 

- considerando os princípios da Administração Pública e a necessidade de aprimorar a gestão do 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD); 

- considerando as constatações da Coordenadoria de Auditoria 

Geral, da Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM), contidas na Solicitação de 

Auditoria Final - AS Final OS 78/SMJ/CGM/AUDI/2017, de 24 de novembro de 2017; 

- considerando a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública 

de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do 

Município de São Paulo, Processo Digital n° 1092463-76.2016.8.26.0100; 

- considerando a Lei de Acesso à Informação, Lei n° 12.527, de 18 

de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53.623/2012, no âmbito do 

Poder Executivo, estabelecendo procedimentos e outras providências correlatas para garantir o 

direito de acesso à informação, conforme especifica; 

- considerando o Decreto Municipal n° 57.783/2017, que dispõe 

sobre a Política de Gestão Documental e o Sistema de Arquivos do Município de São Paulo; 

- considerando a difusão do Sistema Eletrónico de Informações (SEI) da Prefeitura Municipal de 

São Paulo (PMSP), 

RESOLVE: 

Art. 1° Os documentos administrativos realizados no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCA) deverão ser digitais. 

§ 1° Constituem documentos administrativos do CMDCA aqueles originados de atos 

administrativos e de procedimentos, tais como: 

I.deliberações  

II. resoluções 

III. atas de eleição e as decisões de recursos interpostos 

IV. atas de sessões de Plenário e de reuniões de Diretoria 

Executiva, de Diretoria Plena e de Comissões Permanentes 

V. relatórios e pareceres emitidos pelas Diretorias, pelos Relatores e pelas Comissões 

Permanentes  
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VI. registros e atestados emitidos pelas Comissões Permanentes 

VII. planos de trabalho, orçamento e avaliação de execução anuais das Comissões Permanentes 

VIII. outros instrumentos similares 

Art. 2º As resoluções, as deliberações e as atas em formato digital deverão migrar para processo 

de Registro de reuniões e deliberações de órgãos colegiados do SEI (Sistema Eletrónico de 

Informações), com o nome e a assinatura do (s) responsável (is) pela aprovação. 

Art. 3° Os pareceres e os relatórios em formato digital relacionados às parcerias com recursos do 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), celebradas com Organização da 

Sociedade Civil (OSC) e emitidos pelas Diretorias, Comissões Permanentes e pela Comissão de 

Editais, deverão constar e/ou migrar para os respectivos processos administrativos do SEI 

(Sistema Eletrônico de Informações), com o nome e a assinatura do emissor responsável. 

Art. 4º As deliberações, as resoluções e as atas digitais do CMDCA deverão ser publicizadas no 

sítio eletrónico do CMDCA em até 3 (três) dias, após a aprovação dos documentos. 

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

2° Ponto: a possibilidade de editar o Regimento Interno - Resolução no 79/CMDCA/2005 - para 

alterar as regras de quórum mínimo não foi levada para os Conselheiros do CMDCA. Se houver 

recomendação por parte da equipe de auditoria, o Grupo de Trabalho que trata de Regimento 

Interno poderá auxiliar. 

3° Ponto: novo regimento interno deverá regulamentar essa situação. 

4° Ponto: os Departamentos de Parceria e de Participação Social vêm trabalhando ao longo do 

ano para aumentar a sinergia entre seus setores, visando a coibir possíveis fragilidades nos 

processos, como esta apontada pela equipe de auditoria, envolvendo os pareceres da CPPP e as 

visitas técnicas.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“1° Ponto: todos os documentos serão digitais a partir da publicação da resolução acima. 

2° Ponto: se houver recomendação por parte da equipe de auditoria, o Grupo de Trabalho focado 

no Regimento Interno do CMDCA deverá ser procurado para estabelecer um prazo de 

implementação. 

3° Ponto: após finalização e aprovação pelo CMDCA. 

4° Ponto: em andamento.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Diante das fragilidades encontradas em relação à forma como os pareceres são exarados, a 

Unidade apresentou, em seu Plano de Providências, minuta de resolução na qual dispõe que os 

documentos administrativos supramencionados serão migrados para o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). Em relação ao plano apresentado, foi possível confirmar que, em 20/07/2018, 

ocorreu a publicação da Resolução nº 126/CMDCA/2018 no Diário Oficial da Cidade, tendo 

entrado em vigor na mesma data. 

 

Em relação ao normativo publicado, considera-se que o mesmo tende a beneficiar de forma 

significativa os atos administrativos praticados, promovendo maior controle e transparência às 

informações provenientes dos atos em questão. Contudo, julga-se necessário o acompanhamento 

da efetiva aplicação da norma para que seja comprovado esse benefício. 

 

Adicionalmente, no que concerne à edição do Regimento Interno do CMDCA para estudo e 

implementação de melhorias à resolução vigente, esta Equipe de Auditoria se propõe a participar 

do Grupo de Trabalho instituído pela Secretaria com vistas ao cumprimento das recomendações 

presentes neste relatório. 

  

RECOMENDAÇÃO 013 
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Recomenda-se à SMDHC que promova a revisão do Regulamento Interno do CMDCA ou em 

outro instrumento legal, a fim de que sejam especificadas as atribuições da CPFO e finalidade de 

seus pareceres, sendo determinados os fluxos a serem seguidos para sua emissão. Além disso, 

sugere-se que seja determinado o quórum mínimo de representantes do governo e do terceiro setor 

para que o parecer da CPFO, assim como de outras comissões, possa ser exarado. 

 

RECOMENDAÇÃO 014 

 

Recomenda-se à Secretaria especificar, no Regimento Interno do CMDCA ou em outro 

instrumento legal, a finalidade do parecer da CPPP, o fluxo a ser verificado para sua emissão, o 

quórum mínimo de assinaturas de representantes do governo e do terceiro setor para a emissão do 

parecer, bem como determinar se a emissão do parecer vincula ou não a liberação de verbas aos 

projetos conveniados. Tais medidas contribuem para a transparência e para o fortalecimento dos 

controles sobre o processo e, ainda, fornecem subsídios à comprovação do cumprimento da 

execução física do objeto da parceria firmada e do atingimento das metas previstas. 

 

 

CONSTATAÇÃO 008 - Ausência de Certificado de Captação em processos de 

conveniamento. 
 

O instituto do Certificado de Autorização para Captação (CAC) é regulamentado pela Resolução 

n.º 80/CMDCA/2005. Conforme a mencionada resolução, o CAC é o instrumento de certificação 

para captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas destinados a financiar 

projetos do FUMCAD. O controle, o acompanhamento e a publicação dos certificados emitidos, 

por sua vez, devem ser feitos pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO).  

 

Verifica-se, assim, a necessidade do certificado de captação de recursos para que a entidade a ser 

conveniada possa iniciar seu processo de captação junto aos potenciais doadores. Todavia, não 

foram localizados os certificados de captação em alguns dos processos analisados referentes ao 

Edital 2014 (Tabela X). 

 

Tabela X – Processos analisados que não apresentaram Certificado de Autorização de 

Captação 

Processo Administrativo nº Nome do Projeto 

2014-0.166.101-3 Jovens em Ação 

2014-0.163.636-1 Incluindo com o Centro de Memória Dorina Nowill 

2014-0.167.454-9 Famílias e Comunidade em Rede 

2014-0.165.356-8 Desejo de Futuro: Construindo o Protagonismo 

2014-0.167.327-5 Matemática Aplicada e Tecnologia 

 

Importante ressaltar que, em nenhum dos processos referentes ao Edital 2016, (ver Subanexo II) 

consta o respectivo certificado.   

 

Diante do descrito acima, a ausência dos Certificados de Autorização de Captação, junto aos 

processos analisados, configura irregularidade no processo de conveniamento. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO). 

b) Justificativa da Unidade: Quando uma entidade solicita um Certificado de Autorização para 

Captação (CAC), é a CPFO quem faz o controle, acompanhamento e publicação deste. Vale 

destacar que projetos classificados tem seu financiamento garantido pelo FUMCAD, não sendo 
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necessário captar os recursos. Esse pode ser um motivo pelo qual alguns dos processos 

analisados pela equipe de auditoria não possuírem o CAC. Apenas os projetos considerados 

aptos, mas não classificados, dependem da captação de recursos para a execução efetiva do 

projeto.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Não é necessário implantar um plano de providência para este item.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Não se aplica.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Apesar da manifestação apresentada pela Unidade, cumpre reforçar que todos os processos 

apontados por esta Equipe de Auditoria se referem a projetos considerados aptos, que, todavia, 

não foram classificados para recebimento de recursos financeiros diretamente do FUMCAD (vide 

Tabela X), tendo que passar pela fase de captação junto a doadores para recebimento de recursos.  

 

Sendo assim, entende-se que, em seus respectivos processos de conveniamento, deveriam constar 

os Certificados de Autorização de Captação (CAC), o que não aconteceu.  Desse modo, ratifica-se 

a ocorrência de irregularidades nos processos ora mencionados. 

 

Por fim, destaca-se que o controle, o acompanhamento e a publicação dos certificados são 

atividades da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) e, diante do exposto, 

verifica-se que tais funções não foram integralmente cumpridas nos processos em voga. 

  

RECOMENDAÇÃO 015 

 

Recomenda-se que a comissão responsável, no caso a CPFO, cumpra efetivamente seu papel e 

efetue a fiscalização e controle da emissão dos certificados, anexando-os aos processos a fim de 

garantir a transparência requerida e garantindo que apenas os projetos que, comprovadamente, 

apresentem os Certificados de Autorização de Captação recebam a aprovação da Comissão. 

 

RECOMENDAÇÃO 016 

Recomenda-se que, no que tange aos projetos citados (Processos Administrativos nºs: 2014-

0.166.101-3; 2014-0.163.636-1; 2014-0.167.454-9; 2014-0.165.356-8; e 2014-0.167.327-5), a 

SMDHC apure as irregularidades identificadas (conveniamentos sem apresentação dos CAC) e 

proceda com a tomada das ações que entender cabíveis. 

 

 

CONSTATAÇÃO 009 - Ausência de comprovação de destinação de recursos doados para 

projetos específicos. 

 

Consoante o §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 54.799/2014, “o financiamento de projetos 

inovadores e/ou complementares às políticas públicas para a criança e o adolescente dependerá 

de captação externa ou de transferências fundo a fundo”. 

 

Essa captação externa representa as doações direcionadas a um projeto específico que, após 

avaliação das comissões do CMDCA, recebem tais repasses por meio de fundo específico - 

FUMCAD. Contudo, há necessidade de comprovação da doação destes valores e de que estes 

foram, de fato, direcionados ao projeto. 

 

Assim, as entidades, após a emissão do respectivo Certificado de Autorização para Captação 

(CAC), deveriam buscar recursos financeiros, junto a pessoas físicas e jurídicas, para serem 
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direcionados aos projetos apresentados.  Em seguida, os doadores fariam os repasses para a conta 

bancária do FUMCAD e as entidades enviariam “cartas de doação direcionada”, assinadas pelos 

doadores, quando o repasse fosse realizado por meio de TED (Transferência Eletrônica 

Disponível), DOC (Documento de Ordem de Crédito) ou Transferência Eletrônica, como 

comprovação da destinação do aporte realizado no fundo.  

 

Embora seja um documento importante para comprovação da doação e do respectivo 

direcionamento, na legislação analisada, não fica clara a obrigatoriedade da 

existência/apresentação dessas cartas. Em apenas alguns dos processos analisados, identificou-se a 

presença das mesmas. 

 

Mesmo não restando clara a necessidade das respectivas cartas, os recursos direcionados que 

foram captados pelas entidades para serem aplicados em um projeto em específico, mediante 

operações bancárias supramencionadas, devem ser comprovados de alguma forma. Todavia, em 

vários processos analisados, os quais passaram pela fase de captação de recursos, não foi 

identificado nenhum documento que confirme o recebimento dos recursos de cada projeto (vide 

Processos Administrativos nº 2014-0.166.101-3, nº 2014-0.163.636-1, nº 2014-0.167.454-9, nº 

2014-0.165.356-8, nº 2014-0.149.487-7 e nº 2014-0.167.327-5).  

 

Ainda, as doações realizadas para projetos em específico deveriam constar no Sistema FUMCAD, 

bem como a lista com os valores captados e as informações sobre os respectivos doadores 

deveriam ser impressas e anexadas aos respectivos processos de conveniamento. Porém, quando 

esses extratos são anexados aos processos, os nomes dos doadores são suprimidos.  

 

Tal fato, além de configurar fragilidade quanto aos extratos anexados aos processos, tendo em 

vista a possibilidade de manipulação dos dados, informações importantes para a transparência do 

processo são omitidas, o que causa dificuldades às atividades de controle. Tal prática se repete em 

vários dos processos analisados, seguem exemplos abaixo: 

 

Tabela XI – Exemplos de relatórios do Sistema FUMCAD sem a identificação dos doadores 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.163.636-1 

2014-0.167.454-9 

2014-0.165.356-8 

2014-0.149.487-7 

2014-0.158.698-4 

92 

77 

101 

71 a 73 

57 

 

Por fim, vale ressaltar que, na Administração Pública, o sigilo da informação é ato excepcional, 

devendo inclusive ser fundamentado. A falta de informações referentes aos doadores dos projetos, 

assim como a falta de informações acerca do direcionamento dos recursos doados a projetos 

específicos, quando não fundamentados, tornam-se obstáculo à transparência dos processos, à 

comprovação quanto à aderência dos procedimentos às regras da política pública e à própria 

atividade de controle, representando impropriedades no processo de conveniamento. 

 

Em suma, da forma como é realizado atualmente, o procedimento representa um risco para a 

operação e, especificamente, para a emissão da carta de anuência pelo CMDCA (documento 

necessário para a formalização do conveniamento), pois, não há garantias suficientes, nos 

processos examinados, de que os projetos tenham captado recursos suficientes para sua execução. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO). 

 

b) Justificativa da Unidade: 
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1° Ponto: as doações direcionadas constam no Sistema FUMCAD. Neste, é possível gerar um 

extrato de cada entidade/projeto, com informações básicas de cada doação direcionada: 

nome completo do doador, data da doação, valor da doação e número do recibo. Adicionalmente, 

o sistema permite gerar um relatório gerencial com todas as doações direcionadas realizadas 

dentro de um período de tempo, com as seguintes informações: entidade/projeto, nome completo 

do doador, CPF/CNPJ, valor e data do pagamento e efetiva compensação. 

2° Ponto: mesmo não sendo obrigatória a apresentação das cartas de doações direcionadas nos 

respectivos processos, o procedimento adotado hoje na CPFO é o de incluí-las no Processo SEI 

no 6074.2018/0000086-3 (no caso de doações direcionadas envolvendo pessoas jurídicas) e no 

Processo SEI no 6074.2018/0000578-4 (no caso de doações direcionadas envolvendo pessoas 

físicas). 

3° Ponto: os nomes dos doadores não são mais suprimidos em função de um processo de 

auditoria que já passou pelo CMDCA. Atualmente os nomes dos doadores aparecem nos extratos 

de doações direcionadas. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Não é necessário implantar um plano de providência para os itens anteriores.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Parceria com a Delegacia da Receita Federal buscando alternativas para identificação dos 

doadores.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em seu Plano de Providências, a Unidade não estipula modificação da base normativa aplicável a 

fim de determinar, no caso dos projetos que passem pela fase de captação de recursos, a 

obrigatoriedade do envio das “cartas de doação direcionada”; contudo, tal procedimento 

demonstra-se essencial no caso de recebimento de recursos por meio de TED, DOC ou 

Transferência Eletrônica.  

 

Tais cartas contribuem para garantir-se a lisura dos processos, proporcionando a requerida 

transparência e integridade das informações relativas aos recursos arrecadados, sobre os 

respectivos doares e, ainda, possibilitam a comprovação de recursos foram doados/destinados para 

um projeto em específico. 

 

Em relação à omissão do nome dos doadores nos processos administrativos analisados, ressalta-se 

que não se pode admitir, quando a transparência é regra na Administração Pública, que os nomes 

dos doadores sejam suprimidos de documentos referentes aos recursos por eles cedidos. 

  

Por fim, deve-se atentar às fragilidades identificadas no Sistema FUMCAD, principalmente 

quanto ao fato de que os extratos poderem ser modificados. Dada à fragilidade dos controles, não 

há prevenção suficiente e adequada para a ocorrência de fraudes e até mesmo de desvios de 

recursos públicos.   

 

RECOMENDAÇÃO 017 

 

Recomenda-se que, objetivando o aprimoramento dos controles internos, procedam aos ajustes, na 

legislação referente ao FUMCAD, de modo que seja obrigatória a entrega das “cartas de doação 

direcionada” e a sua anexação aos processos dos projetos. Com isso, permitir-se-ia a 

comprovação de os recursos foram doados para atendimento a projetos específicos, quando estes 

passam fase de captação. 

 

RECOMENDAÇÃO 018 
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Recomenda-se à Secretaria, conforme Plano de Providências apresentado, que, visando fortalecer 

os controles e garantir a devida transparência, sejam apresentados os dados dos doadores nos 

extratos de captação de recursos de cada projeto que tenham participado da fase de captação de 

recursos e, ainda, que, dada à possibilidade de manipulação dos dados presentes neste extrato, 

institua rotina administrativa que permita a checagem e confirmação, por meio de sua 

Coordenadoria de Administração e Finanças, desses dados através do Sistema FUMCAD e 

consulta as cartas de doação inseridos nos Processos SEI citados na manifestação da unidade. 

 

CONSTATAÇÃO 010 – Irregularidades na contratação de parentes de funcionários da 

própria convenente e na contração de dirigentes e/ou empregados que possuíam vínculo 

trabalhista prévio com a entidade para exercício de outras funções. 

 

Nos processos de prestação de contas do Instituto Movere de Ações Comunitárias (CNPJ nº 

06.284.677/0001-85) e da Associação Alfasol (CNPJ: 12.871.771/0001-80) foi verificado que 

houve a contratação de pessoas jurídicas para compor a equipe de execução do projeto. 

 

Instituto Movere: O Instituto Movere de Ações Comunitárias contratou a empresa Aram Espaço 

Holístico e Palestras Ltda. ME (CNPJ: 13.670.333/0001-70), que, por sua vez, realizou a 

subcontratação do quadro de Recursos Humanos previsto no Plano de Trabalho de dois projetos 

executados – “Lutando para a Vida” e “Caravana SOS Obesidade” - conforme constante nos 

Processos Administrativos nº 2017-0.043.620-8 e nº 2017-0.043.630-5. Ocorre que a referida 

empresa possui como sócios T.S.D. e I.C.M.B.J, sendo aquela colaboradora da instituição e este 

filho do Diretor Financeiro do Instituto Movere de Ações Comunitárias.  

 

Nesse contexto, tais vínculos dos colaboradores com as empresas supramencionadas 

possivelmente afrontam o disposto no Edital FUMCAD 2014: 

 

“Artigo 11 - Conforme art. 13 da Portaria 72/SMPP/2012 e demais alterações que sobrevenham, 

o projeto a ser apresentado não terá o custeio das seguintes despesas: 

[...] 

l) pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público de qualquer esfera de governo, 

integrante de quadro de pessoal de órgão ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos pública da administração direta ou indireta, bem como a dirigentes da pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos ou a seus parentes, inclusive por serviços de 

consultoria ou assistência técnica;” 

 

Além disso, a Aram Espaço Holístico e Palestras Ltda. - ME emitiu notas fiscais de prestação de 

serviços que abrangem o valor total do quadro de Recursos Humanos. No campo de descrição das 

notas é informado o cargo e o nome do subcontratado de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela XII – Relação de Subcontratados pela Aram Espaço Holístico e Palestras Ltda. ME 

Cargo Nome Completo 
Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF)
2
 

Remuneração (R$) 

Supervisão E.M.S. - R$ 2.500,00 

Professor de Judô U.G. - R$ 1.750,00 

Nutricionista T.S.D. XXX.XXX.XXX-XX R$ 2.400,00 

Nutricionista L.V.F.S - R$ 1.300,00 

Psicólogo I.C.M.B.J. XXX.XXX.XXX-XX R$ 1.700,00 

 

                                                           
2
 Em consulta aos Processos Administrativos nº 2017-0.043.620-8 e nº 2017-0.043.630-5, não foi possível localizar o 

CPF de todos os prestadores de serviços. 
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Destaca-se também o fato de que T.S.D. e I.C.M.B.J, além de serem sócios da empresa contratada, 

fazem parte do quadro subcontratado da mesma.  

 

Assim sendo, pelo fato de haver subcontratação dos colaboradores por parte da empresa 

supramencionada, a apresentação dos respectivos contratos e comprovantes de pagamento desses 

demonstra-se como uma medida imprescindível para a devida prestação de contas, no entanto, 

esses documentos não foram encontrados no processo. 

 

Associação Alfasol: Em outro caso analisado (Processos Administrativos n.º 2017-0.105.887-8, nº 

2017-0.105.916-5 e nº 2017-0.105.891-6), a Associação Alfasol conveniou três projetos que se 

iniciaram em 2016 – Inclusão juvenil: Horizontes pra o mundo do trabalho; Empreendedorismo 

social em foco; e Desejo de futuro: construindo o protagonismo.  

 

O quadro de recursos humanos foi contratado por meio de pessoas jurídicas e, nesse contexto, 

verifica-se que parcela significativa dos colaboradores contratados já possuíam algum tipo de 

relacionamento ou possível vínculo com ao menos uma das seguintes instituições: Associação 

Alfasol, Centro Ruth Cardoso, Unisol ou Grupo Tellus. Ademais, vale mencionar que as três 

entidades citadas possuem suas sedes localizadas no mesmo endereço: Rua Pamplona, 1005 - 

Edifício Ruth Cardoso – São Paulo. 

 

A seguir (Tabela XIII), apresenta-se um quadro com as informações levantadas a respeito de 

possíveis relacionamentos existentes antes da execução das atividades dos sócios contratados, os 

quais compõem o quadro de recursos humanos de, pelo menos, um dos projetos conveniados: 

 

Tabela XIII – Vínculos entre Prestadores de Serviços dos projetos e Entidades Convenentes 

Prestador de Serviço Sócio Entidade Cargo ou Área 

Barbara Consultoria 

Educacional Ltda ME – 

CNPJ 15.582.436/0001-69 

M.M.B. Associação Alfasol 

Diretora de Formação e 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Troise Consultoria e 

Assesoria Ltda – CNPJ 

15.649.131/0001-7 

D.T. 
Centro Ruth 

Cardoso 
Diretor Financeiro 

Borges & Paula Consultoria 

Ltda – CNPJ 

15.546.298/0001-07 

G.S.B.P Associação Alfasol Coordenadora de Projetos 

Asserture Consultoria Ltda 

ME – CNPJ 

15.546.290/0001-40 

M.R.A. Associação Alfasol 
Coordenadora de Projetos 

e Prestação de Contas 

Isabel Cristina de Macedo 

Costa – CNPJ 

23.804.270/0001-50 

I.C.M.C. 
Centro Ruth 

Cardoso 
Coordenadora 

OLEMAC Consultoria Ltda 

ME – CNPJ 

17.329.342/0001-52 

D.L.C. Unisol Programas e Projetos 

Laluma Assessoria Ltda – 

CNPJ 15.546.269/0001-00 
A.L.A.C 

Associação Alfasol, 

Unisol e Centro 

Ruth Cardoso 

Assessoria Jurídica 

Nagado Consultoria Ltda – 

CNPJ 22.308.601/0001-07 
A.N. Unisol Orçamento e Planejamento 

BSCN Consultoria Ltda – 

CNPJ 15.723.954/0001-08 
B.S.C.N. Associação Alfasol Programas e Projetos 
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ASRH Assessoria em RH 

Ltda – CNPJ: 

15.723.966/0001-24 

N.L.O. Associação Alfasol Gerente de RH 

E Souza Consultoria 

Empresarial ME – CNPJ 

26.049.789/0001-69 

E.S. Associação Alfasol Gerente Contábil 

Magnificat Ltda ME – CNPJ 

18.811.657/0001-02 
J.C.O. P.B. Grupo Tellus Diretora de Parcerias 

 

Dado o exposto, verificam-se irregularidades na contratação destes profissionais, uma vez que os 

mesmos já exerciam previamente outras funções nas instituições citadas, funções as quais não 

eram relacionadas diretamente aos projetos supracitados e , ainda, incompatibilidade apresentada 

na carga horária destes colaboradores (vide Constatação 011). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Os apontamentos da equipe de Auditoria indicam possíveis 

irregularidades na contratação de parentes de funcionários da própria convenente e na 

contratação de dirigentes e/ou empregados que possuíam vínculo trabalhista prévio com a 

entidade para exercício de outras funções. Essa situação, na atual gestão, não só inexiste, como é 

severamente rechaçada.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“A SMDHC, em uma ação preventiva, apresentou à Controladoria Geral do Município de São 

Paulo um plano de providências para atender as orientações expedidas por esse órgão sobre os 

fatos do Inquérito Civil n°. 14.0695.0000540/2015 - 9a PJ. Dentre as providências apresentadas, 

está a realização de alteração das normas relativas ao FUMCAD, de forma a proibir a relação 

de parentesco entre funcionários da SMDHC, CMDCA, Convenente e das empresas contratadas 

pela Convenente, por meio de dispositivo legal. A minuta da Portaria está em tramitação sob o 

processo SEI n° 6074.2018/0001149-0.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“Em andamento.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Secretaria informa que as constatações apontadas indicam possíveis irregularidades, porém não 

esclarece se foram tomadas ações para ressarcimento ao erário pelos prejuízos evidenciados. 

Ainda, a Secretaria se manifesta no sentido de que, na atual gestão, tais irregularidades não mais 

ocorreriam, porém não apresenta nenhum argumento fático que possibilite verificar a integridade 

de tal asserção. 

 

No que concerne à contratação de empresa de colaborador(a) da própria organização parceira para 

prestação de serviço em projeto financiado com recursos públicos, o Tribunal de Contas da União, 

mediante Acórdão nº 889/2018, determinou que “É irregular a contratação, por entidade 

convenente, de empresas cujos sócios ou dirigentes sejam também gestores ou funcionários da 

convenente, por ofensa aos princípios da moralidade e da impessoalidade.” 
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Assim, em complemento ao exposto em itens anteriores deste mesmo relatório, ratifica-se o 

entendimento exposto por esta Equipe de Auditoria no que tange à irregularidade na contração da 

empresa Aram Espaço Holístico e Palestras Ltda. ME, da qual T.S.D. fazia parte do quadro 

societário, para atuação nos projetos firmados junto ao Instituto Movere de Ações Comunitárias. 

 

Em relação à alteração normativa sugerida no Plano de Providências, verifica-se que, de forma a 

prevenir as irregularidades identificadas neste item, haveria de ser instituído apenas instrumento 

legal que, conforme abordado acima, previsse somente a vedação de contratação de empresas 

cujos sócios ou dirigentes sejam também gestores ou funcionários da convenente. Concernente às 

demais vedações previstas no plano, haveria de ser proposta e implementada nova lei de forma a 

regulamentar estas restrições, dado que essas não foram previstas na legislação aplicável 

atualmente.  

 

Por fim, entende-se caber à SMDHC manter esta Coordenadoria de Auditoria informada das ações 

envidadas pelos seus órgãos/setores quando da conclusão das respectivas apurações, de modo que 

se possa avaliar se as mesmas foram suficientes para sanar as irregularidades expostas neste 

documento. 

 

RECOMENDAÇÃO 019 

 

Recomenda-se, em respeito aos princípios presentes na Lei nº 13.019/2014, que a SMDHC 

institua normativo de forma a regulamentar a restrição de contratação, por parte das instituições 

parceiras que vierem a receber recursos do FUMCAD, de empresas cujos sócios ou dirigentes 

sejam também gestores ou funcionários da convenente, prevendo penalidades às entidades 

parceiras caso seja constatado tal vínculo, sendo também necessário que a Secretaria institua 

metodologia de controle para identificação de casos desta natureza. 

 

RECOMENDAÇÃO 020 

 

Recomenda-se que a SMDHC proceda com a apuração das irregularidades identificadas, no 

tocante às contratações indevidas ocorridas nos projetos da Associação Alfasol e do Instituto 

Movere, mediante a análise imediata das prestações de contas e a tomada das ações cabíveis, 

englobando o eventual ressarcimento ao erário pelos prejuízos identificados. 

 

 

CONSTATAÇÃO 011 – Pessoas contratadas para atuação em Três Projetos concomitantes 

da Entidade Alfasol sem que houvesse compatibilidade de carga horária entre os projetos e 

entre as funções que algumas exercem na própria Entidade, ensejando prejuízo de R$ 

422.401,34, conforme amostra examinada (3 meses de execução de 3 Projetos) e estimado de 

R$ 1.267.204,02 se considerada a vigência total dos Projetos. 

 

Em consulta aos Processos Administrativos nº 2017-0.105.887-8, nº 2017-0.105.916-5 e nº 2017-

0.105.891-6, verifica-se que os gastos com Recursos Humanos, apresentados pela Associação 

Alfasol para os projetos listados a seguir (também abordados na Constatação 010), apresentam 

efetiva sobreposição de recursos para alguns colaboradores: 

 

- Inclusão juvenil: Horizontes pra o mundo do trabalho (Período de Vigência: 01/12/2016 a 

01/12/2017); 

- Empreendedorismo social em foco (Período de Vigência: 01/09/2016 a 01/09/2017); e 

- Desejo de futuro: construindo o protagonismo (Período de Vigência: 01/12/2016 a 01/12/2017).  

 

Conforme pode ser observado ao se comparar os projetos mencionados, na fase de execução dos 

mesmos, ocorre uma intersecção nas tarefas previstas para determinados colaboradores conforme 

abaixo (Tabela XIV): 
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Tabela XIV – Lista de Cargos Prestadores de Serviços por projeto 

Prestador de Serviços Projeto Inclusão Juvenil 

Projeto 

Empreendedorismo 

Social em Foco 

Projeto Desejo de Futuro 

Barbara Consultoria 

Educacional Ltda ME – CNPJ 

15.582.436/0001-69 

Não consta 
Gestão Pedagógica e 

Orçamentária 

Coordenador de 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Troise Consultoria e Assesoria 

Ltda – CNPJ 15.649.131/0001-

7 

Analista de Execução Analista de Execução Analista de Execução 

Borges & Paula Consultoria 

Ltda – CNPJ 15.546.298/0001-

07 

Coordenador de Projeto 

Coordenador de 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Não consta 

Asserture Consultoria Ltda ME 

– CNPJ 15.546.290/0001-40 
Analista de Execução Coordenador de Projeto 

Gestão de Articulação 

Institucional 

Isabel Cristina de Macedo 

Costa – CNPJ 

23.804.270/0001-50 

Não consta 
Coordenador de 

Execução 
Não consta 

OLEMAC Consultoria Ltda 

ME – CNPJ 17.329.342/0001-

52 

Gestão de Articulação 

Institucional 

Gestão de Articulação 

Institucional 
Não consta 

Laluma Assessoria Ltda – 

CNPJ 15.546.269/0001-00 
Não consta Analista de Projeto Analista de Projeto 

Nagado Consultoria Ltda – 

CNPJ 22.308.601/0001-07 

Gestão Pedagógica e 

Orçamentária 
Não consta 

Gestão Pedagógica e 

Orçamentária 

BSCN Consultoria Ltda – 

CNPJ 15.723.954/0001-08 
Não consta Não consta Coordenador de Formação 

ASRH Assessoria em RH Ltda 

– CNPJ: 15.723.966/0001-24 
Analista de Projeto Não consta Não consta 

E Souza Consultoria 

Empresarial ME – CNPJ 

26.049.789/0001-69 

Coordenador de 

Formação 

Coordenador de 

Formação 
 Não consta 

 

Em visita técnica à entidade, realizada em 30/11/2017, a Coordenadora da Associação Alfasol 

informou, por meio de entrevista, que estes colaboradores são contratados como pessoas jurídicas, 

com o compromisso de execução pessoal pelos próprios sócios destas empresas, que compõem o 

quadro de recursos humanos de cada um, sem terceirização ou contratação de pessoal.  

 

No entanto, observa-se que a carga horária a ser cumprida, em cada projeto, variava entre 160 

horas a 200 horas mensais, o que exigiria dedicação integral a apenas um projeto em específico 

por cada funcionário contratado. Além disso, ressalta-se que, de acordo com os levantamentos 

realizados na Constatação 010 deste Relatório, todos os contratados também possuíam outros 

cargos na própria Associação Alfasol ou em entidades localizadas no mesmo endereço. Desse 

modo, há fortes indícios de que estes profissionais não exerceram as funções informadas pela 

Associação Alfasol nos projetos ora mencionados, mas sim seguiram em suas funções originais 

nas entidades a que estavam vinculados profissionalmente. 

 

Dado esse contexto, foi realizado o somatório dos pagamentos efetuados aos colaboradores 

supracitados por meio das notas fiscais emitidas durante os períodos informados (vide Tabela 

XV). Após o referido cálculo, o montante apurado totalizou o valor de R$ 422.401,34, referente 

apenas aos três meses iniciais de cada projeto, e, por este motivo, o cálculo do montante total do 

possível prejuízo ao erário municipal deverá contemplar todo o período de execução de cada um 

dos projetos mencionados. 
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Tabela XV – Detalhamento Pagamentos Prestadores de Serviços por projeto 

Empresa 

Projeto Desejo de 

Futuro  

(Período Analisado: 

Dez/16 a Fev/17) 

Empreendedorism

o Social em Foco 

(Período 

Analisado: Set/16 a 

Nov/16) 

Inclusão Juvenil 

(Período 

Analisado: 

Dez/16 a Fev/17) 

Total (R$) 

Asserture Consultoria Ltda ME – 

CNPJ 15.546.290/0001-40 
R$ 7.200,00 R$ 29.993,54 R$ 3.207,88 R$ 40.401,42 

Barbara Consultoria Educacional 

Ltda ME – CNPJ 15.582.436/0001-

69 

R$ 27.000,00 R$ 19.875,41 - R$ 46.875,41 

Borges & Paula Consultoria Ltda – 

CNPJ 15.546.298/0001-07 
- R$ 30.783,12 R$ 14.460,00 R$ 45.243,12 

BSCN Consultoria Ltda – CNPJ 

15.723.954/0001-08 
R$ 28.049,88  - - R$ 28.049,88 

E. Sousa Consultoria Empresarial – 

ME – CNPJ 26.049.789/0001-69 
R$ 4.500,00 R$ 35.876,00 R$ 13.950,00 R$ 54.326,00 

Isabel Cristina de Macedo Costa – 

CNPJ 23.804.270/0001-50 
- R$ 21.300,00 - R$ 21.300,00 

Laluma Assessoria Ltda – CNPJ 

15.546.269/0001-00 
R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 - R$ 25.000,00 

Magnificat Ltda ME - CNPJ 

18.811.657/0001-02 
R$ 7.700,00 - - R$ 7.700,00 

Nagado Consultoria Ltda–

CNPJ:22.308.601/0001-07 
R$ 22.200,00 - R$ 14.490,00 R$ 36.690,00 

OLEMAC Consultoria Ltda ME – 

CNPJ 17.329.342/0001-52 
R$ 15.200,00 R$ 31.439,68 R$ 14.550,00 R$ 61.189,68 

Troise Consultoria e Assesoria Ltda 

– CNPJ 15.649.131/0001-71 
R$ 15.000,00 R$ 22.145,83 R$ 9.000,00 R$ 46.145,83 

ASRH Assessoria em Rec. 

Humanos Ltda - CNPJ 

15.723.966/0001-24 

- - R$ 9.480,00 R$ 9.480,00 

       Total R$ 422.401,34 

 

Em resumo, o somatório da carga horária dos prestadores de serviço contratados para atuarem nos 

projetos da Associação Alfasol, conforme informações presentes nos processos de prestação de 

contas analisados, demonstra a inexequibilidade da prestação integral dos serviços tendo em vista 

a acúmulo de funções, havendo, por conseguinte, sobreposição/uso indevido de parte dos recursos 

do FUMCAD que foram repassados aos projetos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: Em relação ao contestado pela Auditoria, a Unidade reanalisará os 

projetos Inclusão Juvenil, Empreendedorismo e Desejo de Futuro, levando em consideração todas 

as irregularidades citadas, e assim, apurando possíveis prejuízos ao erário. Ainda, a questão será 

analisada em todos os processos, e aplicada, se necessário, eventual responsabilização.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
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“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está com uma equipe que está sendo 

capacitada e que terá um foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de 

Parcerias, estes os quais a Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona. Os cargos dos respectivos 

servidores foram disponibilizados por meio do já citado Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018, destacando-se que os projetos supracitados serão analisados prioritariamente, dentre as 

prioridades que forem impostas ao grupo de trabalho, ainda em discussão.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“A partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Segundo a justificativa apresentada pela SMDHC, a Unidade informa que as ações que visam 

apurar as constatações apresentadas pela Equipe de Auditoria ainda estão em desenvolvimento. 

Entretanto, apresenta-se injustificada a falta de apuração integral quanto às irregularidades 

supramencionadas dado o prazo decorrido entre a notificação da Secretaria por esta Equipe de 

Auditoria e o recebimento do documento de resposta relativo às constatações que foram 

apresentadas (aproximadamente, cinco meses). 

 

Considerando que o prazo de vigência dos projetos citados foi de 12 meses; que os colaboradores, 

dada a carga horária requerida, atuaram somente exercendo funções na própria entidade e não nos 

Projetos para os quais teriam sido designados; e que as despesas de pessoal, relacionadas no 

primeiro trimestre de execução dos projetos (vide Tabela XV), foram mantidas durante todo o 

período de execução dos mesmos, pode-se estimar um prejuízo potencial ao erário público de R$ 

1.267.204,02, por meio de gastos irregulares com despesas de recursos humanos pela Associação 

Alfasol.  

 

Em complemento ao exposto acima, é de suma importância que se avaliem os potenciais prejuízos 

decorrentes do cometimento desta mesma irregularidade no decorrer de outros projetos firmados 

com essa mesma entidade, de modo que seja possível apurar o real prejuízo sofrido pela 

Administração Pública decorrente de tal prática irregular, assim como também a prática de tal 

irregularidade por outras entidades que tenham firmado parcerias com a SMDHC. 

 

Nesse sentido, entende-se que, de modo a se obter a devida análise acerca desta questão, é 

necessária a conclusão de tais providências e a posterior verificação de sua real efetividade. 

Assim, o acompanhamento das medidas adotadas será realizado por meio de Relatório de 

Monitoramento a ser elaborado por esta Coordenadoria de Auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 021 

 

Vide Recomendação 020 presente na Constatação 010 deste Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 022 

 

Recomenda-se que a SMDHC adote procedimentos e metodologia de controle, a serem 

implementados durante a análise das prestações de contas atualmente em estoque e das vindouras 

que vier a receber, de forma a se identificar e/ou prevenir casos de sobreposição de despesas com 

recursos humanos entre projetos firmados junto às mesmas entidades parcerias e o próprio quadro 

de pessoal das entidades (mesmo funcionário atuando em diferentes projetos ao mesmo tempo, 

sem que haja compatibilidade de horário entre eles ou mesmo entre o(s) projeto(s) e as funções 

que o funcionário executa na própria entidade), prosseguindo com a tomada de ações cabíveis 

quando da identificação de irregularidades desta natureza. 
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CONSTATAÇÃO 012 – Pagamento irregular de despesas de serviços de contabilidade com 

recursos do convênio FUMCAD. Prejuízo apurado de R$ 40.000,00, referente aos três 

primeiros meses de execução, e prejuízo potencial de R$ 144.000,00 associados aos 

pagamentos irregulares destes serviços. 

 

O projeto “Desejo de Futuro” (Processo Administrativo nº 2017-0.105.891-6), realizado pela 

Associação Alfasol, possui como empresas contratadas para compor o quadro de Recursos 

Humanos a Triumph Consultoria Ltda. (CNPJ: 12.645.717/0001-70), assim como a Vinisa & Tali 

Assessoria e Gestão Contábil (CNPJ: 09.140.650/0001-07). As empresas foram contratadas para 

exercerem os cargos de Coordenador de Execução e Coordenador de Projeto, respectivamente. No 

entanto, por meio de consulta ao site da Receita Federal, verificou-se que a atividade econômica 

principal dessas empresas relaciona-se à execução de atividades de contabilidade.  

 

Além disso, constatou-se que a Vinisa & Tali Assessoria e Gestão Contábil possui um site próprio 

(https://vinisa.com.br/) , no qual a empresa descreve uma lista de atividades exercidas por esta, as 

quais são exclusivamente contábeis. Como exemplo, a Figura III foi retirada de um trecho do 

referido website: 

 

 
Figura III – Website: https://vinisa.com.br/servicos (acesso realizado no dia 14/12/17) 

 

Em relação à Triumph Consultoria Ltda., ressalta-se que a empresa possui como sócia a Sra. 

Lucilene Maria da Silva Meira (CPF: 871.255.956-34), tendo sido esta a contadora responsável 

pela elaboração de demonstrações contábeis da Associação Alfasol em exercícios anteriores (ano 

de 2010 e 2014)
3
. 

 

Nesse sentido, essas ocorrências violariam diretamente o disposto no Edital FUMCAD 2014, a 

saber: 

 

                                                           
3
 Links: https://issuu.com/diario_do_comercio/docs/250414 

http://www.alfasol.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/20110822162724 revista_trajetoria2010.pdf 

https://vinisa.com.br/servicos
https://issuu.com/diario_do_comercio/docs/250414
http://www.alfasol.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/20110822162724%20revista_trajetoria2010
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“Artigo 11 - Conforme art. 13 da Portaria 72/SMPP/2012 e demais alterações que sobrevenham, 

o projeto a ser apresentado não terá o custeio das seguintes despesas: 

[...] 

c) serviços de consultoria, contabilidade e administração, incluindo-se os funcionários 

responsáveis por estas atividades, mesmo que para exercerem essas funções dentro do objeto do 

Convênio;” (Grifo Nosso) 

 

Em consulta ao processo supramencionado, verifica-se que foram emitidas as seguintes notas 

fiscais pelas empresas supracitadas: 

 

Tabela XVI – Listagem Notas Fiscais emitidas pelas empresas 
Nº da Nota 

Fiscal 
Empresa Competência Valor (R$) 

537 Vinisa & Tali Assessoria e Gestão Contábil Janeiro/17 R$ 8.000,00 

539 Vinisa & Tali Assessoria e Gestão Contábil Fevereiro/17 R$ 8.000,00 

81 Triumph Consultoria Ltda Dezembro/16 R$ 8.000,00 

82 Triumph Consultoria Ltda Janeiro/17 R$ 8.000,00 

83 Triumph Consultoria Ltda Fevereiro/17 R$ 8.000,00 

  Total R$ 40.000,00 

 

Ainda, fazendo uma estimativa do possível prejuízo potencial, mediante projeção para a totalidade 

do período de execução do projeto (12 meses) e considerando-se a soma do valor mensal de 

pagamento para as referidas empresas (R$ 16.000,00), o prejuízo potencial estimado chegaria a 

R$ 144.000,00
4
. 

 

Em suma, diante dos indícios apresentados, verifica-se a existência de pagamentos direcionados a 

essas empresas por meio de contratação de serviços divergentes dos previstos no Plano de 

Trabalho e das notas fiscais apresentadas, caracterizando-se prejuízo ao erário municipal. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: Os processos serão reanalisados, para que as inconsistências 

mencionadas sejam devidamente apuradas e que, o prejuízo ao Erário, caso constatado, seja 

corretamente sanado. No que se refere especificamente à Triumph Consultoria Ltda., em consulta 

realizada ao CNPJ é possível identificar diversos códigos de serviço disponíveis, tais como 82.11-

3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 62.02-3-00 - Desenvolvimento e 

licenciamento de programas de computador customizáveis, 62.09-1-00 - Suporte técnico, 

manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 85.99-6-03 - Treinamento em 

informática, 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 

demonstrando que essa empresa possui uma abrangência que transcende a área contábil e que 

lhe permite exercer as atividades cabíveis no projeto da Alfasol. Tais apontamentos serão 

reanalisados.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

                                                           
4
 Foi subtraído o valor de R$ 8.000,00 ao se calcular o prejuízo potencial, uma vez que não houve pagamento a 

empresa Vinisa & Tali Assessoria e Gestão Contábil em dezembro de 2016, e o valor do prejuízo de R$ 40.000,00 

apurado por esta Equipe de Auditoria. Cálculo Realizado: 12 meses x R$ 16.000,00 – R$ 8.000,00 – R$ 40.000,00 = 

R$ 144.000,00. 



43/78 

 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está com uma equipe que está sendo 

capacitada e que terá um foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de 

Parcerias, estes os quais a Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona anteriormente. Os cargos dos 

respectivos servidores foram disponibilizados por meio do Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018, destacando-se que o projeto supracitado será analisado prioritariamente e possíveis 

prejuízos ao erário apurados.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“a partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Unidade, em sua manifestação, informa que os processos de prestação de contas serão 

reanalisados quanto aos aspectos abordados nesta constatação. Além disso, explica que a empresa 

Triumph Consultoria Ltda. possui como códigos de serviço outras atividades, as quais 

englobariam serviços prestados durante a execução do objeto do convênio. Assim sendo, a Equipe 

de Auditoria entende como improcedente tal justificativa, considerando: 

 

- os indícios de favorecimento no que tange à contratação de funcionários, os quais atuavam pela 

entidade antes mesmo de serem contratados para o projeto conveniado (vide Constatação 010); 

- a sobreposição de recursos identificada, devido à contratação de profissionais que atuaram 

simultaneamente em até três convênios e diretamente na própria entidade, sendo que cada um dos 

cargos demandaria dedicação integral para exercício do mesmo (vide Constatação 011); 

- que nos processos administrativos analisados não houve qualquer elemento comprobatório de 

atividades desempenhadas pela Triumph Consultoria Ltda. no cargo de Coordenador de Execução; 

- que a sócia da empresa supracitada tem histórico de atuação em serviços de contabilidade para a 

entidade antes mesmo do início do convênio, visto que foram identificadas demonstrações 

contábeis assinadas por ela como contadora responsável da Associação Alfasol. 

 

Portanto, dada à gravidade das constatações presentes neste item e em outros deste mesmo 

documento, cumpre a esta Equipe de Auditoria reforçar o entendimento sobre a existência de 

indícios de irregularidades na destinação dos recursos abordados neste item e a necessidade da 

devida apuração das mesmas.  

 

Por fim, entende-se que, para a realização da devida análise, é necessária a conclusão das 

providências apresentadas e posterior verificação de sua real efetividade. Desse modo, o 

acompanhamento das medidas adotadas será realizado por meio de Relatório de Monitoramento a 

ser elaborado por esta Coordenadoria de Auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 023 

 

Vide Recomendação 020 presente na Constatação 010 deste Relatório. 

 

CONSTATAÇÃO 013 - Utilização de recursos do FUMCAD em despesas não permitidas 

pelo Edital FUMCAD 2014 ensejando na terceirização indevida de R$ 354.850,00 em 

atividades finalística de projeto. 

 

A legislação referente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente determina inúmeras 

situações nas quais os recursos do Fundo não podem ser utilizados.  O art. 14 da Portaria nº 

9/2014/SMDHC, por exemplo, determina que: 

 

“Artigo 14 - Não serão cobertas com recursos FUMCAD, entre outras, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente, as seguintes despesas: 
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 I - administração e manutenção da entidade, tais como: água, luz, telefone e 

Impostos”.  

 

No entanto, processos analisados por esta Equipe de Auditoria apresentaram, em seus planos de 

despesas, direcionamento de recursos para pagamento de despesas administrativas, tais como luz e 

telefone, entre outras. Tais despesas não poderiam ser pagas com recursos advindos do Fundo, 

configurando irregularidade. 

 

Ressalta-se que, em exame dos processos, principalmente os relacionados ao Edital 2014, os 

planos de trabalho traziam despesas com luz e telefone. Embora tais despesas fossem pro rata ao 

quantum utilizado no projeto, a legislação não traz exceções à regra supracitada. 

 

Tabela XVII – Exemplos de planos de trabalho com previsão de pagamento de despesas 

administrativas 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.167.724-6 

2014-0.166.092-0 

2014-0.163.636-1 

171 

618 

449 

 

Em consulta à Portaria mencionada anteriormente (art. 14, inc. X), resta proibida a utilização de 

recursos do convênio para a contratação de pessoa física ou jurídica para “gerir, administrar ou 

executar” o convênio.  

 

Ainda, no art. 15 desta mesma Portaria, está especificado que: 

 

“Artigo 15 - A Convenente deverá executar diretamente a integralidade do objeto, 

permitindo-se a contratação de serviços de terceiros quando houver previsão no plano de 

trabalho, desde que apresente nexo causal e seja complementar à execução do objeto do 

Convênio, ou em razão de fato superveniente e imprevisível, devidamente justificado, com 

a anuência do CMDCA e mediante manifestação favorável da Assessoria Jurídica.”(Grifo 

Nosso) 

 

Contudo, é possível verificar que muitas entidades contratam pessoas jurídicas para executar a 

atividade-fim do projeto, o que configura “terceirização” e ilegalidade do ato em voga. Dado o 

exposto, seguem exemplos vistos em diferentes processos: 

 

Tabela XVIII – Exemplos de projetos com “terceirização” de atividade-fim 
Processo Administrativo nº Folhas 

2014-0.166.101-3 

2014-0.167.724-6 

2014-0.163.636-1 

2014-0.167.454-9 

2014-0.167.327-5 

2014-0.167.720-3 

332 

171 

449 

224 e 225 

129 

173 

 

Dentre os projetos supramencionados, em consulta ao Processo Administrativo nº 2014-

0.167.454-9, de modo a exemplificar o constatado acima, observa-se que a entidade Ação 

Comunitária do Brasil (CNPJ: 61.750.246/0001-75) apresentou, no orçamento detalhado do 

projeto Famílias e Comunidade em Rede (fl. 225), previsão de despesas com serviços de terceiros/ 

pessoas jurídicas, a saber: 

 

Tabela XIX – Orçamento Despesas com Serviços de Terceiros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Proc. 2014-0.167.454-9 

Item Descrição do Serviço Quantidade Meses 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Anual (R$) 
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1 Pesquisador 1 10 R$  5.455,00 R$    54.550,00 

2 Educadores Socioculturais 7 10 R$     990,00 R$    69.300,00 

3 Animadores 3 12 R$  3.100,00 R$  111.600,00 

4 
Especialista - Desenvolvimento 

Comunitário 
1 12 R$  9.700,00 R$  116.400,00 

5 
Especialista - Em elaboração de 

Projetos 
1 1 R$  3.000,00 R$      3.000,00 

6 Transporte Saídas Culturais 7 1 R$     780,00 R$      5.460,00 

 

Ao analisar a tabela acima, excetuando-se o item 6, os demais itens caracterizam-se como 

atividade-fim do projeto e somam o montante de R$ 354.850,00. Este valor não poderia ser arcado 

utilizando-se recursos do FUMCAD, em obediência à Portaria nº 09/2014/SMDHC, porém o 

orçamento geral acabou sendo aprovado em etapa seguinte deste mesmo processo. 

 

Cumpre destacar que a Portaria nº 115/2016/SMDHC, que rege o Edital FUMCAD 2016, já não 

traz mais a proibição de contratar terceiros para a administração e execução dos projetos, 

possibilitando a “terceirização” das principais atividades. As entidades, a partir deste edital, não 

possuem mais a obrigatoriedade de manter em seus quadros os profissionais habilitados para o 

desenvolvimento das propostas conveniadas.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

 

b) Justificativa da Unidade: Acredita-se que será necessária a análise da prestação de contas 

final e consequente encaminhamento do processo para verificação das inconsistências 

mencionadas. Destaca-se que será imprescindível averiguar e diferenciar as despesas 

administrativas da entidade das despesas diretamente relacionadas ao projeto pactuado com 

recursos do Fundo, bem como verificar o nexo causal da terceirização. 

No que se refere especificamente ao Processo Administrativo n° 2014-0.167.454-9 supracitado, 

da convenente Ação Comunitária do Brasil São Paulo, termo de convênio 117/2016/SMDHC, a 

Unidade ressalta que durante a análise do 1° trimestre, referentes aos meses de dezembro de 

2016 a fevereiro de 2017, todas as notas fiscais eletrónicas de serviço referentes à micro 

empresas foram descontadas, referentes às pessoas jurídicas executadas: Pesquisadores, 

Especialistas e Animadores, devido a ausências de informações nas notas que levassem a 

Comissão Permanente de Análise de Contas à conclusão pela regularidade das despesas 

efetuadas.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Atualmente a Secretaria está se adaptando às Diretrizes do Marco Regulatório das 

organizações da Sociedade Civil - MROSC, tendo publicado em 24 de abril a Portaria n° 

51/2018/SMDHC, que padroniza a elaboração e entrega da prestação de contas, se preocupando, 

prioritariamente em criar fluxos de análise condizentes com as novas diretrizes. Em relação à 

legislação anterior ao MROSC, sobretudo a Portaria n° 009/2014/SMDHC, a unidade tem 

procurado revisar a análise e criar padrões de análise, evitando inconsistências na apuração das 

irregularidades. Além da adaptação de padronização da análise para o MROSC, o setor recebeu 

novos servidores que foram disponibilizados por meio do Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018, sendo assim, a capacitação da equipe para encerramento dos processos já está sendo 

realizada.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“A partir de 30 (trinta) dias para o passivo, incluindo outros processos que tenham questões 

correlatas.” 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Unidade informa que as ações que visam apurar as inconsistências apresentadas pela Equipe de 

Auditoria ainda não foram realizadas, configurando intempestividade por parte da Pasta dado o 

prazo decorrido entre a notificação da Secretaria por esta Equipe de Auditoria e o recebimento do 

documento de resposta relativo às constatações que foram apresentadas (aproximadamente, cinco 

meses). 

 

Destaca-se que, dada à gravidade das constatações presentes neste item e em outros deste mesmo 

relatório, torna-se primordial que a SMDHC realize, de forma imediata, os procedimentos 

necessários para a análise integral/conclusão dos processos de prestação de contas relacionados a 

esta parceria, pois, caso contrário, pode acarretar o agravamento dos potenciais prejuízos ao 

erário, bem como a drástica redução da probabilidade em se recuperar os valores irregularmente 

dispendidos pelas entidades. 

 

Em relação ao Plano de Providências a ser adotado, esta Equipe de Auditoria entende que a 

publicação da Portaria nº 51/2018/SMDHC, ocorrida em 24/04/2018, vem auxiliar no processo de 

fiscalização dos projetos conveniados, ao determinar procedimentos para as prestações de contas 

das parcerias firmadas entre a SMDHC e as Organizações da Sociedade Civil, a partir do advento 

do MROSC (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil). 

 

RECOMENDAÇÃO 024 

 

Vide Recomendação 002 presente na Constatação 001 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 014 – Readequações indevidas em propostas de dois projetos mediante a 

alteração relevante do escopo sem a devida comprovação quanto a sua adequação, 

possibilitando potencial prejuízo ao erário de R$ 215.538,00. 

 

Em consultas aos orçamentos de projetos apresentados pelas entidades, verificaram-se casos nos 

quais ocorreram modificações expressivas nos valores orçados para certas rubricas, por motivos 

escusos, com a finalidade de manutenção do valor global do projeto apresentado. Dentre os 

processos analisados por esta Equipe de Auditoria, dois casos, em específico, merecem atenção e 

serão apresentados a seguir: 

 

O primeiro caso diz respeito ao Processo Administrativo nº 2014-0.158.708-5, cujo valor total do 

projeto era de R$ 518.460,00. Em um primeiro momento, a entidade Laramara - Associação 

Brasileira de Assistência a Pessoa com Deficiência Visual (CNPJ nº: 67.640.441/0007-14), que 

atende pessoas com deficiência visual, propôs, em sua planilha de despesas, a compra de um 

equipamento de “electrofisiologia visual” (fl. 40), no valor de R$ 165.350,00, o que representaria 

31,89% do valor total. 

 

No entanto, de acordo com a Portaria nº 09/2014/SMDHC (art. 14, inciso XVI), são vedadas 

despesas maiores de 30% do valor do projeto, sem contrapartida, com aquisição de imobilizados. 

Diante da proibição constante da legislação, foi necessário que a instituição modificasse o valor do 

imobilizado, substituindo a compra do aparelho supracitado por TVs, caixas de som e outros itens, 

que totalizavam R$ 155.538,00 (fl. 81), exatamente 30% do valor total do projeto, sendo esta 

modificação realizada pela entidade e aceita pelo COT (fl. 82) que, em seu parecer, aparenta ter 

levado em consideração somente os valores dos bens adquiridos, e não sua finalidade.  

 

Outro processo que merece ser analisado é o Processo Administrativo nº 2016-0.234.619-0, que, 

inicialmente, foi considerado inapto por apresentar, em sua planilha de despesa, gastos com 
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assessoria jurídica no valor de R$ 60.000,00, despesa essa não permitida pela legislação aplicável 

(fls. 45 e 46). Por conseguinte, a entidade responsável (Instituto Movere de Ações Comunitárias - 

CNPJ nº 06.284.677/0001-85) apresentou recurso, retirando do escopo o referido gasto, porém 

aumentou, sem motivação, o valor de outras despesas. É possível verificar, por exemplo, o 

aumento do número de horas de atendimento de alguns dos profissionais (de 120 horas para 160 

horas), sendo o valor inicial do projeto mantido, mesmo após a subtração dos R$ 60.000,00 

referentes à assessoria jurídica (fls. 43 e 88).  

 

Diante dos fatos expostos, resta configurada a fragilidade quanto ao embasamento técnico das 

readequações promovidas nos projetos supracitados, pois, visando atender aos limites/regras para 

uso dos recursos do FUMCAD, foram procedidos supressões/acréscimos quantitativos e 

qualitativos de itens sem que fossem acompanhados do devido embasamento/justificativa, da 

necessária comprovação de que não haveria prejuízo/alteração relevante quanto ao escopo do 

projeto original e, em especial, da explicação quanto à necessidade dos novos itens acrescidos. 

 

Caso os aumentos procedidos tenham visado apenas à manutenção do repasse original de recursos 

sem que exista a sua devida adequação e compatibilidade com o escopo dos dois projetos citados, 

estaria sendo desrespeitado o princípio da economicidade com consequente prejuízo ao erário de 

R$ 215.538,00. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, a Unidade, 

em 22/06/2018, se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: Todos os processos serão revisados, para garantir a integridade do 

resultado das análises, tanto na execução física, como para a execução contábil e financeira, 

inclusive em relação a tais apontamentos.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está com uma equipe que está sendo 

capacitada e que terá um foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de 

Parcerias, estes os quais a já mencionada Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona. Os cargos dos 

respectivos servidores foram disponibilizados por meio do Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“A partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Como apontado anteriormente por esta Equipe de Auditoria, os recursos provenientes do 

FUMCAD são públicos e, como tal, sua utilização deve primar pela eficiência e pela 

economicidade. Não se pode conceber que gastos desnecessários sejam realizados à revelia dos 

princípios constitucionais acima elencados.  

 

As comissões designadas para analisar os processos, diante de suas atribuições, têm a obrigação 

de verificar como os recursos públicos estão sendo empregados, evitando, assim, o desperdício de 

verbas públicas. Observa-se, diante dos casos expostos, o descumprimento de tal responsabilidade 

por parte da Comissão de Orientação Técnica (COT), ao aceitar modificações nos orçamentos 

apresentados pelas entidades levando em consideração somente os valores financeiros envolvidos, 

e não a finalidade dos objetos a serem adquiridos.  

 

Ademais, a análise econômica do orçamento apresentado pelas entidades, na etapa de 

conveniamento dos projetos, demonstra-se primordial para que seja evitado o desvio de recursos 
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públicos por meio de superfaturamento e/ou sobrepreço dos itens presentes nos orçamentos, uma 

vez que possibilita a alocação eficiente dos recursos previstos e o atendimento às finalidades 

precípuas aos quais os mesmos foram inicialmente destinados, evitando desperdícios. 

 

RECOMENDAÇÃO 025 

 

Recomenda-se à SMDHC, quando da apresentação das propostas orçamentária dos projetos por 

parte das entidades, que garanta análise criteriosa acerca das contratações de serviços e aquisições 

de bens previstas, as quais devem ser condizentes com as atividades a serem desenvolvidas pelas 

entidades para atingimento das metas e objetivos atinentes aos projetos.  

 

RECOMENDAÇÃO 026 

 

Adicionalmente, quando forem promovidas readequações nas propostas/projetos supracitados, as 

quais acarretem na supressões/acréscimos quantitativos e qualitativos de itens, recomenda-se à 

Secretaria que garanta a devida avaliação no tocante à existência de embasamento/justificativa 

suficientes, em especial, quanto à necessidade dos novos itens acrescidos, bem como exija a 

necessária comprovação de que não haverá prejuízo/alteração relevante quanto ao escopo do 

projeto original. 

 

RECOMENDAÇÃO 027 

 

Vide Recomendação 018 presente na Constatação 009 deste Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 028 

 

Recomenda-se que a SMDHC mantenha equipes formadas por servidores capacitados, para 

acompanhamento de todas as etapas de conveniamento, englobando a análise dos projetos, a 

execução e, principalmente, a análise das prestações de contas. Dessa forma, contribuir-se-á para o 

controle dos atos, evitando-se que os recursos do FUMCAD sejam empregados de forma 

ineficiente.  

 

 

CONSTATAÇÃO 015 – Falta de embasamento e superestimação dos valores de 

contrapartida apresentados pelas Entidades convenentes, bem como ausência de 

comprovação quanto à efetiva disponibilização. 

 

De acordo com a Portaria nº 9/2014/SMDHC, no que concerne à disponibilização de 

contrapartida, a mesma determina que: 

 

“Artigo 28 – A Convenente deverá disponibilizar a contrapartida, de natureza financeira ou por 

meio de bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, de acordo com a previsão no Plano de 

Trabalho aprovado pelo CMDCA. 

Parágrafo 1º. A contrapartida de natureza financeira deverá ser depositada na Conta corrente 

bancária específica do Convênio até a data da assinatura do Convênio ou nos prazos previstos no 

Plano de Trabalho. 

Parágrafo 2º. A aferição da contrapartida por meio de bens e/ou serviços deverá ser 

acompanhada de pesquisa de preços no mercado pela Convenente com, no mínimo, 3 (três) 

orçamentos distintos com prazo de validade máximo de 3 (três) meses.” (Grifo nosso) 

 

Em relação aos processos analisados (Subanexo IV), as entidades costumam oferecer como 

contrapartida, em regra, como demonstrado abaixo, bens e/ou serviços de sua disponibilidade.  
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Analisando-se as contrapartidas ofertadas na amostra, foram encontradas algumas cujo valor pode 

ter sido superestimado. No caso de aluguel de imóvel, o valor de mercado identificado por esta 

Equipe de Auditoria apresentou um valor inferior ao que foi apresentado no Plano de Trabalho da 

entidade e/ou o tempo de utilização foi indevidamente considerado em sua íntegra, sendo este 

consideravelmente superior ao tempo de utilização necessário para a execução do projeto. 

 

Por exemplo, no Processo Administrativo nº 2017-0.043.619-4, a Associação de Apoio à Família 

e à Comunidade São Paulo, no Projeto “Oficinas Sócioculturais Solidariedade Pedreira”, ofertou 

contrapartida no valor de R$ 144.000,00 (R$ 12.000,00 por mês), de acordo com o que consta no 

Formulário Padrão – Projeto FUMCAD (fl. 54), referente à cessão de um imóvel de 410 m² 

localizado na Rua Cônego Antônio Pinto, 525 – Jd. Pedreira - CEP: 04468-000.  

 

Entende-se que o valor da contrapartida foi superestimado, sendo que não fora juntada pesquisa de 

mercado, de modo a se aferir o efetivo valor praticado no mercado. Como exemplo da falta de 

embasamento para o preço apresentado, obteve-se, em consulta a sítio eletrônico especializado, a 

identificação da disponibilidade de imóvel comercial, na mesma rua, com 422m², cujo valor de 

aluguel era de R$ 8.000,00 mensal
5
. 

 

Em outro exemplo, encontra-se que, no Processo Administrativo nº 2017-0.043.630-5, no qual o 

valor considerado como de contrapartida soma R$ 8.281,06. O Instituto Movere de Ações 

Comunitárias, para cumprir o presente item, apresentou a utilização de equipamento de sua 

propriedade – “esteira” no valor de R$ 11.990,00 (fl. 27/28), e dividiu esse valor por 12 meses, 

considerando a contrapartida mensal no valor de R$ 999,17. Entretanto, não apresentou nota fiscal 

para comprovar o valor do equipamento e tampouco é crível que o aluguel de uma esteira sairia a, 

aproximadamente, R$ 1.000,00/mês. 

 

Ainda, no Processo Administrativo nº 2017-0.105.887-8, a Associação Alfasol (CNPJ: 

12.871.771/0001-80) ofertou como contrapartida o serviço da Supervisora de Projeto Sócio-

Educativo; Analista de Sistemas de Projeto; e Analista de Mídia e Comunicação, num total de R$ 

33.000,00 (fl. 119). Entretanto, em consulta ao processo supracitado, não se encontra demonstrada 

a efetiva disponibilização desses profissionais e, adicionalmente, no quadro de pessoal alocado 

para a execução do projeto, não constam os cargos mencionados acima 

 

Ao contrário, no processo constam apenas os seguintes cargos: Coordenador de Acompanhamento 

Pedagógico; Coordenador de Projeto; Coordenador de Execução; Gestão de Articulação 

Institucional; Gestão Pedagógica e Orçamentária; Analista de Projeto; Analista de Execução; 

Coordenador de Formação; Especialista em Material Didático; Educadores; Coordenador; e 

Coordenador in loco.  

 

Ante os exemplos supracitados, verifica-se superestimação dos valores considerados como 

contrapartida, sem a realização da pesquisa de mercado obrigatória, bem como indícios de que, em 

certos casos, não há nem ao menos a efetiva entrega/oferta da contrapartida pela entidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: O processo em tela será reanalisado, para que as inconsistências 

levantadas pela Auditoria sejam apuradas e eventuais prejuízos ao Erário sejam sanados. Tais 

                                                           
5
 Link: https://www.vivareal.com.br/imovel/sala-comercial-jardim-domitila-zona-sul-sao-paulo-422m2-venda-

RS1500000-id-89926946/ (consulta realizada no dia 18/12/2017, às 15h12min) 

https://www.vivareal.com.br/imovel/sala-comercial-jardim-domitila-zona-sul-sao-paulo-422m2-venda-RS1500000-id-89926946/
https://www.vivareal.com.br/imovel/sala-comercial-jardim-domitila-zona-sul-sao-paulo-422m2-venda-RS1500000-id-89926946/
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inconsistências têm relação com planejamento, execução e prestação de contas dos respectivos 

projetos. Em relação à análise dos processos, é importante levar em consideração, por exemplo, 

no caso do aluguel, a adequabilidade do espaço, ao público-alvo e, principalmente à mensuração 

financeira do valor previsto de aluguel em relação aos preços praticados no mercado. Em 

relação à realização da despesa em desacordo com o planejado no cronograma de desembolso, é 

necessário verificar o mês exato dos comprovantes fiscais, uma vez que o processo mencionado 

pode não contemplar o mês da realização da despesa.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está com uma equipe que está sendo 

capacitada e que terá um foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de 

Parcerias, estes os quais a já citada Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona. Os cargos dos 

respectivos servidores foram disponibilizados por meio do Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018, destacando-se que os projetos supracitados serão analisados e possíveis prejuízos ao 

erário serão apurados.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“A partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em sua justificativa, a Unidade informa que as constatações apresentadas pela Equipe de 

Auditoria ainda serão apuradas. Entretanto, apresenta-se injustificado a falta de apuração integral 

das irregularidades supramencionadas dado o prazo decorrido entre a notificação da Secretaria por 

esta Equipe de Auditoria e o recebimento do documento de resposta relativo às constatações que 

foram apresentadas (aproximadamente, cinco meses). 

 

De forma adicional, reforça-se o entendimento exposto anteriormente (vide Constatação 014) de 

que a análise econômica do orçamento apresentado pelas entidades, na etapa de conveniamento 

dos projetos, demonstra-se primordial para que seja evitado o desvio de recursos públicos por 

meio de superfaturamento e/ou sobrepreço dos itens presentes nos orçamentos, no caso específico, 

dos valores de contrapartida apresentados pelas organizações em seus projetos. 

 

Por fim, cumpre informar que o acompanhamento da conclusão da apuração referente às 

irregularidades apontadas será feito por meio de Monitoramento a ser elaborado por esta 

Coordenadoria de Auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 029 

 

Vide Recomendação 020 presente na Constatação 010 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 016 – Falhas na elaboração dos Relatórios de Visita Técnica impedindo 

avaliação sobre o efetivo atingimento das metas previstas nos projetos. 

 

As metas constantes dos relatórios de visita técnica elaborados pela SMDHC apresentam espaço 

para descritivo sobre a evolução da meta, sua implementação e execução. No entanto, os relatórios 

verificados na amostra, elaborados pelos responsáveis pela fiscalização à época, apresentam 

comentários sucintos e com poucos detalhes, que impedem sua utilização no tocante a uma análise 

qualitativa quanto à execução do projeto.  
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Para exemplificar, no Processo Administrativo nº 2014-0.167.275-9, observa-se a seguinte 

informação no relatório elaborado pela equipe responsável (fl. 423): 

 

“Meta 1 – Realização de oficinas colaborativas de sensibilização e integração: 

Comentário: Houve um atraso por conta da greve dos professores que gerou algumas alterações 

de calendário, por esse motivo até o presente momento foram realizados dois encontros 

presenciais. O encontro que participei teve a presença de 30 educandos, três professores e duas 

gestoras do CEU. Foi solicitado pela coordenação e por um dos professores um novo encontro 

para novos alunos se integrarem ao projeto. 

Foram apresentadas lista de presença e fotos dos encontros. Os relatórios estão em processo de 

elaboração. As fotos do encontro no CEU Campo Limpo estão disponíveis no site 

www.conectsou.radio.br. 

Meta 2 – Participação de 300 jovens no curso de qualificação de produção de peças sonoras para 

web rádio na prevenção e combate ao cyberbullying e o sexting: 

Comentário: Até agora já constam 221 inscritos no curso online. Foi apresentada lista de 

presença e os relatórios estão sendo gerados. 

Há um monitoramento de acesso, visualização do vídeo, desempenho das atividades que serão 

acompanhadas pelos tutores. 

Meta 3 – Peças sonoras produzidas na plataforma virtual do banco de conhecimento comunitário 

sendo alimentada e utilizada pelos participantes: 

Comentário: Essa meta se refere ao último trimestre do projeto. No segundo trimestre a 

instituição conta com 221 inscritos até o presente momento. Existem inscrições realizadas 

virtualmente e um instrumental inscrito. Os educandos estão iniciando os acessos ao curso nesse 

trimestre. Os vídeos já postados foram descritos em item anterior. 

A tutora relatou que serão aceitas como projetos finais não somente peças sonoras e também 

manifestações culturais focadas na prevenção do ciber bullying e sexting. Inclusive existe um 

CEU – polo bilíngue – para deficientes auditivos, onde o projeto será adaptado para atender as 

necessidades e garantir a inclusão de todos os participantes. Nesse polo, a linguagem abordada 

será o teatro espontâneo a partir da técnica psicodrama pedagógico. 

Meta 4 – Encontros para apresentação da peças sonoras para web rádio nos temas prevenção e 

combate ao cyberbullying e o sexting: 

Comentário: Essa meta se refere ao último trimestre do projeto. Esse trimestre estão sendo 

realizadas as oficinas integrativas para apresentação dos projetos nas escolas e início do acesso 

da plataforma pelos inscritos. 

Meta 5 – Publicação em mídia e divulgação nas redes virtuais: 

Comentário: Essa meta se refere ao último trimestre do projeto. No presente trimestre a 

instituição com 221 inscritos até o – (relatório cortado sem continuação na página subsequente). 

No impacto social do presente projeto consta o seguinte comentário: A instituição se compromete 

a atender 300 crianças e adolescentes de 11 a 15 anos até o final do projeto.”. 

 

Conforme se pode depreender dos comentários expostos acima, estes não demonstram o 

atingimento material da meta, mas apenas seu atingimento formal, sem descrever a qualidade e 

conteúdo do material utilizado, bem como emitir avaliação sobre a assimilação do conteúdo pelos 

participantes do projeto. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Conforme exemplo apontado pela equipe de Auditoria, verifica-se 

que não há um detalhamento sobre as metas apontadas nos relatórios de visita técnica, de forma 

a comprovar o seu atingimento material, com a respectiva fundamentação, qualificação e 

quantificação das informações pertinentes. Entretanto, de há muito, o setor vem tendo atenção 

maior, com orientação, controle e cronograma para realização das visitas.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Com o advento da Lei Federal n°. 13.019/2014, observa-se a necessidade de implementação um 

modelo de gestão mais consistente para abranger a forma de execução, monitoramento e 

avaliação dos projetos por parte da SMDHC. Deste modo, o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil prevê a composição de uma Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, sendo que a visita “in loco” é uma das formas de verificar a qualidade e desempenho 

dos projetos. Diante da necessidade exposta, existe a possibilidade, s.m.j., de criação de uma 

nova área interna no Departamento de Parcerias (Monitoramento e Avaliação), a qual será 

responsável pelas atividades acima mencionadas.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Unidade reconhece que, mediante o exame do relatório de visita técnica utilizado como 

exemplo, não há como se confirmar o atingimento das metas previstas no plano de trabalho. Da 

mesma forma dos demais processos analisados por esta Equipe de Auditoria, demonstra-se 

evidente prejuízo ao ateste do cumprimento das metas frente à ausência de documento 

comprobatório que demonstre, em detalhes, a devida execução do objeto proposto em cada um 

dos projetos firmados. 

 

A Secretaria se manifesta esclarecendo que o setor vem tendo atenção maior, com orientação, 

controle e cronograma para realização de visitas, porém não expõe detalhes sobre quais teriam 

sido as melhorias realizadas pela Pasta nesse sentido. Além disso, não houve exposição das ações 

adotadas no sentido de se promover maior efetividade as avaliações realizadas, atualmente, 

mediante visitas técnicas, tendo a Unidade apenas informado que existiria a possibilidade de 

criação de uma nova área interna pertencente ao Departamento de Parcerias (Monitoramento e 

Avaliação), que passaria a ser responsável pelas visitas técnicas.  

 

Cumpre apontar que, para as parcerias firmadas sob a égide do MROSC, se atribui ao gestor de 

cada parceria a responsabilidade pelas funções de controlar e fiscalizar as parcerias, coordenando 

a elaboração dos relatórios de monitoramento e avaliação, e de desenvolver os relatórios de visita 

in loco, permitindo-se que tais competências sejam delegadas a outros agentes. Ainda, em relação 

aos procedimentos adotados quando da realização da atividade de fiscalização, o Decreto 

Municipal nº 57.575/2016 preconiza que:  

 

“Art. 47. Compete ao Órgão ou ao ente da Administração Direta e Indireta realizar 

procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas para fins de monitoramento e 

avaliação do cumprimento do objeto, na forma deste decreto e do plano de trabalho 

aprovado, sem prejuízo das normas específicas afetas às políticas públicas setoriais e aos 

correspondentes instrumentos de controle social. 

§ 1º Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados por ato específico de 

cada Órgão ou ente da Administração Direta e Indireta.” 

 

Desse modo, verifica-se a necessidade de regulamentação dos procedimentos de fiscalização por 

parte da SMDHC, adotando-se critérios objetivos para a análise e avaliação do atingimento das 

metas previstas nos Planos de Trabalho das parcerias firmadas. 

 

No que concerne à designação dos membros que irão compor a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, cabe reforçar que este ato não seria facultativo de acordo com o estabelecido pela Lei 

Federal nº 13.019/2014 (MROSC). Ainda, destaca-se a importância da Comissão de 
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Monitoramento e Avaliação que, de acordo com os arts. 48 e 49 do Decreto Municipal nº 

57.575/2016, tem como atribuições:  

 

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

acompanhamento da execução das parcerias celebradas por órgãos e entes da Administração 

Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, 

unificação dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e 

indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos relatórios técnicos de 

monitoramento. 

[...] 

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

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

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 

organização da sociedade civil.” 

 

Em relação aos membros que deverão compor a dita comissão, a Lei 13.019/2014 estabelece, por 

meio de seu art. 59, que: 

 

“Art. 59.  A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à 

comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da 

obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade 

civil.  

 

[...] 

 

§ 2o  No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a 

avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas as exigências desta 

Lei.” 

 

Diante do exposto, verifica-se que a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá ser 

composta pelo conselheiros do próprio CMDCA. 

 

Por fim, somente após o recebimento de informações detalhadas sobre as ações tomadas pela 

SMDHC, poderá ser procedida avaliação quanto à sua adequação e eficácia frente às 

irregularidades expostas. 

 

RECOMENDAÇÃO 030 

Recomenda-se, conforme art. 47, § 1º, do Decreto Municipal nº 57.575/2016, que a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania proceda com a regulamentação dos procedimentos de 

fiscalização, adotando critérios objetivos para a análise e avaliação do atingimento das metas 

previstas nos planos de trabalho das parcerias firmadas, sem prejuízo de outras ações que auxiliem 

a efetividade das atividades de fiscalização.  

 

RECOMENDAÇÃO 031 

Recomenda-se, em respeito à Lei nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal 57.575/2016, que seja 

formalizada a constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação para acompanhamento da 

execução das parcerias firmadas sob o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

 

 

CONSTATAÇÃO 017 - Quadro funcional responsável pela realização das visitas técnicas é 

insuficiente frente à demanda vigente de projetos a serem fiscalizados. 
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Os relatórios de visitas técnicas da amostra apresentada (vide Subanexo III) foram elaborados 

majoritariamente por duas funcionárias, sendo que, muitas vezes, o acompanhamento de um 

projeto foi realizado por apenas uma daquelas, sem que houvesse a almejada rotatividade que 

possibilitasse uma nova perspectiva sobre a execução do projeto.  

 

Cumpre ressaltar que o atual quadro de funcionários foi modificado, sofrendo alteração em 

relação a sua composição funcional, porém é formado por apenas três profissionais. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: A Administração está envidando esforços para complementar o 

quadro funcional necessário de servidores da Divisão de Gestão de Parcerias, tanto daqueles 

destinados à tarefa (visita técnica dos projetos FUMCAD), e da análise específica da gestão 

destes projetos (celebração de futuros termos de fomento e relacionamento com as Organizações 

da Sociedade Civil parceiras). O processo de avaliação e monitoramento das parcerias é 

essencial para que a SMDHC tenha a dimensão do impacto efetivo acerca da implementação de 

suas políticas públicas, neste caso, as voltadas às crianças e adolescentes.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Após a reestruturação na estrutura organizacional da SMDHC, informamos que a Divisão de 

Gestão de Parcerias conta, em 20.06.18, com 04 (quatro) servidores destinados a atividade de 

acompanhamento dos projetos em execução (visitas técnicas), sendo que 03 (três) ficarão 

responsáveis pelas visitas técnicas, e 01 (um) servidor responsável pelo planejamento da 

implementação do novo modelo de monitoramento e avaliação das parcerias, conforme exposto 

no item anterior. O quadro atual ainda é pequeno, em relação aos problemas existentes, 

resultados e qualidade de atuação que se esperam da Divisão, tendo em vista a quantidade de 

projetos ativos. A SMDHC está aguardando aprovação da SMG para contratação de 40 

(quarenta) servidores do concurso AGPP vigente (Processo SEI n° 6074.2018/0000409-5), dos 

quais 4 (quatro) estão previstos para a CMDCA e 2 (dois) para os demais Órgãos colegiados.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em seu Plano de Providências, a Secretaria informa que o quadro atual de servidores é 

insuficiente para suprir a demanda vigente para as atividades de fiscalização e monitoramento. 

Ademais, a Unidade estaria aguardando aprovação da Secretaria Municipal de Gestão para 

proceder à contratação de colaboradores adicionais. Todavia, não expõe se, quando da aprovação 

da contratação dos servidores mencionados, o futuro quadro seria satisfatório e conseguiria 

exercer, de forma plena, as atividades de controle e fiscalização das parcerias. 

 

A Equipe de Auditoria considera que a adequação do quadro de servidores responsáveis pelas 

visitas técnicas é fundamental para a efetiva fiscalização dos convênios firmados, assim como 

para assessorar os gestores das parcerias firmadas sob o MROSC, visto que as informações 

coletadas, em conjunto com a análise das prestações de contas, subsidiam a verificação do 

cumprimento das metas e da efetividade das políticas públicas implementadas por meio das 

parcerias firmadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 032 

Recomenda-se que a SMDHC busque levantar qual seria o quadro ideal para atuação na 

fiscalização das parcerias considerando a quantidade de projetos sob responsabilidade da Pasta e 
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as estimativas de produtividade. Ainda, recomenda-se que se dê prioridade a servidores de 

carreira, tendo em vista facilitar a preservação, ao longo do tempo, dos conhecimentos técnicos 

necessários à execução das atividades a serem desempenhadas. 

 

CONSTATAÇÃO 018 – Falhas no formato dos Relatórios de Visita Técnica devido à 

ausência de informações qualitativas sobre a realização dos projetos. 

 

Conforme abordado em outra constatação desse Relatório, o modelo de relatório de visita técnica 

apresenta itens que aferem apenas o atingimento formal das metas apresentadas nos projetos, não 

sendo capaz de fazer uma avaliação qualitativa da realização do projeto ou do atingimento 

material do objetivo proposto. 

 

Cabe ressaltar que o relatório de visita técnica apresenta os seguintes itens: 

 

Tabela XX – Itens presentes nos Relatórios de Visitas Técnicas analisados 
Itens - Relatório de Visita Técnica 

1. Projeto 7. Eixo Assistido 13. Sumário do projeto 

2. Entidade 8. Trimestre avaliado 14. Objetivo geral 

3. Termo de colaboração 9. Local de visita 15. Espaço/Infraestrutura 

4. Processo administrativo 10. Data 16. Comunicação visual 

5. Valor 11. Responsável técnico da CPA 17. RH 

6. Data de vigência 12. Responsável na entidade 18. Metas previstas x Resultados alcançados 

 

Contém, ainda, um campo chamado “Impacto social”, que nos relatórios, em regra, não 

costumam revelar o número de participantes, a sua idade ou mesmo o gênero. 

 

Os itens apresentam quesitos objetivos em relação ao processo que não conseguem fornecer ao 

avaliador uma impressão quanto à qualidade da execução do projeto, sendo meramente formais as 

respostas apresentadas. 

 

Mesmo no Item Metas previstas x Resultados alcançados e no campo “Impacto social” não se 

atinge a compreensão da qualidade da execução do projeto, pois nas metas os comentários se 

limitam a analisar o atingimento formal, como já demonstrado (vide Constatação 016); e no 

campo impacto social se apresenta apenas informação numérica dos beneficiados, sem avaliar a 

assimilação do conteúdo apresentado e/ou sua qualidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Verificar apontamentos item 10.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Verificar apontamentos item 10. Cabe ressaltar que, com a implementação do novo modelo de 

planejamento, com vistas ao monitoramento e avaliação das parcerias, poderão ser elaborados 

novos modelos de relatórios, bem como a alteração dos anteriores, contemplando as necessidades 

qualitativas e quantitativas presentes na avaliação da execução dos projetos.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
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A Unidade informa que ainda encontra-se em fase de implementação um novo modelo de 

planejamento, contendo novos modelos de relatórios, no intuito de suprir os apontamentos desta 

constatação.  

 

Diante da legislação vigente para celebração de parcerias (Lei Federal nº 13.019/2014 - MROSC), 

constata-se que houve uma inversão da lógica do controle de meios para o controle de resultados. 

Diante disso, torna-se fundamental a instituição de regras e procedimentos objetivos para 

avaliação quanto à execução física das parcerias firmadas, assim como o estabelecimento de 

critérios para a análise dessas, bem como para a mensuração do impacto social ocasionado pela 

implementação de projetos e os respectivos benefícios que foram gerados. 

 

As visitas in loco têm papel fundamental no que tange ao monitoramento da execução das 

parcerias firmadas, afinal, as informações coletadas, em conjunto com a análise prestação de 

contas, subsidiam a verificação do cumprimento das metas e de sua efetividade.  

 

RECOMENDAÇÃO 033 

Vide Recomendação 030 presente na Constatação 016 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 019 – Comprometimento da autonomia dos responsáveis pela fiscalização 

devido à elaboração do Relatório de Visita Técnica na presença dos representantes da 

convenente. 

 

O relatório de visita técnica é elaborado/preenchido na própria instituição responsável pela 

execução da parceria, inclusive na presença dos representantes daquelas. Tal fato impede que se 

garanta o distanciamento necessário para que os fiscais promovam sua avaliação com a 

imparcialidade necessária, permitindo influência indevida quando da eventual identificação de 

itens negativos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Os apontamentos da equipe de Auditoria realizados à época de sua 

fiscalização indicam que os relatórios de visita técnica são elaborados na presença dos 

responsáveis da convenente. Cabe ressaltar, ainda, que a Portaria n°. 009/SMDHC/2014, no 

Artigo 18 § 1°, prevê que o resultado do acompanhamento (ou seja, o resultado do relatório de 

visita técnica) deveria ser informado à Convenente no ato da vistoria, conforme abaixo: 

 

Artigo 18 - A Comissão Permanente de Acompanhamento fiscalizará a regularidade dos atos 

praticados e a plena execução física do objeto do Convênio em conformidade com o Plano de 

Trabalho aprovado, entre outras atribuições que se considerarem necessárias, podendo valer-se, 

para tanto, do apoio técnico de representantes das secretarias afins. Parágrafo 1° - A 

Comissão Permanente de Acompanhamento dará conhecimento do resultado do acompanhamento 

à Convenente, no ato da vistoria, mediante protocolo de recebimento da Convenente, registrando, 

em relatório próprio e juntado aos respectivos processos administrativos para fins de subsidiar as 

avaliações e os pareceres técnicos sobre as Prestações de Contas e o parecer do CMDCA.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Desde março de 2018, com a reestruturação do Departamento de Parcerias e criação das 

respectivas Divisões de Gestão de Parcerias e Análise de Contas, foram executadas mudanças 

significativas na forma de controle e planejamento de visitas técnicas, por parte da DGP. A 

Portaria n°. 115/SMDHC/2016, em seu artigo 48, passa a prever a possibilidade de elaboração 
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do relatório de visita técnica posterior à sua realização, sendo que o documento é enviado para 

ciência da organização parceira: 

Art. 48. A SGP emitirá relatório de visita técnica in loco até cento e vinte dias a partir do início 

da execução da parceria, e, posteriormente, a cada seis meses. 

§ 1° A SGP poderá solicitar à organização executante da parceria, por ocasião da visita técnica, 

a demonstração do atingimento das metas até o momento e os esclarecimentos que julgar 

necessários. 

§ 2° O relatório referido no caput será enviado à organização executante da parceria, para 

conhecimento.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Já implementado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Secretaria informa que, em março de 2018, houve reestruturação do departamento e nesse 

contexto, por meio da Portaria n°. 115/SMDHC/2016, foi implementada mudança na legislação, 

prevendo a possibilidade de elaboração do relatório de visita técnica em momento posterior à sua 

realização. 

 

A Equipe de Auditoria considera que a constituição do relatório em companhia dos responsáveis 

da entidade compromete a autonomia do avaliador. No entanto, apesar da possibilidade de que o 

relatório seja elaborado em data posterior à da visita e seja enviado para ciência da entidade 

parceira em momento subsequente, a Unidade não esclarece quais são os procedimentos 

atualmente adotados, o que impossibilita a análise das possíveis alterações procedimentais 

provenientes desta constatação.  

 

RECOMENDAÇÃO 034 

Vide Recomendação 030 presente na Constatação 016 deste Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 035 

Recomenda-se, especificamente em relação ao local/momento de elaboração dos Relatórios de 

Visita Técnica, que a SMDHC garanta a padronização dos procedimentos de fiscalização in loco 

no sentido de que os relatórios de visita técnica sejam obrigatoriamente realizados em momento 

posterior ao da inspeção. 

 

 

CONSTATAÇÃO 020 – Ausência de acompanhamento quanto aos pontos negativos 

apontados em Relatórios de Visita Técnica anteriores. 

 

Os relatórios de vista técnica verificados na amostra (Subanexo III) não apresentam um ponto de 

revisão sobre eventuais pontos negativos contidos em relatórios anteriores de modo a se verificar a 

correção dos itens tidos como insuficientes ou parcialmente satisfatórios. 

 

Há exemplo do Processo Administrativo nº 2014-0.167.447-6, na Meta 5 do item “Metas previstas 

x Resultados”, que tem por objetivo “mobilizar 80 famílias a favor de uma articulação, 

desenvolvimento e fortalecimento comunitário pela infância e juventude do território por meio da 

cultura e do lazer”, em que se tem o comentário à fl. 525: “Os encontros com os familiares 

contam com a presença de 60% das família....”, e à fl. 659 o seguinte comentário: “...houve uma 

reunião com famílias que decidiram as ações a serem executadas, os melhores dias e horários 

dias e horários para a execução das mesmas...”, sem especificar o percentual de famílias do total 

de 80 previstos na meta. E, contraditoriamente, ainda aponta no comentário: “...Plano de 

mobilização familiar; não foi realizado ainda.” 
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Em suma, apesar de não ter sido alcançado, na sua totalidade, o percentual previsto para 

atingimento da meta apontada anteriormente, não houve o acompanhamento do motivo pelo qual 

não houve o atendimento a 80 famílias, conforme previsto. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Os apontamentos da equipe de Auditoria realizados à época de sua 

fiscalização indicam que os relatórios de visita técnica não tiveram acompanhamento quanto à 

comprovação do atingimento da meta, e nem justificativas quanto aos motivos que impediram que 

tal meta fosse alcançada, conforme previsto no Plano de Trabalho.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Desde março de 2018, com a reestruturação do Departamento de Parcerias e criação das 

respectivas Divisões de Gestão de Parcerias e Análise de Contas, foram executadas mudanças 

significativas na forma de controle e planejamento de visitas técnicas, por parte da DGP. Com o 

mapeamento das parcerias, das visitas técnicas anteriormente realizadas, e respectivos 

apontamentos, o servidor responsável pela visita futura saberá qual a situação atual do projeto, 

em relação ao cumprimento de metas e respectiva execução, e desta forma terá conhecimento 

prévio do que avaliar (quantificando, qualificando, fundamentando).” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Já implementado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em sua manifestação, a Unidade informa que, dada a reestruturação ocorrida na SMDHC, foi 

realizado o mapeamento das parcerias firmadas, por meio da análise das visitas técnicas 

anteriormente realizadas e respectivos apontamentos, além da instituição de alterações na forma 

controle e planejamento das visitas. Contudo, a Secretaria não presta maiores esclarecimentos 

acerca das ações adotadas, o que acaba por impedir que seja feita a devida análise sobre essas 

ações. 

 

Por fim, reitera-se que, diante do disposto no Decreto Municipal nº 57.575/2016, em seu Art. 47, § 

1º, verifica-se a necessidade de estabelecimento formal dos procedimentos adotados pelos agentes 

responsáveis pelas atividades de fiscalização dos projetos geridos por entidades parceiras. 

 

RECOMENDAÇÃO 036 

 

Vide Recomendação 030 presente na Constatação 016 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 021 – Divergência entre o Plano de Trabalho do projeto e sua forma de 

execução. 

 

Foram realizadas três visitas a projetos escolhidos por meio da amostra especificada anteriormente 

(Subanexo III) para aferição da congruência entre a proposta do projeto, o relatório de visita 

técnica e a realidade fática, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela XXI – Relatório de Visitas da Equipe de Auditoria 
Processo 

Administrativo nº 
Entidade Projeto 

Data de 

Visitação 

2014-0.165.346-0 Associação de Apoio a Família ao Oficinas Sócioculturais 08/11/2017 
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Grupo e a Comunidade São Paulo Solidariedade Pedreira 

2014-0.167.720-3 
União de Núcleos Assoc. e Socied. De 

Morad. Heliópolis e Região 
Compartilhando 23/10/2017 

2014-0.165.356-8 Associação Alfasol 
Desejo de Futuro: 

Construindo o Protagonismo 
31/10/2017 

 

Em suma, foram verificadas divergências entre o Plano de Trabalho e a execução do projeto, por 

meio das visitas realizadas, somente no projeto da entidade União de Núcleos Associação dos 

Moradores de Heliópolis e Região (UNAS). Em relação aos demais, entendemos que os projetos 

estão em andamento de acordo com o previsto e alcançando os objetivos estabelecidos. 

 

Ressalta-se que o projeto Compartilhando (UNAS) ainda não apresentava relatório de visita 

técnica, embora tenha iniciado sua execução em 01/06/2017. 

 

O projeto tem por objetivo (fl. 14): “Contribuir para o empoderamento de adolescentes 

promovendo ações preventivas em questões ligadas a saúde da criança e do adolescente em 

Heliópolis e Região por meio de formação entre seus pares, nas áreas de comunicação social”. 

 

Em visita ao projeto, desenvolvido nas dependências da UNAS, obteve-se a informação de que o 

mesmo envolvia, aproximadamente, 40 adolescentes, conforme constava no termo de convênio 

firmado, sendo os adolescentes divididos em duas turmas com os seguintes horários: 14:00-16:00 

e 16:00-18:00. Entretanto, a estrutura em que se realiza o projeto é bem simples e não comporta 

mais de 20 pessoas (vide Figura IV). 

 

 
Figura IV – Foto das dependências do Projeto Compartilhando 

 

A primeira turma, composta por 17 jovens, iniciou uma discussão sobre a realização de uma festa 

sem álcool, que serviria para estimular a diversão sem álcool e/ou drogas. Não obstante, a segunda 

turma não compareceu e não houve qualquer justificativa por parte da entidade. 

 

Em relação aos recursos materiais usados na execução do projeto, não foi constatada a utilização 

de nenhum recurso visual ou material didático.  

 

Ainda, no local, foi verificada a existência de um televisor, aparentemente, de uso comum e dois 

computadores portáteis, também de utilização comum da instituição, pois, quando da chegada da 

Equipe de Auditoria, estavam sendo usados por duas pessoas – uma fazendo postagens numa rede 

social e outra executando programação em linguagem de computador não identificada.  
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Cumpre destacar que havia etiquetas fixadas abaixo dos teclados destes computadores com a 

inscrição “jovem alcooncientes”. Por meio de consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura de 

São Paulo, foi verificado que se trata do nome de um projeto executado no âmbito do Município 

de São Paulo, junto ao FUMCAD, em 2011. Adicionalmente, existe projeto homônimo aprovado 

em 2014 com a Secretaria da Cultura no âmbito do Estado de SP.  

 

Durante a visita realizada pela Equipe de Auditoria, em conversa feita numa roda de jovens 

participantes, foi percebida a dificuldade de trabalhar o tema do consumo e/ou abuso de álcool e 

drogas entre os próprios participantes, bem como destes serem “multiplicadores”, quer seja na 

escola, quer na própria comunidade. 

 

A realização das festas sem álcool, item previsto no Plano de Trabalho, parece ser a atividade que 

mais envolve os participantes. Não foi vislumbrada a realização de outras atividades que visem à 

formação de jovens multiplicadores no combate ao consumo precoce e/ou abusivo de drogas – 

lícitas ou ilícitas, embora não se possa excluir a possibilidade de as demais atividades citadas na 

descrição técnica do projeto serem realizadas em outros dias, que não o da visita técnica. 

 

Outro aspecto que vale destaque é a divergência quanto ao objeto geral, relacionado à saúde de 

forma ampla, com as atividades descritas pelo coordenador do projeto, relacionadas ao consumo 

abusivo de álcool e drogas.  

 

Assim, verifica-se que o efetivo escopo do projeto executado é mais limitado do que o 

apresentado na Descrição Técnica do Projeto. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DGP 

b) Justificativa da Unidade: Os apontamentos da equipe de Auditoria realizados à época de sua 

fiscalização indicam possível divergência constante entre o Plano de Trabalho do projeto e sua 

forma de execução.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Todos os processos serão revisados, para garantir a integridade do resultado das análises, tanto 

na execução física, como para a execução contábil e financeira. A equipe de Visita Técnica, 

agora também responsável pelo Monitoramento e Avaliação, para alinhamento ao Marco 

Regulatório está sendo constituída. A recomposição da Equipe de Visita, Monitoramento e 

Avaliação está na pauta da atual Gestão, com encaminhamentos à Gestão da Prefeitura 

Municipal.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Unidade, em seu Plano de Providências, afirma que todos os processos relativos a parcerias, 

firmados pela Pasta, serão revisados com o intuito de garantir a integridade dos resultados das 

análises, avaliando o cumprimento físico do objeto e também a execução contábil e financeira de 

cada um deles. Entretanto, cumpre ressaltar o prejuízo ocasionado pela intempestividade na 

realização de revisão de qualquer procedimento associado à execução física de projetos frente às 

fragilidades apontadas ao longo deste relatório, restando prejudicada a revisão a posteriori de 

análises feitas sobre o atingimento, ou não, de metas relativas a parcerias cujas vigências já se 

encerraram. 
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De forma complementar, no que tange a análise integral referente à execução contábil e financeira 

das parcerias firmadas pela Secretaria (vide Constatação 001), apresenta-se de forma primordial 

que a SMDHC realize, imediatamente, os procedimentos necessários para a análise 

integral/conclusão de todos os processos de prestação de contas. 

 

Diante do caso em específico, entende-se que as fragilidades e/ou irregularidades identificadas no 

Projeto Compartilhando apresentam indícios de inexecução do Plano de Trabalho proposto e 

prejuízos à própria política pública que deveria ter sido executada pela entidade, não havendo 

comprovação de que o público-alvo desta política teria sido apropriadamente atendido. 

 

Por fim, segundo manifestação apresentada pela SMDHC, as ações que visam apurar as 

constatações mencionadas ainda estão em desenvolvimento, portanto, o acompanhamento das 

medidas adotadas será realizado por meio de Relatório de Monitoramento a ser elaborado por esta 

Coordenadoria de Auditoria. 

 

RECOMENDAÇÃO 037 

 

Recomenda-se que a SMDHC, no caso específico do Projeto Compartilhando (Processo nº 2014-

0.167.720-3, proceda com a revisão da análise dos documentos referente à execução física do 

objeto que encontram-se anexadas as respectivas prestações de contas, atentando-se às 

divergências identificadas entre o Plano de Trabalho firmado com a entidade e os fatos narrados, 

assim como conclua todo o processo de análise das prestações de contas associados ao projeto em 

questão. 

 

 

CONSTATAÇÃO 022 – Ausência de sistematização e informação sobre a liquidação das 

parcelas dos repasses realizados para as entidades. 

 

Conforme pode se depreender dos processos analisados, elencados no Subanexo IV deste 

documento, o processo de prestação de contas apresenta fragilidade, carecendo de sistematização. 

Não há unificação dos processos administrativos de prestação de contas, sendo adotado o 

procedimento de abertura de um processo para uma ou duas prestações de contas parciais e de um 

processo específico para a prestação de contas final de cada projeto, fato que dificulta a 

comparação das despesas realizadas, em especial as de trato continuado. 

 

Adicionalmente, em consulta aos processos da mesma amostra, verifica-se a ausência de juntada 

das notas de liquidação dos repasses, em especial em relação à primeira parcela. O art. 8º da 

Portaria nº 9/2014/SMDHC da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, dispõe: 

 

“Artigo 8º – Após a formalização do Convênio, o responsável pelo FUMCAD na CPCA 

deverá providenciar a extração de cópias necessárias para a abertura do processo de 

pagamento da 1ª parcela, que deverá ocorrer, independentemente de requerimento da 

Convenente, competindo-lhe encaminhar o referido processo à SGAF, no prazo máximo 

de 03 (três) dias úteis, a contar da data da assinatura do ajuste, para a emissão da Nota 

de Liquidação e Pagamento, observando-se os prazos e demais disposições previstos no 

capítulo sobre a liberação de recursos. 

Parágrafo Único – Encerrada as providências especificadas no caput deste artigo, 

a CPCA deverá encaminhar o processo para custódia na secretaria administrativa 

do CMDCA.” (Grifos Nossos) 

 

Cumpre destacar que a emissão da nota de liquidação é de competência da Supervisão Geral de 

Administração e Finanças (SGAF), ficando para esta a responsabilidade de juntada da respectiva 



62/78 

 

nota de liquidação no processo, com seu posterior encaminhamento para a Secretaria 

Administrativa do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). 

 

Em suma, observa-se um provável descumprimento de procedimento o qual seria obrigatório 

perante a legislação aplicável. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: Para os processos vigente anteriormente ao Marco Regulatório - 

MROSC, os fluxos com os setores envolvidos no acompanhamento dos projetos pactuados com 

recursos do Fundo, estão em fase de elaboração e aprovação, a fim de que haja a celeridade 

necessária, bem como transparência na realização dos procedimentos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Com a utilização do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no qual os processos são 

eletrônicos e com informações de fácil acesso tais inconsistências sejam sanadas, além do 

necessário redesenho de fluxos mencionados anteriormente.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“As parcerias assinadas em 2018 já estão com processos reorganizados. Em relação às 

anteriores, entre 30 (trinta) e 180 (cento e oitenta) dias.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em seu Plano de Providências, a Secretaria informa que o Sistema Eletrônico de Informações - 

SEI é atualmente utilizado para todos os processos e que, em relação aos processos anteriores à 

adoção dessa plataforma, os mesmos serão reorganizados pela Unidade.  

 

No entanto, não houve manifestação quanto ao motivo de abertura de processo administrativo em 

separado do processo de prestação de contas, gerando dois processos diferentes. Também não 

houve justificativa do fato de não ser possível localizar, nos autos, a Nota de Liquidação e 

Pagamento, requisito disposto no art. 8º da Portaria nº 9/2014/SMDHC.  

 

RECOMENDAÇÃO 038 

 

Recomenda-se, conforme Plano de Providências apresentado, o estabelecimento de fluxo a ser 

adotado para acompanhamento dos projetos, especialmente em relação às prestações de contas, 

objetivando a simplificação, celeridade e transparência requeridas no procedimento em questão e, 

em especial, que se garanta que a prestação de contas ocorra em um único processo e a devida 

juntada das notas de liquidação conforme previsão normativa.  

 

RECOMENDAÇÃO 039 

 

Recomenda-se que a SMDHC proceda com a sistematização de informações atinentes a efetivação 

de repasses de recursos oriundos do FUMCAD para projetos que forem firmados, de modo que 

possam haver melhorias no controle e gerenciamento da situação desses repasses. 

 

CONSTATAÇÃO 023 – Uso irregular da Conta Geral da Entidade em detrimento da Conta 

Específica do Projeto para pagamento de fornecedores e prestadores de serviço. 

 

Em análise dos processos de Prestação de Contas que integram a amostra estudada (Subanexo IV), 

verifica-se que, nos Processos Administrativos nº 2017-0.043.887-8, nº 2017-0.043.619-4 e nº 
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2017-0.043.619-4, que correspondem a 50% da amostra analisada, as entidades estão utilizando a 

Conta Geral para pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, contrariando o disposto no 

Subanexo I da Portaria nº 9/2014/SMDHC e o estabelecido nos termos de convênio firmados. 

 

Por exemplo, no Processo Administrativo nº 2017-0.043.619-4, o projeto “Oficinas Socioculturais 

Solidariedade Pedreira”, da Associação de Apoio a Família ao Grupo e a Comunidade São Paulo 

(AFAGO), observa-se que, em alguns meses, houve o uso da Conta Geral para pagamento de 

prestadores de serviços, como se verifica às fls. 67/74 e fl. 264/265, contrariando o Item 5.3.1.2.3 

do Subanexo I, da Portaria nº 9/2014/SMDHC e item de igual número do Termo de Convênio nº 

115/2016/SMDHC, que dispõe:  

 

“5.3.1.2.3 Os pagamentos serão realizados exclusivamente a débito da conta 

específica e somente mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços, observadas as vedações constantes do 

artigo 14 da Portaria 009/SMDHC/2014.” 

 

Nos Processos Administrativos nº 2017-0.043.887-8 e nº 2017-0.043.619-4, ambos referentes a 

projetos executados pela Alfasol, identifica-se que, nestes processos de prestação de contas, boa 

parte dos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço é feita pela Conta Geral e não 

pela Conta Específica, como determinado no termo de convênio. O Item 5.3.1 do Termo de 

Convênio nº 051/2016/SMDHC dispõe: 

 

“5.3.1 Nas prestações de Contas Parciais Trimestrais de cada repasse recebido, a 

Convenente deverá apresentar para cada mês abrangido, até o último dia útil do último 

mês de cada Prestação de Contas Parcial Trimestral do repasse anterior, mediante 

protocolo emitido pelo expediente da CPCA, juntamente com os seguintes documentos:” 

[...] 

5.3.1.5 Extrato mensal da Conta Corrente Bancária específica do Convênio;  

5.3.1.6 Extrato mensal da Conta de Aplicação Financeira do Convênio”.  

 

Desse modo, as irregularidades constatadas descumprem a legislação aplicável e prejudicam a 

transparência no que tange ao processo de prestação de contas dos projetos apontados, dado que 

pagamentos referentes a projetos diferentes, sob gestão da mesma entidade, podem estar sendo 

realizados utilizando-se da mesma conta bancária. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: DAC 

b) Justificativa da Unidade: A Unidade efetuará a reanálise do processo para que as 

inconsistências levantadas pela Auditoria sejam apuradas e eventuais prejuízos ao erário sejam 

sanados. Será necessário verificar se ocorreram problemas com a conta específica que levaram à 

entidade a utilizar a conta geral, descumprindo a legislação em vigor.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania já está com uma equipe que está sendo 

capacitada e que terá foco na análise dos processos e demais atividades no Departamento de 

Parcerias, estes os quais a já citada Nota de Auditoria n° 01/2017 menciona. Os cargos dos 

respectivos servidores foram disponibilizados por meio do Decreto n° 58.273, de 13 de junho de 

2018, destacando-se que os projetos supracitados serão analisados e possíveis prejuízos ao erário 

serão apurados.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“A partir de 30 (trinta) dias para o passivo.” 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Conforme análise da manifestação proferida, a Unidade informa que, apesar da gravidade da 

constatação ora apresentada, as irregularidades identificadas pela Equipe de Auditoria ainda serão 

apuradas após a reanálise dos processos presentes na amostra realizada.  

 

No entanto, esta Equipe de Auditoria ressalta que, além do descumprimento à legislação aplicável, 

o pagamento de despesas por meio da do uso da Conta Geral prejudica, de forma preponderante, a 

transparência em relação à utilização dos recursos e cria entraves significativos à própria análise 

das prestações de contas apresentadas pela entidade, dada a dificuldade em se estabelecer uma 

associação direta entre a despesa apresentada na Conta Geral da entidade e a destinação do 

recurso, uma vez que a mencionada conta é utilizada para fins diversos. 

 

Diante do exposto, reitera-se que a falta de apuração integral das irregularidades 

supramencionadas, diante de sua intempestividade, prejudica sobremaneira a devolução ao erário 

público de possíveis prejuízos apurados pela Unidade quando da conclusão e reanálise dos 

processos de contas em questão, assim como dos demais que ainda se encontram pendentes de 

análise e não foram abordados neste item (vide Constatação 001). 

 

RECOMENDAÇÃO 040 

 

Vide Recomendação 001 presente na Constatação 001 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 024 – Fragilidade do Sistema FUMCAD devido à possibilidade de 

direcionamento irregular de recursos provenientes de doações feitas por transferência 

bancária ou depósito. 

 

Caso um doador opte por fazer uma contribuição ao FUMCAD por meio de transferência bancária 

ou depósito, não existe opção, no site do FUMCAD, para que haja uma notificação prévia, 

preenchida pelo doador, a qual permita que a SMDHC obtenha informação sobre a intenção do 

doador de apoiar financeiramente um projeto específico, caso seja de sua escolha. 

 

Ante o disposto, há a necessidade da apresentação de uma carta, assinada pelo doador, com os 

dados do projeto o qual esse pretende patrocinar para que, posteriormente, através do sistema, seja 

feito o direcionamento manual do recurso recebido por meio da funcionalidade “Direcionar 

Recursos da DRD”. Entretanto, conforme disposto em detalhes na Constatação 009, verifica-se a 

ausência de comprovação do direcionamento de recursos para projetos dentro da amostra 

selecionada. 

 

Ressalta-se que, durante o período de trabalho de campo desta auditoria, embora a Equipe de 

Auditoria tenha, de forma constante, interagido e realizado reuniões com integrantes do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e com funcionários de diversas áreas do 

SMDHC, não houve esclarecimento dos seguintes pontos, a saber:  

 

- Qual seria o setor responsável pela inserção de dados para direcionamento de recursos 

provenientes de transferência bancária e depósitos no Sistema FUMCAD? e  

- Com base em qual documentação este setor realiza a operação?  

 

Ainda, pontua-se que não há sequer a possibilidade de acesso a informações, por meio do Sistema 

FUMCAD, sobre quais usuários realizam estas transações e quando as mesmas teriam sido 

direcionadas, tendo em vista a fragilidade apontada na Constatação 028 deste documento.  
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Dado o exposto nos parágrafos anteriores, observa-se a possibilidade de direcionamento irregular 

de recursos recebidos por meio de transferência bancária ou depósito, caracterizando fragilidade 

atual do Sistema FUMCAD. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) 

b) Justificativa da Unidade: Conforme o disposto no art. Io da Resolução 120/CMDCA/2017, o 

doador que efetuar uma doação por TED ou Transferência Eletrónica, deve em até três meses 

após a publicação do resultado do Edital FUMCAD, embasado pelo art. 50 da Resolução 

77/CMDCA/2005 (vide abaixo), enviar uma carta de intenção de doação (considerando que 

pessoa fisica não emite ofício), com modelo disponível no ambiente externo do Sistema de 

Doações do FUMCAD, ao CMDCA, acompanhado do comprovante da doação. 

Artigo 1° - As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem doação ao FUMCAD/SP por meio de 

TED ou DOC poderão no prazo de 3 (TRÊS) MESES da data de publicação do projeto apto no 

Diário Oficial, por meio de ofício dirigido ao Presidente do CMDCA/SP e contendo cópia do 

comprovante de transferência, indicar projeto (os) previamente aprovado(s), segundo diretrizes 

de edital específico, e que ainda estejam em fase de captação, cujo desenvolvimento pretenda 

auxiliar. 

Artigo 5° - A pessoa física ou jurídica, valendo-se de mecanismo legal de incentivo tributário, 

poderá indicar, através de oficio dirigido ao Presidente do CMDCA/SP e contendo copia do 

comprovante de deposito no FUMCAD/SP, o projeto ou eixo previamente aprovado, cujo 

desenvolvimento pretenda auxiliar. 

Após O envio desta solicitação tais documentos são inseridos nos processos SEI 

6074.2018/0000086-3 (para Pessoa Jurídica) e 6074.2018/0000578-4 (para Pessoa Física) e 

encaminhados para análise de conciliação bancária em CAF/DOF (setor de contabilidade e 

finanças da SMDHC), em que é juntado extrato da conta no Banco do Brasil do período (DRD) e 

comprovante de Recebimento da Transferência. 

Em seguida, a equipe administrativa da Secretaria Executiva do CMDCA, que assessora a CPFO, 

faz a “alteração de Doador da DRD” - substituindo a classificação anterior da SMDHC - 

possibilitando a emissão do recibo de doação, e fazendo com que O CPF/CNPJ do doador conste 

na DBF que será enviada a Receita Federal. 

Este processo só pode ser feito uma vez, quando a doação está classificada como efetuada pela 

SMDHC, e O direcionamento da doação, por meio da funcionalidade “Direcionar Recurso da 

DRD”, procedimento que também é informado no processo SEI. Adicionalmente, a PRODAM, 

empresa de tecnologia da Prefeitura Municipal de São Paulo, está fazendo manutenções no 

Sistema FUMCAD, para permitir a criação de níveis de acesso e do “log de auditoria”, para 

trazer mais segurança e confiabilidade ao sistema. Ademais, informamos que a SMDHC está, em 

conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda e intermedio da PRODAM, desenvolvendo um 

novo sistema para O FUMCAD, que efetuará essas operações de modo automático, não havendo 

risco de erros humanos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“1 - Implementação de processos SEI para controlar OS direcionamentos de doações feitos; 

2 - Implementação de Níveis de Acesso ao Sistema FUMCAD; 

3 - Implementação do log “Auditoria” no Sistema FUMCAD; 

4 - Desenvolvimento de um novo sistema de doações para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“1 - Em execução desde janeiro de 2018; 

2 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 
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3 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

4 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando disponibilização para testes e 

posterior implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A SMDHC informa que os recursos provenientes de transferências bancárias, realizadas por meio 

de DOC ou TED, são direcionados aos projetos com base nas informações contidas nas cartas de 

doação recebidas dos respectivos doadores. No entanto, destaca-se novamente que, à época, 

nenhum colaborador soube informar qual setor seria responsável pela guarda e gerenciamento 

dessas cartas, não havendo, portanto, qualquer elemento comprobatório à disposição corroborando 

com as informações contidas no Sistema FUMCAD (vide Constatação 009). 

 

Nesse contexto, a Unidade alega que, por meio de auxílio da Empresa de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM, estão sendo implementadas 

alterações no Sistema FUMCAD com o objetivo de sanar as fragilidades apontadas. Entretanto, 

vale ressaltar que a Secretaria não informou um prazo estimado para a conclusão dessas ações, 

informação essa de suma importância para o devido gerenciamento e acompanhamento das 

providências. 

 

Ainda, cumpre mencionar que, no Plano de Providências apresentado diante das constatações 

presentes no Relatório de Auditoria nº 40/2015-2 de 15/06/2016, o desenvolvimento de um novo 

sistema de doações já havia sido previsto e teria como prazo para sua implementação a data de 

30/11/2016, porém, quase dois anos depois do prazo inicial previsto, o mesmo ainda encontra-se 

pendente de implementação pela Pasta.  

 

Desse modo, a Equipe de Auditoria considera que as modificações descritas no Plano de 

Providências são fundamentais e de caráter urgente, tendo em vista o potencial de se gerar 

prejuízos ao erário por via das vulnerabilidades supracitadas e o expressivo tempo transcorrido 

desde a identificação das fragilidades do sistema atualmente adotado pela Secretaria. 

 

RECOMENDAÇÃO 041 

 

Recomenda-se que sejam concluídas as mudanças/alterações no Sistema FUMCAD, em parceria 

com a PRODAM, previstas no Plano de Providência, sob a condição de serem urgentes e 

prioritárias, dado as fragilidades identificadas neste e demais itens deste relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 042 

 

Vide Recomendação 018 presente na Constatação 009 deste Relatório. 

 

CONSTATAÇÃO 025 – Fragilidade do Sistema FUMCAD devido à possibilidade de 

inclusão/alteração de lançamentos/doações sem contrapartida financeira. 

 

Em reunião realizada com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município 

de São Paulo - PRODAM e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, foi informado que o 

Sistema FUMCAD, por meio da funcionalidade “Lançamentos”, permitia que fossem efetuadas 

doações, sem a necessária contrapartida financeira, por meio de boleto bancário, depósitos ou 

transferências bancárias, até fevereiro de 2016. Ou seja, a entidade conseguiria receber recursos 

do FUMCAD, embasada em manifestação via sistema que não estaria atrelada à efetiva 

transferência de recursos suficientes por doadores para que o projeto fosse conveniado.  

 

Durante testes realizados no Sistema FUMCAD, foi possível comprovar a falha de segurança 
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exposta acima, o que confirma a informação recebida na reunião supramencionada.  

 

Ressalta-se que, atualmente, ainda existe a possibilidade de se realizar a inclusão de 

lançamentos/doações sem a comprovação financeira do mesmo, bastando inserir data anterior a 

fevereiro de 2016 quando da inclusão do mesmo. Ainda, sem a devida contrapartida financeira, 

verifica-se exequível a alteração de todos OS dados de lançamentos que se encontram pendentes no 

sistema e a confirmação destes lançamentos, por meio da funcionalidade “Alterar Lançamentos”, 

contanto que a data inserida para o lançamento/doação seja anterior ao período mencionado no 

parágrafo anterior. 

 

Em suma, é importante mencionar que a impossibilidade de se ter acesso ao histórico das 

inserções/alterações realizadas por usuários (vide Constatação 028), assim como a possível 

fragilidade verificada no gerenciamento/controle das permissões de acessos/usuários ao sistema 

(vide Constatação 027), reforça o entendimento de que a possibilidade de alteração/inclusão 

manual de lançamentos/doações caracteriza-se como uma grave fragilidade do Sistema 

FUMCAD. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“O Sistema FUMCAD emite uma mensagem ao tentar acessar as funções de inclusões e 

alterações, dizendo que tais ações devem ser feitas pelo CAB e/ou pelo SOF. 

A CPFO não mexe em doações anteriores a 90 dias da data corrente, visto as determinações das 

resoluções 77 e 120/CMDCA. As doações do período descoberto/vulnerável no sistema são todas 

de datas que poderiam ser aplicadas em projetos que já tiveram a possibilidade de convenio 

prescrita ou que já estão conveniados, considerando ainda que todas alterções de 

direcionamentos são registradas no SEI. 

Vale relembrar que a PRODAM, está fazendo manutenções no Sistema FUMCAD, que incluem a 

criação de níveis de acesso e do “log de auditoria”, para trazer mais segurança e confiabilidade 

ao sistema. 

Ademais, como dito anteriormente, a SMDHC está, em conjunto com a Secretaria Municipal da 

Fazenda e intermedio da PRODAM, desenvolvendo um novo sistema para o FUMCAD, que 

efetuará essas operações de modo automático, não havendo risco de erros humanos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“1         - Implementação de processos SEI para controlar os direeionamentos de doações feitos; 

2 - Implementação de Níveis de Acesso ao Sistema FUMCAD; 

3 - Implementação do log “Auditoria” no Sistema FUMCAD; 

4 - Desenvolvimento de um novo sistema de doações para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“1 - Em execução desde janeiro de 2018; 

2 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

3 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

4 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando disponibilização para testes e 

posterior implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
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Inicialmente, cumpre ressaltar que as fragilidades apontadas nesta constatação já haviam sido 

identificadas anteriormente por esta Controladoria por meio do Relatório de Auditoria nº 40/2015-

2 de 15/07/2016. Apesar do exposto, observa-se que tais fragilidades (possibilidade de 

inclusão/alteração de lançamentos/doações sem contrapartida financeira) ainda restam por ser 

sanadas e, por consequência, prejudicam sobremaneira a credibilidade das alocações de todos os 

recursos direcionados até o mês de fevereiro de 2016. 

 

A Unidade se manifesta no sentido de que as doações, realizadas em data anterior a fevereiro de 

2016, seriam referentes a projetos que tiveram sua possibilidade de convênio prescrita ou que já 

teriam sido conveniados pela Pasta. Todavia, não considera, em sua justificativa, a possibilidade 

de ocorrência de diversas fraudes no processo de direcionamento de recursos dada à possibilidade 

existente, à época, de se incluir ou alterar lançamentos/doações no Sistema FUMCAD sem 

contrapartida financeira.  

 

Portanto, demonstra-se de suma importância a adoção das medidas previstas no Plano de 

Providências, com o objetivo de solucionar as fragilidades que foram verificadas no Sistema 

FUMCAD.   

 

RECOMENDAÇÃO 043 

 

Vide Recomendação 041 presente na Constatação 024 deste Relatório. 

 

RECOMENDAÇÃO 044 

 

Recomenda-se que a Unidade proceda com a apuração de possíveis direcionamentos irregulares 

e/ou fraudes que possam ter ocorrido em procedimentos de inserção ou alteração de dados 

financeiros concernentes às doações no Sistema FUMCAD, conduzindo, quando cabíveis, o 

devido procedimento de reparação de prejuízos financeiros e de responsabilização. 

 

 

CONSTATAÇÃO 026 – Fragilidade do Sistema FUMCAD devido à ausência de controle 

automatizado para evitar que o montante captado seja superior ao valor aprovado para 

cada projeto. Valores destinados por doadores podem não ser utilizados nos respectivos 

projeto escolhidos em caso de captação a maior. 

 

Em análise dos valores captados por projetos do Edital FUMCAD 2016 que obtiveram doações 

suficientes para que fossem conveniados, verifica-se, por meio de amostra aleatória não 

probabilística, que, em sua grande maioria, os projetos receberam um montante significativo 

mesmo após já terem conseguido obter o valor necessário para que executassem o projeto 

proposto.  

 

Ressalta-se que, uma vez que atingido o valor de doações requerido (valor estipulado no próprio 

edital) para que a entidade consiga concretizar o projeto, o Sistema FUMCAD não prossegue com 

a inativação automática do mesmo para recebimento de novos valores (Tabela XXII). Cumpre 

mencionar que a inativação do projeto só ocorre em um momento posterior por meio da inativação 

manual realizada por servidor da SMDHC. 

 

Tabela XXII – Amostra dos Valores Captados por Projetos do Edital FUMCAD 2016 

PROJETO Valor do Projeto 
Valor do Projeto + 

10% FUMCAD (A) 

Valor Captado 

pelo Projeto (B) 
Diferença (B - A) 

Cultura, Esporte e Lazer - Um Caminho de Inclusão R$ 426.627,89 R$ 474.030,99 R$ 474.120,00 R$ 89,01 

Primeira Infância Livre de Acidentes - Prevenção 

para Familiares e Responsáveis 
R$ 243.120,00 R$ 270.133,33 R$ 270.633,33 R$ 500,00 

Previna-se: Saúde Sexual, Reprodutiva e R$ 419.400,69 R$ 466.000,77 R$ 495.970,49 R$ 29.969,72 
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Atedimento Psicológico aos Educandos da ASA 

Atendimento de Enfermagem no Tratamento de 
Crianças e Adolescentes com Câncer por 

Profissionais Qualificados em Oncologia Pediátrica 

no Hospital do GRAACC 

R$ 8.198.601,21 R$ 9.109.556,90 R$ 10.820.965,73 R$ 1.711.408,83 

Serviço de Assistência Multifamiliar de Bebês 

Prematuros e/ou Crianças com Deficiência 

Intelectual 

R$ 237.841,76 R$ 264.268,62 R$ 364.997,89 R$ 100.729,27 

Audiovisual em Foco: Qualificação e Identidade 
Juvenil 

R$ 1.258.601,00 R$ 1.398.445,56 R$ 1.532.541,95 R$ 134.096,39 

Descobrindo a Arte: Teatro e Artesanato R$ 34.800,00 R$ 38.666,67 R$ 39.300,00 R$ 633,33 

Acervo Literário para Jovens R$ 472.648,80 R$ 525.165,33 R$ 565.765,33 R$ 40.600,00 

Preparando o Futuro - Programa de Aprendizagem  R$ 113.148,92 R$ 125.721,02 R$ 249.148,92 R$ 123.427,90 

Musicalizando a Vida R$ 308.708,96 R$ 343.009,96 R$ 363.500,00 R$ 20.490,04 

Totais R$ 11.713.499,23 R$ 13.014.999,15 R$ 15.176.943,64 R$ 2.161.944,50 

 

Em vista dos dados apresentados acima, verifica-se que o montante de R$ 2.161.944,50 (14,24%, 

aproximadamente, do total captado de R$ 15.176.943,64 que seria destinados aos projetos 

supramencionados) não poderá ser utilizado para financiamento do projeto desejado por seus 

respectivos doadores e serão destinados integralmente ao FUMCAD para serem utilizados em 

outros projetos, uma vez que não há a devolução desses recursos aos seus doadores caso não 

consigam ser destinados aos projetos requeridos inicialmente.  

 

Estes valores somente poderão ser direcionados, para outro projeto da mesma entidade, caso a 

SMDHC receba uma carta de direcionamento na qual o doador comprovaria a sua intenção de 

transferir o recurso doado para outro projeto. Todavia, como o site não notifica o doador de que o 

projeto escolhido já captou todo o montante necessário, aquele, no momento da doação, não 

possui conhecimento deste fato e teria que ser notificado, posteriormente, pela SMDHC ou pela 

própria entidade recebedora do recurso. 

 

Há de se mencionar o risco de redirecionamento irregular dos valores captados além do valor total 

requerido pelos respectivos projetos, uma vez que qualquer usuário do Sistema FUMCAD possui 

a capacidade de remanejar estes valores sem que necessariamente haja a formalização de que esta 

seria a intenção do doador do recurso (vide Constatação 024). 

 

Dado o exposto, identifica-se nova fragilidade do Sistema FUMCAD frente à ausência de controle 

automatizado relativo ao montante captado por cada um dos projetos e à ausência de notificação 

aos doadores de que os recursos direcionados pelos mesmos não poderão ser destinados ao projeto 

escolhido. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) 

b) Justificativa da Unidade: As doações excedentes ao valor dos projetos, assim como o 

“pedágio” de 10% de todas as entradas do fundo, servem para que o CMDCA possa financiar os 

projetos classificados que estão em àrea de maior vulnerabilidade social. Atualmente é feito um 

controle mensal da captação dos projetos “ativos” no Sistema FUMCAD, considerando que não 

é possível alterar as doações feitas por “boleto”, somente as que tem DRD (TED, DOC, 

Transferências Eletrônicas). Vale destacar que todas alterações de direcionamentos são 

registradas no SEI. 

Ademais, reafirmamos que a SMDHC está, em conjunto eom a Secretaria Municipal da Fazenda 

e intermédio da PRODAM, desenvolvendo um novo sistema para o FUMCAD, que efetuará essas 

operações de modo automático, não havendo risco de erros humanos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
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“1 - Controle mensal do valor captado dos projetos; 

2 - Desenvolvimento de um novo sistema de doações para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“1 - Em execução desde janeiro de 2018; 

2 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando disponibilização para testes e 

posterior implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em sua manifestação, a Secretaria informa que instituiu controle mensal do valor captado pelos 

projetos de modo que, após a arrecadação dos recursos necessários seja atingida por um 

determinado projeto, o mesmo seja desabilitado e não possa mais receber doações direcionadas de 

potenciais interessados. No entanto, a instituição de tal rotina não permite sanar o problema 

identificado por completo, uma vez que, conforme expressado pela própria Unidade, há o risco de 

erros humanos durante a execução do procedimento. 

 

Conforme mencionado em outros itens deste mesmo relatório, a SMDHC esclarece que a 

fragilidade identificada será sanada quando da implementação de um novo sistema de 

gerenciamento do FUMCAD, porém não fornece nenhum prazo para conclusão desta ação. 

 

Desse modo, diante da análise dos fatos expostos neste item, assim como dos demais presentes 

neste relatório, reitera-se a importância da criação e desenvolvimento de um novo software para 

gerenciamento de todos os processos associados a gestão do FUMCAD. 

 

RECOMENDAÇÃO 045 

 

Vide Recomendação 041 presente na Constatação 024 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 027 – Fragilidade no gerenciamento/controle das permissões de 

acessos/usuários ao Sistema FUMCAD e suas funcionalidades. 

 

Em documento enviado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município 

de São Paulo – PRODAM, datado de 14 de dezembro de 2017, observa-se, dentre a lista de 

usuários ativos que possuiriam acesso irrestrito ao Sistema FUMCAD, a presença de doze logins 

ativos que seriam pertencentes a servidores que, à época, já não mais pertenciam ao quadro de 

servidores da SMDHC. Importante ressaltar que não há a figura de níveis de acesso no sistema, 

sendo que tal fato implica que todos os usuários possuem acesso a todas as funcionalidades da 

plataforma. 

 

Diante do exposto, esta constatação caracteriza grave fragilidade em relação ao gerenciamento dos 

acessos ao sistema e acabar por permitir que usuários não autorizados realizem 

alterações/inserções no sistema sem a devida permissão. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) 

b) Justificativa da Unidade: Em meados do primeiro semestre de 2018, com a definição das 

liberações dos níveis de acesso, a CPFO teve acesso à lista de pessoas com login no sistema, e foi 

solicitada a exclusão dos servidores desligados da SMDHC nessa janela de tempo. 
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Adicionalmente, foi solicitada a criação do “log de auditoria”, que irá rastrear e registrar todas 

as operações feitas pelas pessoas cadastradas no Sistema FUMCAD, com a finalidade de trazer 

mais segurança e confiabilidade ao sistema. 

Ademais, mais uma vez, a SMDHC está, em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda e 

intermédio da PRODAM, desenvolvendo um novo sistema para o FUMCAD, que terá essas 

funcionálidades.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“1 - Implementação de níveis de acesso ao Sistema FUMCAD; 

2 - Implementação do “log de auditoria” no Sistema FUMCAD; 

3 - Desenvolvimento de um novo sistema de doações para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“1      - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

2 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

3 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando disponibilização para testes e 

posterior implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Secretaria, em sua manifestação, informa que, no primeiro semestre deste ano, foram 

identificados os logins que ainda encontravam-se irregularmente ativos apesar de serem de 

titularidade de pessoas que não mais exerciam qualquer função na SMDHC e concluído o 

procedimento de exclusão dos mesmos. 

 

Demonstra-se importante destacar a gravidade da fragilidade em questão, considerando que, desde 

a sua adoção até o início de 2016, o Sistema FUMCAD:  

 

- Não proporciona informações relativas à inserções/alterações realizadas por usuários;  

- Permite a inclusão/alteração de lançamentos/doações sem a efetiva contrapartida financeira; e  

- Permite o direcionamento irregular de recursos provenientes de doações feitas por transferência 

bancária ou depósito. 

 

Destarte, verifica-se a possibilidade de que pessoas que não integravam o quadro de servidores da 

Pasta podem ter atuado, de forma irregular, no direcionamento de recursos recebidos por doadores 

e cometido fraudes no processo de seleção de projetos, uma vez que, diante das fragilidades 

elencadas no parágrafo anterior, pode ter ocorrido o conveniamento de projetos que não tenham 

efetivamente recebido recursos para que fosse implementados.  

 

RECOMENDAÇÃO 046 

 

Recomenda-se, conforme apresentado em seu Plano de Providências, que a SMDHC proceda com 

a implementação de níveis de acesso para os usuários cadastrados no Sistema FUMCAD e que a 

plataforma eletrônica permita a consulta ao histórico de ações executadas por cada um dos 

usuários que possuem acesso a mesma. 

 

RECOMENDAÇÃO 047 
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Recomenda-se que a Secretaria adote rotina administrativa para que, quando do desligamento de 

servidor da Pasta que possua acesso ao Sistema FUMCAD, proceda, de forma tempestiva, com a 

exclusão/inabilitação do usuário associado ao respectivo servidor. 

 

RECOMENDAÇÃO 048 

 

Vide Recomendação 041 presente na Constatação 024 deste Relatório. 

 

 

CONSTATAÇÃO 028 – Fragilidade do Sistema FUMCAD devido à impossibilidade de 

acesso ao histórico de inserções/alterações realizadas por usuários. 

 

Analisando-se as funcionalidades do Sistema FUMCAD, não foi possível obter acesso a qualquer 

tipo de registro/histórico relativo às inserções/alterações realizadas por usuários deste sistema. Tal 

fato impossibilita descobrir quem seria o responsável pela inserção de dada informação ou pela 

sua posterior alteração. 

 

Ressalta-se que, conforme analisado por esta Equipe de Auditoria, existe a possibilidade de que 

alterações sejam feitas por usuários após a inserção/lançamento de uma informação no sistema. 

Por exemplo, a funcionalidade “Direcionar Recursos da DRD”, cujo propósito é o 

direcionamento de recursos feitos por meio de Depósito Online ou TED bancário, permite que, 

depois de realizado o citado direcionamento para um recurso recebido pelo fundo, via sistema, que 

o mesmo seja, posteriormente, excluído e feito o redirecionamento do recurso por qualquer 

usuário ativo do sistema. 

 

Além disso, os certificados/recibos de doação emitidos pela SMDHC, por meio do próprio 

Sistema FUMCAD, não apresentam informações quanto às entidades e projetos para os quais os 

recursos foram direcionados, dificultando a verificação se houve direcionamento irregular 

recursos/doações. 

 

Tais fatos expõem outra fragilidade significativa do sistema, uma vez que esse não possui recursos 

que permitam acesso ao histórico dos usuários responsáveis pela inserção/alteração manual de 

informações relacionadas ao gerenciamento das doações.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) 

b) Justificativa da Unidade: Vide resposta dos itens 1 e 4.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 

“1 - Implementação de processos SEI para controlar OS direeionamentos de doações feitos; 

2 - Implementação de Níveis de Acesso ao Sistema FUMCAD; 

3 - Implementação do “log de auditoria” no Sistema FUMCAD; 

4 - Desenvolvimento de um novo sistema de doações para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 

“1 - Em execução desde janeiro de 2018; 

2 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 

3 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando upload na versão de 

homologação para testes e posterior upload na versão de produção; 
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4 - Em fase de desenvolvimento pela PRODAM, aguardando disponibilização para testes e 

posterior implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A ausência de registro de acessos e de inserções/alterações realizadas por usuários cadastrados no 

Sistema FUMCAD traz graves prejuízos à confiabilidade das informações apresentadas pela 

plataforma, uma vez que impossibilita a confirmação da autoria de qualquer ação realizada no 

sistema. Tal fato é agravado frente às fragilidades identificadas no referido sistema, especialmente 

no que se refere à possibilidade de se alterar/incluir valores financeiros e/ou direcionamento dos 

lançamentos de doações no sistema (vide Constatações 026 e 027).  

 

Nesse cenário, sendo apurado erro e/ou fraude na origem e/ou destinação de recursos em relação 

aos projetos que tenham sido aprovados, a inexistência de controle quanto a quem e quando foram 

realizadas tais alterações ou inserções dificulta de forma significativa a identificação dos 

respectivos agentes e eventual responsabilização dos mesmos. 

 

Desse modo, demonstra-se ser de suma importância a célere adoção das medidas previstas no 

Plano de Providências, com o objetivo de sanar o conjunto de vulnerabilidades verificados no 

Sistema FUMCAD.   

 

RECOMENDAÇÃO 049 

 

Vide Recomendação 041 presente na Constatação 024 deste Relatório. 

 

CONSTATAÇÃO 029 - Inconsistências em lançamentos inseridos no Sistema FUMCAD. 

 

Em consulta ao relatório de depósitos do Sistema FUMCAD, verificam-se diversos créditos de 

recursos não direcionados, realizados nos exercícios de 2016 e 2017, cujo depositante informado é 

a própria Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC (Tabela XXIII).   

 

Tabela XXIII – Resumo Lançamentos Sistema FUMCAD de Créditos Não Direcionados da 

SMDHC 

Depositante 

QTD de 

Transações 

2016 

Valor Total 

2016 (R$) 

QTD de 

Transações 

2017 

Valor Total 

2017 (R$) 

QTD Total 

de 

Transações 

Total Geral 

(R$) 

Secretaria 

Municipal de 

Direitos 

Humanos e 

Cidadania 

706 R$ 876.748,17 915 
R$ 

7.701.742,78 
1621 R$ 8.578.490,95 

 

Ressalta-se que, do somatório de todas as transações ocorridas durante o período, o montante dos 

lançamentos efetuados no mês de dezembro 2017 representa 78,7% deste total. 

 

Realizando-se um comparativo destas transações com os extratos da conta bancária do FUMCAD, 

observa-se que estes lançamentos possuem correspondência com créditos feitos, nas mesmas 

datas, na conta bancária. No entanto, analisando-se os dados relativos à origem destes recursos, 

presentes nos extratos bancários, identificam-se diversos tipos de origem para as transações 

mencionadas. De forma elucidativa, seguem alguns exemplos na tabela abaixo (Tabela XXIV). 

 

Tabela XXIV – Exemplos Descritivo Transações Bancárias correspondentes aos Créditos 

Não Direcionados da SMDHC 

Data Valor (R$) 
Tipo de 

Movimentação 
Detalhamento Extrato Bancário 
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27/12/2017 R$ 263.575,00 
TED-Crédito em 

Conta 

27/12/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.976.738 

263.575,00 C 341 0912 28986000108 ELEVADORES ATL  

05/10/2017 R$ 94.227,10 
TED-Crédito em 

Conta 

05/10/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.258.293 

94.227,10 C 341 0184 67640441000714 LARAMARA A BRA 

28/04/2016 R$ 93.917,99 
Transferência on 

line 

28/04/2016 28/04/2016 1812 99026 870 Transferência on line 

661.812.000.500.177 93.917,99 C  

18/12/2017 R$ 29.902,37 
TED-Pag 

Fornecedores 

18/12/2017 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 6.672.757 

29.902,37 C 237 3381 60979457000111 A A C D ASSOC 

24/02/2017 R$ 12.851,44 
Movimento do 

Dia 

24/02/2017 24/02/2017 0000 14173 900 Movimento do Dia 

30.343.989 12.851,44 C 

05/10/2017 R$ 9.409,16 
TED-Crédito em 

Conta 

05/10/2017 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.258.293 

94.227,10 C 341 0184 67640441000714 LARAMARA A BRA 

03/10/2017 R$ 1.153,60 
Movimento do 

Dia 

03/10/2017 0000 14173 900 Movimento do Dia 33.564.468 

986,22 C  

03/10/2017 R$ 986,22 
Movimento do 

Dia 

03/10/2017 0000 14173 900 Movimento do Dia 33.564.468 

986,22 C  

 

Em suma, existe a possibilidade de estes recursos terem ingressado no Sistema FUMCAD com 

dados incorretos quanto ao depositante, sem explicação quanto aos motivos de tais lançamentos e 

gerando inconsistências nos dados apresentados por esta plataforma. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do Ofício nº 332/18-SMDHC/GAB, em 

22/06/2018, a Unidade se manifestou da seguinte forma: 

 

“a) Unidade responsável: CMDCA/Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) 

b) Justificativa da Unidade: As entradas na conta do FUMCAD feitas por TED, DOC e 

Tranferência Eletrónica - quando processadas no SOF - não possibilita a identificação do 

depositante. 

Inicialmente essas doações são lançadas como “9-OUTROS” e no fim do exercicio fiscal são 

reclassificadas como ^-DOAÇÃO”, efetuada pela SMDHC. Isso até que seja feita a identificação 

do doador e direcionamento da doação. 

Lembrando que a doação também pode vir a ser cancelada, situação em que a operação se torna 

uma “Devolução de Recursos”, prevista na Clausula 5.3.2.1 dos Termos de Convenio firmados 

entre a SMDHC e as OSC. Neste caso, assim que notificada a Divisão de Análise de Contas 

(DAC), cabe a esta notificar a contabilidade para a reclassificação no sistema SOF para “8-

DEVOLUÇÃO”, momento em que a operação deixa de aparecer no Sistema FUMCAD. 

A SMDHC está, em conjunto com a Secretaria Municipal da Fazenda e intermedio da PRODAM, 

desenvolvendo um novo sistema para o FUMCAD, que fará essa classificação automaticamente. 

Estamos, ainda, em parceria com a Delegacia da Receita Federal buscando alternativas para 

identificação dos doadores. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

“Desenvolvimento de um novo sistema para o FUMCAD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Em fase de desenvolvimento pela Prodam, aguardando disponibilização para testes e posterior 

implementação oficial.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A Secretaria informa que as entradas de valores na conta bancária destinadas ao recebimento de 

doações para o FUMCAD feitas por TED, DOC ou Transferência Eletrônica – quando do 

processamento das informações recebidas acerca destes valores pelo Sistema SOF – não 

possibilita, em certos casos, a identificação do depositante.  
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Contudo, neste item, esta Equipe de Auditoria trata de inconsistências informacionais que não 

foram abordadas nas justificativas prestadas pela Unidade, uma vez que se refere, de forma 

específica, aos expressivos montantes financeiros apresentados pelo Sistema FUMCAD, os quais 

contém a informação de que o doador seria a própria Secretaria, e não aos dados presentes no 

Sistema SOF, conforme exposto na manifestação da Secretaria.  

 

Ademais, a fragilidade/inconsistência abordada neste item está relacionada diretamente com outra 

constatação apresentada neste relatório (Constatação 024), para a qual a unidade alega que os 

direcionamentos são realizados com base nas cartas de doação.  

 

Ocorre que, como já informado anteriormente, a SMDHC não soube informar qual setor seria 

responsável pela guarda e gerenciamento dessas cartas, bem como não apresentou quaisquer cartas 

à equipe. Desse modo, ratifica-se a existência de fragilidades dos meios de controle instituídos no 

que tange ao direcionamento de recursos, quando esses são realizados por meio de TED, DOC ou 

Transferência Eletrônica. 

 

RECOMENDAÇÃO 050 

 

Recomenda-se à SMDHC a implementação de meios de controle, no sistema ou alternativos, que 

permitam a identificação original quanto ao direcionamento proposto pelos doadores aos recursos 

por eles doados, especificamente quando executados por meio de TED, DOC ou Transferência 

Eletrônica, dessa forma, viabilizar-se-á a devida transparência no direcionamento dos recursos 

recebidos por doadores. 
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 

 

 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos controles internos da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC e suas potenciais fragilidades; 

 Solicitação de processos e documentos; 

 Visita à SMDHC para análise de documentos e processos; 

 Visitas “in loco” de convênios em execução; 

 Análise do Sistema FUMCAD, por meio do ambiente de testes, disponibilizado pela SMDHC; 

 Conferência e análise de conformidade dos processos de prestação de contas da amostra; e 

 Entrevista com os servidores dos principais setores relacionados à gestão do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente (FUMCAD). 

 

 

SUBANEXOS 

 

I 

 

Processo 

Administrativo nº 
Nome do Projeto 

2014-0.166.101-3 Jovens em Ação 

2014-0.167.454-9 Famílias e Comunidade em Rede 

2014-0.167.714-9 Esporte, Direito da criança 

2014-0.167.720-3 Compartilhando 

2014-0.167.724-6 A Paz se constrói com a Paz 

2014-0.165.356-8 Desejo de Futuro: Construindo o Protagonismo 

2014-0.165.361-4 Inclusão Juvenil:Horizontes para o mundo do Trabalho 

2014-0.165.368-1 Empreendedorismo Social em Foco 

2014-0.158.695-0 Programa de Treinamento Remunerado para Adolescentes 

2014-0.167.470-0 Ser Feliz 

2014-0.158.708-5 Laramara-Inclusão e Tecnologia Assistiva 

2014-0.149.487-7 Caravana SOS Obesidade 

2014-0.167.194-9 Criança diz cada coisa 

2014-0.166.104-8 Nosso planeta nossa casa 

2014-0.163.712-0 Cultura Viva 

2014-0.165.346-0 Oficinas Sócioculturais Solidariedade Pedreira 

2014-0.167.275-9 
Mobilização Jovem por meio da Rádio Web CÉUs zona sul de São Paulo na prevenção e 

combate ao Cyberbullying e Sexting 

2014-0.163.636-1 Incluindo com o Centro de Memória Dorina Nowill 

2014-0.166.092-0 Tendas de Cidadania para Crianças e Adolescentes Imigrantes 

2014-0.143.040-2 Esportes Olímpicos Futurong 

2014-0.158.698-4 Formando Atores para o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 

2014-0.164.743-6 Esportes 

2014-0.167.283-0 
Formação em Direitos Humanos, Mídias e Novas Tecnologias para Adolescentes em 

Conflito Com a Lei 

2014-0.167.327-5 Matemática Aplicada e Tecnologia 

2014-0.163.759-7 Quarto Mundo 

2014-0.164.581-6 Ampliando Horizontes 

2014-0.167.496-4 Asas para Voar 
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II 

 

Processo 

Administrativo nº 
Nome do Projeto 

2016-0.252.773-0 Ver na Escola 

2016-0.245.690-5 Construindo Pontos 

2016-0.251.761-0 EURECA (Esporte, União, Respeito e Comunicação) 

2016-0.243.571-1 Vocação Jovem: Desenvolvimento Integral nas Subprefeituras de Campo 

Limpo e M'Boi Mirim 

2016-0.243.572-0 Vocação Numerar nas Escolas 

2016-0.232.756-0 Adolescentes em Ação: Educação para Liberdade 

2016-0.232.653-0 Núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa 

2016-0.232.757-9 Comunidade na Responsa 

2016-0.249.433-5 Novo Rumo a cada história: desenvolvendo potencialidades em busca de 

novas perspectivas 

2016-0.249.436-0 Família em foco 

2016-0.249.439-4 Feliz Autonomia 

2016-0.243.613-0 Atendimento à Criança com Deficiência Visual na Primeira Infância: 

Alicerces para Toda Vida, Desenvolvimento para Toda Sociedade 

2016-0.234.535-6 Fortalecimento de Vínculo Familiar para a Prevenção do Risco de 

Obesidade Infantil  

2016-0.234.619-0 Melhores Práticas para Prevenção e Tratamento da Obesidade Infantil - 

Nutrição, Atividade Fisica e Mudança Comportamental  

 

 

III 

 

Processo 

Administrativo nº 
Entidade Termo de Convênio 

Nº de 

relatórios 

analisados 

2014-0.166.104-8 
Associação Junior Achievement do 

Estado de São Paulo 
124/2016/SMDHC 04 

2014-0.163.712-0 

Sociedade Amigos de Bairro do 

Conjunto Habitacional Jardim 

Sapopemba 

100/2016/SMDHC 03 

2014-0.165.346-0 
Associação de Apoio a Família ao 

Grupo e a Comunidade São Paulo 
115/2016/SMDHC 01 

2014-0.167.275-9 
Centro Avançado de Estudos na 

Gestão Pública e Privada 
071/2016/SMDHC 02 

2014-0.166.092-0 
Centro de Direitos Humanos e 

Cidadania Imigrantes 
120/2016/SMDHC 02 

2014-0.166.101-3 Ação Comunitária do Brasil 083/2016/SMDHC 01 

2014-0.167.454-9 Ação Comunitária do Brasil 117/2016/SMDHC 01 

2014-0.167.447-6 Ação Comunitária do Brasil 062/2016/SMDHC 03 

2014-0.167.720-3 
União de Núcleos Assoc. e Socied. De 

Morad. Heliópolis e Região 
008/2017/SMDHC 

Sem Relatório 

de Visita 

2014-0.167.724-6 
União de Núcleos Assoc. e Socied. De 

Morad. Heliópolis e Região 
050/2016/SMDHC 04 

2014-0.165.356-8 Associação Alfasol 090/2016/SMDHC 02 

2014-0.165.361-4 Associação Alfasol 089/2016/SMDHC 03 

2014-0.165.368-1 Associação Alfasol 051/2016/SMDHC 03 
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IV 

 
Processo de 

Administrativo nº 
Entidade Nome do Projeto 

2017-0.043.630-5 

Instituto Movere de Ações 

Comunitárias Lutando para a vida 

2017-0.043.620-8 

Instituto Movere de Ações 

Comunitárias Caravana SOS obesidade 

2017-0.043.619-4 

Associação de Apoio a Família ao 

Grupo e a Comunidade São Paulo Oficinas Socioculturais Solidariedade Pedreira 

2017-0.105.887-8 Associação Alfasol Empreendedorismo social em foco 

2017-0.105.916-5 Associação Alfasol 

Inclusão Juvenil: horizontes para o mundo do 

trabalho  

2017-0.012.759-0 Instituto Patrícia Medrado Tênis no CEU Campo Limpo 

 
 
 


