
   

 

 
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA 

 

  

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Ordem de Serviço: N° 38/2017/CGM -AUDI 

Unidade Auditada: Companhia Metropolitana de Habitação 

Período de Realização: 23/06/2017 a 05/04/2018 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço nº 38/2017, 

realizada na Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, com o objetivo de avaliar os 

valores contidos no Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial na data de 31/12/2016, e a 

composição da Dívida Consolidada Líquida – DCL, referente ao 3º Quadrimestre de 2016, exigido 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

            Há dois tipos de balanço patrimonial a serem adotados pelos Entes da Administração 

Pública: um sob o enfoque orçamentário, oriundo da Lei 4.320/64, e outro sob o enfoque 

patrimonial, disciplinado pelo NBC T 16.6 e pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 

Público – MCASP. Os procedimentos adotados no parágrafo subsequente somente foram 

realizados em relação ao Balanço Patrimonial sob o enfoque patrimonial. 

 

Verificou-se a contabilização do Passivo Não Circulante da COHAB, com a finalidade de 

avaliar sua fidedignidade. Nessa etapa foram averiguados os lançamentos contábeis inerentes ao 

Passivo Não Circulante, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público –

MCASP – 6ª Edição e com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – 2016, e se 

foram atendidos os critérios do Passivo Não Circulante, conforme estabelecidos pelos itens 2.3.1, 

2.3.2 e 2.3.3 do referido Manual. Também foi certificado se havia obrigações que deveriam ser 

contabilizadas como Passivo Não Circulante, mas não foram. Ademais, foi examinada a conta 

“Provisões a Longo Prazo”, avaliando-se o seu atendimento aos critérios de reconhecimento de 

provisão consoante o item 9.2 do MCASP 6ª Edição. A avaliação das obrigações analisadas com o 

embasamento contido no item 4.3.2 do MCASP 6ª Edição. (OBS: Atualmente está em vigência o 

MCASP 7ª Edição, contudo, em 31/12/2016, data de referência para a realização desta auditoria, 

vigia a da 6ª Edição). 

 

          Avaliaram-se os valores da Dívida Consolidada Líquida da COHAB para fins de 

composição do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida exigido pela LRF no 3º 

Quadrimestre de 2016, de acordo com os itens 04.02.02.01, 04.02.02.02 e 04.02.05 do Manual de 

Demonstrativos Fiscais – MDF – 6ª Edição. (OBS: Atualmente está em vigência o MDF 7ª 

Edição, entretanto, no período do 3º Quadrimestre de 2016, período de referência para a realização 

desta auditoria, vigia a da 6ª Edição). 
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          Por fim, analisou-se o registro das informações, referentes ao Passivo Não Circulante, no 

Sistema de Orçamento e Finanças – SOF, assim como a transparência integral de seus valores 

contabilizados no Balanço Patrimonial referente à data de 31/12/2016. 

 

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

relatório, a saber:  

 

 Anexo I – Descritivo; 

 Anexo II – Escopo e Metodologia;  

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados:  

 

a) Diferença entre os saldos do Passivo Não Circulante dos respectivos Balanços 

Patrimoniais no valor de R$ 57.776.659,95 em 31/12/2016, ocasionada pela diferença 

de fechamento de prazos entre o Sistema Societário e o SOF. Necessidade de 

divulgação em Nota Explicativa; 

 

b) Contabilização de Provisão a Longo Prazo no valor de R$ 1.649.328,65, utilizando-se 

o código contábil para Obrigações Fiscais a Longo Prazo;  

 

c) Lançamento 003 exposto no item 19 da Informação Geral sem demonstração de 

documento que embasasse o valor; 

 

d) Lançamento 004 exposto no item 19 da Informação Geral sem demonstração de 

documento que embasasse o valor; 

 

e) Divergência de valores entre o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 

demonstrada pela COHAB e o extraído no SOF; 

 

f) Ausência de divulgação de Demonstrativos Contábeis extraídos do SOF e da Dívida 

Consolidada Líquida, específicos da COHAB. 

 

O Descritivo é composto por Informação Geral, Constatações da Auditoria e Informações 

da Auditoria. 

 

Informação Geral é a parte em que são apresentados os conceitos, de maneira didática, 

sobre os aspectos da contabilidade, além de serem demonstradas as informações sobre os 

demonstrativos contábeis da Entidade, servindo-se de referência para a elaboração das 

Constatações e Informações da Auditoria.  

 

As Constatações da Auditoria se referem aos achados da auditoria realizada, nas quais são 

indicadas as inconsistências sobre determinada circunstância do objeto auditado, a manifestação 

da Unidade examinada sobre tal achado, além da apresentação, por tal Unidade, do plano de 

providências e o prazo para sua implementação, quando houver.  

 

Já as Informações da Auditoria consistem em demonstrar a conformidade e a regularidade 

sobre determinados aspectos do objeto da Auditoria, em que não foram detectadas quaisquer 

inconsistências acerca de tais pontos. 

 

Informada sobre os problemas encontrados, a Companhia Metropolitana de Habitação de 

São Paulo – COHAB/SP se manifestou por meio de e-mail, em 18/06/2018, cujas respostas 

seguem copiadas na íntegra após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade, Plano de 
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Providências e Prazo de Implementação, seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e das 

respectivas recomendações, se houve. 

  

Recomenda-se ainda o encaminhamento deste relatório ao Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo - TCMSP, para ciência das irregularidades constatadas nesta auditoria. 

 

 

São Paulo, 23 de julho de 2018. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

1 - INFORMAÇÃO GERAL 

 

01.  Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP em sua 6ª Edição, o 

Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a 

situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio 

público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de 

informação de controle). 

 

02. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme 

critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP. 

 

03. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o 

passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de 

autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. 

 

04. O ativo é composto pelos bens e direitos de uma entidade, e o passivo pelas suas obrigações. O 

patrimônio líquido também integra o Balanço Patrimonial, sendo que este representa o valor 

residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. 

 

05. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, 

como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros. 

 

06. Para a realização desta auditoria, foi realizada análise sobre o Balanço Patrimonial sob o 

enfoque patrimonial, conforme estrutura apresentada pelo MCASP. 

 

07. Os critérios para reconhecimento de um Passivo estão previstos no MCASP, conforme 

demonstrados abaixo: 

 

       “ Um passivo deve ser reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que uma 

saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma 

obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará possa ser determinado em bases 

confiáveis. 

         Do ponto de vista patrimonial, as obrigações em que o fato gerador não tenha ocorrido (por 

exemplo, obrigações decorrentes de pedidos de compra de produtos e mercadorias, mas ainda 

não recebidos) não são geralmente reconhecidas como passivos nas demonstrações contábeis. 

         Também são reconhecidos no passivo, pois se caracterizam como obrigações para com 

terceiros, os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo 

financeiro. São exemplos destes depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contratos, 

consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos com 

finalidades especiais, como os para garantia de recursos.” 

 

08. O MCASP ainda prevê, quanto à classificação em relação à exigibilidade dos passivos: 

 

         “Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores 

exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser 

classificados como não circulantes.” 
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1.1 - Análise quanto à Contabilização do valor do Passivo Não Circulante contido no 

Balanço Patrimonial findo da COHAB findo em 31/12/2016.  

 

09. Considerando os conceitos supracitados, o Passivo Não Circulante, o qual faz parte do escopo 

desta auditoria, está relacionado a obrigações com terceiros, cuja exigibilidade seja superior a doze 

meses da data das demonstrações contábeis. Ou seja, se o Balanço Patrimonial foi encerrado em 

31/12/2016, isso significa que as novas obrigações que integrarem o Passivo Não Circulante deste 

Balanço deverão ser exigíveis a partir da data de 01/01/2018.  

 

10. As obrigações que compõem o Passivo Não Circulante podem ser diversas, como empréstimos 

e financiamentos a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, dentre 

outras. 

 

11. O saldo do Passivo Não Circulante da COHAB em 31/12/2016 era de R$ 121.705.536,93, pelo 

Sistema Societário da Companhia, composto da seguinte maneira: 

 

Tabela 01 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 121.705.536,93 

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS R$ 28.092.178,95 

OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 25.776.057,85 

IMPOSTOS DIFERIDOS R$ 67.810.042,13 

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS R$ 27.258,00 

Fonte: Balanço Patrimonial da COHAB – Publicado no Diário Oficial Empresarial em 

21/04/2017 

 

12. Todavia, o Passivo não Circulante da COHAB em 31/12/2016, no Balanço Patrimonial 

extraído do Sistema de Orçamento e Finanças – SOF, era de R$ 179.482.196,88, conforme 

composição a seguir: 

 

Tabela 02 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 179.482.196,88 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO R$ 95.098,94 

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO R$ 17.190.035,39 

PROVISÕES A LONGO PRAZO R$ 162.197.062,55 

Fonte : Balanço Patrimonial findo em 31/12/2016 da COHAB extraído do SOF 

          

 

13. Para verificar a validação o saldo, ou seja, se de fato a integralidade desses valores deveria ser 

contabilizada como Passivo Não Circulante, consoante os critérios estabelecidos pelo MCASP, 

realizou-se análise de lançamentos contábeis, por amostra. 

 

14. Foi realizada análise de quatro lançamentos contábeis escriturados por meio do SOF referentes 

ao Passivo Não Circulante, os quais, por amostra, representaram os subgrupos do Balanço 

Patrimonial do SOF “Obrigações Fiscais a Longo Prazo” e “Provisões a Longo Prazo”.  

 

15. Em relação ao subgrupo “Empréstimos e Financiamentos a Longo prazo” cujo saldo em 

31/12/2016 era no valor de R$ 95.098,94 no Balanço Patrimonial do SOF, tal valor foi transferido 

para o Passivo Circulante no Sistema Societário no próprio exercício de 2016, e esta transferência 

no SOF ocorreu somente em 2017, razão pela qual a referida conta não foi objeto de análise no 

que tange à sua validação. 



6 

 

 

 

16. Um lançamento contábil consiste em registrar um fato contábil, devendo ser suportado por 

documentação hábil e idônea. Por exemplo, se determinado ente público realiza a contratação de 

um empréstimo, há o registro contábil neste nnte decorrente de tal fato contábil. Aumenta-se a 

conta Caixa, debitando-a, pelo ingresso do recurso oriundo do empréstimo, incrementando o saldo 

do Ativo Circulante, e em contrapartida, 

 

17. Quando se credita uma conta do passivo, significa que há o aumento desta, e quando a debita, 

ocorre a diminuição de tal conta, por ser uma conta de natureza credora. Já quando se credita uma 

conta do ativo, diminui-se esta conta, e quando a debita, ocorre o seu aumento, haja vista se tratar 

de uma conta cuja natureza é devedora. 

     

18. Todo registro contábil deve ser realizado pelo método das partidas dobradas, ou seja, um 

lançamento contábil deve haver, no mínimo, uma conta devedora e uma credora, e o valor das 

contas devedoras deve ser igual a das credoras. 

                                                                                                                                                                                        

19. Seguem abaixo os lançamentos analisados para verificar a validade do saldo de R$ 

17.190.035,39 do subgrupo “Obrigações Fiscais a Longo Prazo” e R$ 162.197.062,55 do 

subgrupo “Provisões a Longo Prazo”, ambos do Passivo Não Circulante: 

 

Lançamento 001 

 

Conta: 2.2.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000 

Descrição da Conta: IPTU/TLP a recolher 

Data do Lançamento: 01/02/2016 

Código do Lançamento: 8737 

Histórico do Lançamento: Valor da reversão do IPTU Osasco em 12/2015 

Conta Contrapartida: 4.6.4.0.1.99.00.00.000.000.000.000.000 – Outras Desincorporações 

Tipo: Débito 

Valor: R$ 1.649.328,65 

 

Lançamento 002 

 

Conta: 2.2.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000 

Descrição da Conta: IPTU/TLP a recolher 

Data do Lançamento: 01/02/2016 

Código do Lançamento: 8738 

Histórico do Lançamento: Valor do complemento do IPTU Carapicuíba em 12/2015. 

Conta Contrapartida: 3.7.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000 - IPTU 

Tipo: Débito 

Valor: R$ 600.381,66 

 

Lançamento 003 

 

Conta: 2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 

Descrição da Conta: REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/09 

Data do Lançamento: 31/05/2016 

Código do Lançamento: 37323 

Histórico do Lançamento: Valor da atualização monetária da parcela do Refis de maio/2016      

Conta Contrapartida: 3.4.3.9.3.01.71.00.000.000.000.000.000 – Atualização Monetária de 

Tributos Renegociados 

Tipo: Crédito 

Valor: R$ 12.936,14 
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Lançamento 004 

 

Conta: 2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 

Descrição da Conta: REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/09 

Data do Lançamento: 31/12/2016 

Código do Lançamento: 85184 

Histórico do Lançamento: Vlr. Ref. Dívida Parcelamento Pis/Cofins refis lei 11.941/09 - LP 

Conta Contrapartida: 2.1.4.1.3.12.01.00.000.000.000.000.000 – Consolidação Refis Parc Ord – 

Lei 11.941/09 

Tipo: Débito 

Valor: R$ 246.329,28 

 

20. Avaliou-se, também, a contabilização da conta “Provisões a Longo Prazo”, para verificar se 

está condizente com os critérios de reconhecimento de provisão preconizados pelo MCASP. 

 

21. Consoante o MCASP de 6ª Edição, uma provisão deve ser reconhecida quando se tratar de 

uma obrigação presente, derivada de eventos passados, cujo pagamento se espera que resulte para 

a entidade saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e 

que possuem prazo ou valor incerto. 

 

22. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP elenca alguns tipos de provisões: 

 

“a. Provisões para riscos trabalhistas – compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 

relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas; 

b. Provisões para riscos fiscais – compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 

relacionados ao pagamento de autuações fiscais; 

c. Provisões para riscos cíveis – compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, 

relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes; 

d. Provisões para repartição de créditos tributários – compreende os passivos de prazo ou de 

valores incertos relacionados aos créditos tributários reconhecidos no lançamento por parte do 

agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação. Na arrecadação, esta 

provisão será revertida em conta específica de passivo; e 

e. Provisões para riscos decorrentes de contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP) – 

compreende os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos riscos de demanda, 

construção, disponibilidade ou outros riscos decorrentes de contratos de PPP.” 

 

23. Desse modo, as provisões se diferenciam dos demais passivos, visto que aquelas envolvem 

incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua extinção, enquanto 

que os demais passivos têm prazo já definido e os valores são reconhecidos com maior 

confiabilidade.  

 

24. De acordo com o MCASP, os passivos derivados de apropriações por competência, como por 

exemplo, férias a pagar e décimo terceiro salário, a despeito de às vezes ser necessário estimar seu 

valor ou prazo, não são provisões conforme o critério determinado pelo Manual.  

 

1.2 - Análise dos Valores da Dívida Consolidada Líquida da COHAB para fins de 

composição do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no 3º Quadrimestre de 2016, 

exigidos pela LRF.  

 

25. O Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida integra o Relatório de Gestão Fiscal, 

devendo tal Relatório ser assinado pelo responsável pelo controle interno, conforme o disposto na 

LRF: 



8 

 

 

 

     “Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos 

referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

 I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme 

regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório 

equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário; 

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela 

administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio 

de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

        Art. 55. O relatório conterá: 

        I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes: 

       a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

       b) dívidas consolidada e mobiliária; 

       c) concessão de garantias; 

       d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

       e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

 

        II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos 

limites; 

 

        III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

        a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

        b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

 

        1) liquidadas; 

        2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II 

do art. 41; 

        3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa; 

        4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados; 

        c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.” (Grifos 

Nossos). 

 

26. O Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF em sua 6ª Edição conceitua a Dívida 

Consolidada: 

 

 “A Dívida Consolidada (DC) ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total 

das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da 

administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas: 

 

a) pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização 

em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária);  

b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), 

convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses;  

c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a 

execução do orçamento em que houverem sido incluídos;  

d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham 

constado como receitas no orçamento.  
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As operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses que tenham constado como receitas 

no orçamento, citadas na alínea “d” acima, são as operações de crédito de vencimento no curto 

prazo registradas como ingresso de receita orçamentárias, sendo que o seu pagamento ocorrerá 

nos próximos 12 meses a partir ingresso orçamentário, entretanto não se caracterizando como 

Antecipação de Receita Orçamentária - ARO.  

O valor da operação de crédito contratada (Anexo 4 do RGF) não é reduzido por eventuais 

pagamentos de juros e amortizações e nem aumentado por juros capitalizados. Todavia, o valor 

do estoque da dívida diminui com a amortização e aumenta com a capitalização de juros.” 

 

27. Já a definição de Dívida Consolidada Líquida – DCL está prevista no MDF: 

 

“Representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzido o saldo relativo aos haveres 

financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros). Caso o valor dos haveres 

financeiros seja inferior aos Restos a Pagar processados (exceto precatórios), não haverá 

deduções na DC, e logo a Dívida Consolidada Líquida (DCL) será igual à Dívida Consolidada. 

 

Para todos os fins, o conceito de endividamento utilizado na apuração dos respectivos limites, 

com base na Receita Corrente Líquida, deverá ser o da Dívida Consolidada Líquida.” 

 

28. No que tange aos limites da DCL, segundo o MDF: 

 

“De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do 

Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. Compete também ao Senado Federal estabelecer 

limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o montante da dívida mobiliária 

federal. 

 

A LRF estabeleceu que as propostas dos limites globais fossem submetidas pelo Presidente da 

República ao Senado Federal (dívida consolidada da União, dos estados e dos municípios) e ao 

Congresso Nacional (dívida mobiliária federal), em termos de dívida líquida e em percentual da 

receita corrente líquida (RCL).” 

 

1. Estados, DF e Municípios 

 

Os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida de Estados e Municípios, ao 

final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do final de 2001, não poderão 

exceder a 2 vezes a Receita Corrente Líquida, no caso dos Estados e do Distrito Federal, e 1,2 

vezes a Receita Corrente Líquida, no caso dos Municípios.506 

No caso de desenquadramento, há duas regras de recondução aos limites, uma transitória e uma 

permanente: 

 

a) A regra transitória se aplica para os estados, DF e municípios que estavam desenquadrados no 

final do exercício de 2001. A regra determina o retorno ao limite máximo em até 15 anos (até 

2016), à razão de 1/15 ao ano. Se o ente descumprir a trajetória, ficará vedada a realização de 

operação de crédito, inclusive ARO, exceto para o refinanciamento de dívida mobiliária.507 Caso 

durante a trajetória de ajuste o ente se enquadrar, ficando abaixo do limite máximo, ele passa a 

seguir a regra permanente. 

 

b) A regra permanente se aplica para os entes que estavam enquadrados no final do exercício de 

2001, mas que vierem a se desenquadrar a qualquer tempo, ou que estavam desenquadrados, 

conseguiram enquadrar-se, mas voltaram a se desenquadrar. A regra determina o retorno ao 

limite máximo em até 3 quadrimestres (1 ano), sendo 25% no 1º. Enquanto perdurar o excesso, ou 
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se o limite for excedido no 1º quadrimestre do último ano de mandato, ficará vedada a realização 

de operação de crédito, inclusive ARO, exceto para o refinanciamento de dívida mobiliária. 

Vencido o prazo de retorno e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará impossibilitado de 

receber transferências voluntárias. 

 

Em todas as situações acima descritas, torna-se obrigatória a obtenção de superávit primário 

para redução do excesso de endividamento, inclusive por meio de limitação de empenho. 

 

Caberá ao Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, a 

divulgação da relação contendo o nome dos entes que ultrapassarem os limites da Dívida 

Consolidada Líquida.” 

 

29. O demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida referente à COHAB em relação ao 6º 

Bimestre de 2016, conforme apresentado na tabela 01, foi enviada à Secretaria da Fazenda à qual 

compete a elaboração do Demonstrativo: 

 
Tabela 03 - Dívida Consolidada Líquida referente à COHAB no 6º Bimestre/2016 

 
CONTA SOF DESCRIÇÃO Em 6º Bimestre 

   
(a) (c) 

DÍVIDA 

CONSOLIDADA (I)   
DVC 2.024.678,21 

  
Operações de Crédito - Interna 95.098,94 

  
Consolidado Refis débitos - Lei 11941/09 1.929.579,27 

DEDUÇÕES (II) 
   

227.800.358,49 

 
1.1.1 Disponível 120.350.620,15 

     
Demais Haveres 

Financeiros    
109.283.646,95 

 
1.1.2.2.1 Outros Créditos a Receber 

 
113.447.318,56 

 
1.1.2.9.1.02.01.01 (-)Ajuste Mutuários (Lei 11638) (3.893.516,13) 

 
1.1.2.9.1.02.01.02 (-)Ajuste Mutuários (Lei 11638) (681.663,84) 

 
1.1.3.1.1 

Adiantamentos Diversos 

Concedidos  
411.508,36 

(-) Restos a Pagar 

Processados (Exceto 

precatórios) 
   

1.833.908,61 

 
Execução Empenhos Liquidados 

 
121.106.683,41 

 
Execução (-)Valores Pagos 

 
(119.275.632,00) 

 
Execução RP 

RP Não Processados 

LIQUIDADOS A pagar   

 
Execução RP RP Processados a pagar 

 
2.857,20 

     
DÍVIDA 

CONSOLIDADA 

LÍQUIDA (III) = (I - 

II) 

   
(225.775.680,28) 

RECEITA DE 

PRIVATIZAÇÕES 

(IV) 
    

PASSIVOS 

RECONHECIDOS 

(V) 
   

1.929.579,27 

  

Parcelamento COFINS (FMH - 

COHAB)  
1.929.579,27 

     
DÍVIDA FISCAL 

LÍQUIDA (VI) = (III 

+ IV - V) 
  

DFL (227.705.259,55) 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo 
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2 - CONSTATAÇÕES DA AUDITORIA 

 

Diante da informação geral, seguem as constatações da auditoria e as demais informações: 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Diferença entre os saldos do Passivo Não Circulante dos respectivos 

Balanços Patrimoniais no valor de R$ 57.776.659,95 em 31/12/2016, ocasionada pela 

diferença de fechamento de prazos entre o Sistema Societário e o SOF. Necessidade de 

divulgação em Nota Explicativa. 
 

Considerando os valores do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial do Sistema Societário 

e do SOF apresentados, respectivamente, nos itens 11 e 12 da informação geral, percebe-se uma 

diferença no valor de R$ 57.776.659,95 ao se comparar o saldo do Passivo Não Circulante oriundo 

do Balanço Patrimonial referente ao Sistema Societário, com o do saldo inerente ao SOF.  Tal 

distinção ocorreu em virtude da não consolidação do Balanço Patrimonial do Sistema Societário 

com o do SOF, situação esta ocasionada pela diferença dos prazos para encerramento das 

Demonstrações Contábeis em ambos os Sistemas.  

 

Em relação a essa diferença, a COHAB se manifestou por meio de e-mail em 08/12/2017, 

contendo a seguinte justificativa, no que se refere aos prazos: 

 

“De acordo o Estatuto Social da COHAB, compete a Assembleia Geral Ordinária (AGO)“tomar 

anualmente as contas dos Administradores, examinar, discutir, deliberar e votar as 

demonstrações financeiras por eles apresentadas” e, de acordo com o art. 8º do Estatuto, a AGO 

será realizada dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, 

ou seja, até o dia 30/04 de cada ano.  

 

De acordo com a Lei Federal 6.404/76, que trata da legislação societária, as demonstrações 

financeiras serão publicadas até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a 

realização da assembléia-geral, logo, a publicação das demonstrações pode ser realizada até o 

dia 25/04 de cada ano. 

 

Em relação as demonstrações contábeis elaboradas sob a ótica da Lei Federal 4.320/64, tem seus 

prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município e esta estabelece que dentre as atribuições do 

Prefeito (art. 69) está o encaminhamento, ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada 

ano, a sua prestação de contas, bem como o balanço do exercício findo (inciso XI). 

 

Só pela análise desses prazos, é possível notar que as demonstrações contábeis elaboradas com 

base na Lei 4.320/64 tem prazo menor de fechamento, pois precisam ser entregues consolidadas 

ao TCM até 31/03 de cada ano. 

 

Entretanto, como as demonstrações consolidadas são elaboradas pela Departamento de 

Contadoria da Secretaria da Fazenda, este estabelece prazos que devem ser respeitados pelas 

entidades da administração indireta. Esses prazos normalmente não superam o mês de fevereiro 

de cada ano. 

 

Para exemplificar, anexamos as consultas de fechamento do consolidado COHAB e consolidado 

geral da PMSP demonstrando que a COHAB fechou o consolidado em 07/02/2017 e a PMSP em 

16/02/2017. 

 

Para o encerramento de 2017 o prazo será ainda menor, conforme e-mail recebido da Fazenda 

anexo.” 
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Não obstante haver, de fato, diferença de prazos de encerramento das demonstrações contábeis do 

sistema societário e do SOF consoante determinação legal, seria interessante haver, na Nota 

Explicativa em relação ao Balanço Patrimonial referente ao SOF, apresentação e explicação da 

existência de diferença de prazos para encerramento do Balanço entre os referidos sistemas, 

indicando-se, ainda, o eventual valor do saldo ocasionado por essa distinção, como no caso em 

tela, que foi de R$ 57.776.659,95. 

 

Essa divulgação em Nota Explicativa pode ocorrer em razão de ser uma informação relevante, 

conforme está previsto no MCASP: 

 

“Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São 

consideradas parte integrante das demonstrações. 

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. 

Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. 

Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras 

informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas 

demonstrações. (Grifos Nossos) 

 

Embora a COHAB somente publique o Balanço Patrimonial oriundo do Sistema Societário, a 

informação supracitada, mesmo sem ser publicada, é imprescindível para os usuários internos, 

como gestores e auditores da CGM, e usuários externos, notadamente os auditores do Tribunal de 

Contas do Município, na realização de suas auditorias no que concerne à análise de demonstrações 

contábeis. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a Unidade se manifestou, em 

18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“As Notas Explicativas que são parte integrante das demonstrações contábeis consolidadas do 

Município são elaboradas pelo Departamento da Contadoria da Secretaria da Fazenda.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“A COHAB irá sugerir a inclusão de notas explicativas ao Departamento da Contadoria para as 

demonstrações do exercício encerrado em 31/12/2018, já que tomou conhecimento da sugestão 

após o prazo de publicação das demonstrações contábeis de 2017.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“31/12/2018” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Conforme manifestação da COHAB, as Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações 

contábeis consolidadas do Município, e a elaboração destas compete ao Departamento da 

Contadoria da Secretaria da Fazenda – SF. 

 

Desse modo, a equipe acata a providência proposta pela COHAB, e caso esta seja de fato 

implementada, sanará o problema detectado pela equipe.  
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RECOMENDAÇÃO 

 

Recomenda-se à COHAB que, para as demonstrações do exercício de 2018 a ser encerrado em 

31/12/2018, sugira ao Departamento da Contadoria da SF a inclusão de Notas Explicativas, 

conforme proposto em seu plano de providências.  

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Contabilização de Provisão a Longo Prazo no valor de R$ 

1.649.328,65, utilizando-se o código contábil para Obrigações Fiscais a Longo Prazo. 

 

Considerando somente dois subgrupos das contas: “Obrigações Fiscais a Longo Prazo” e 

“Provisões a Longo Prazo” do Passivo Não Circulante oriundo do Balanço Patrimonial da 

COHAB extraído do Sistema de Orçamento e Finanças – SOF referente à data de 31/12/2016 tem 

-se: 

  

O subgrupo “Obrigações Fiscais a Longo Prazo” detém o código 

2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000 no PCASP referente à COHAB, em que os dois primeiros 

números representam o Passivo Não Circulante, e o terceiro representa as obrigações fiscais 

assumidos a longo prazo.  

 

Já o subgrupo “Provisões a Longo Prazo” possui o código 

2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000, sendo que o terceiro número se refere a reconhecimento 

de provisões a longo prazo. 

 

Não obstante as Provisões a Longo Prazo integrarem o Passivo não Circulante, assim como as 

Obrigações Fiscais a Longo Prazo, aquelas se diferem destas, conforme exposto nos itens 21 a 23 

da Informação Geral.  

 

O Lançamento 001 demonstrado no item 19 da Informação Geral tem como contrapartida a conta 

4.6.4.0.1.99.00.00.000.000.000.000.000 – Outras Desincorporações, uma Variação Patrimonial 

Aumentativa.  Uma Variação Patrimonial Aumentativa ocorre quando há um acréscimo no 

Patrimônio da Entidade, seja por um aumento do ativo ou diminuição do passivo.  

 

De fato, podem existir situações que ocasionam desincorporações no passivo em uma entidade, 

como por exemplo, a prescrição de uma dívida e a ocorrência da variação cambial de uma dívida, 

diminuindo o seu valor, dentre outras circunstâncias semelhantes. No entanto, uma 

desincorporação pelas situações recém-mencionadas é distinta de uma oriunda de reversão de 

provisão, sendo que para esta há contas específicas no próprio PCASP da COHAB, a 

4.9.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000- (Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas) e suas 

variações. 

 

Ademais, o valor do lançamento 001 é de R$ 1.649.328,65, sendo possivelmente um valor alto 

para uma desincorporação de passivo nas condições supracitadas. Normalmente, a 

desincorporação de um passivo com um valor de tal magnitude é caracterizada por uma reversão 

de provisão. 

 

Ainda, a própria COHAB classificou o Lançamento 001 como reversão de provisão, conforme 

demonstrado na figura 01: 
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Figura 01 – Documento disponibilizado pela COHAB.  

 

Há possibilidade de a COHAB ter registrado uma obrigação fiscal de longo prazo como uma 

provisão, situação a qual vai de encontro com o preconizado no MCASP, pois uma obrigação 

fiscal não deve ser confundida com uma provisão. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a COHAB se manifestou, 

em 18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“O valor do IPTU de imóveis da COHAB situado em outros municípios é provisionado de acordo 

com o previsto no MCASP, pois, como os débitos estão em discussão com aquelas prefeituras, não 

há prazo certo de pagamento.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Adotaremos as providências para registrar os valores no grupo 2.2.7.0.0. (Provisões) e não 

mais no 2.2.4.0.0 (obrigações).” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Considerando que os débitos ainda estão em discussão com as Prefeituras credoras do IPTU, a 

equipe corrobora com a justificativa da Unidade, de que não há prazo certo para realização o 

pagamento das despesas do referido imposto, e, portanto, a contabilização do passivo em tela deve 

se dar como provisão, conforme preconizado no MCASP 6ª Edição.  

 

Como a COHAB se prontificou em contabilizar os débitos de IPTU em negociação com as 

Prefeituras como provisão, e não mais como obrigações fiscais, caso se concretize esta alteração, 

considerar-se-á regularizada a contabilização das despesas em epígrafe.  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

De acordo com a proposta de providência apresentada, recomenda-se à Companhia que registre os 

valores oriundos de débitos com IPTU em negociação com as Prefeituras como provisões a longo 

prazo (grupo 2.2.7.0.0), abstendo-se de apresentá-los como obrigações fiscais a longo prazo 

(grupo 2.2.4.0.0).  

 

CONSTATAÇÃO 003 – Lançamento 003 exposto no item 19 da Informação Geral sem 

demonstração de documento que embasasse o valor. 

 

O lançamento 003 contido no item 19 da Informação Geral foi analisado nesta auditoria para fins 

de verificação de sua validade e fidedignidade, servindo de amostra para os demais lançamentos 

que contêm o mesmo histórico. 
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Tal lançamento foi oriundo de uma atualização monetária da parcela do Refis em maio/2016, 

aumentando-se o passivo da Companhia. Para isso, foi debitada a conta 

3.4.3.9.3.01.71.00.000.000.000.000.000 – Atualização Monetária de Tributos Renegociados, 

tratando-se de uma variação patrimonial diminutiva, ou seja, semelhante a uma “despesa” na 

contabilidade comercial, e foi creditada a conta 2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 – REFIS 

PIS/COFINS - LEI 11.941/09, uma conta referente a Obrigações Fiscais a Longo Prazo que 

compõe o Passivo Não Circulante. 

 

Desse modo, o lançamento foi efetivado corretamente no que se refere à utilização das contas, pois 

a atualização monetária da parcela do REFIS resulta em incremento de uma obrigação fiscal a 

longo prazo, e a escrituração supracitada reflete fidedignamente esse fato contábil. 

 

Já em relação ao valor do lançamento de R$ 12.936,14, embora este conste no Demonstrativo 

mensal das Variações da Dívida Fundada da COHAB, consoante a figura 02, não houve a sua 

corroboração por meio de documentos, conforme requisitado na Solicitação de Auditoria nº 04 – 

06/11/2017 – Item 2.3.  

 

 
Figura 02 – Demonstrativo mensal das variações da Dívida Fundada da COHAB-SP em maio/2016. 

 

Por conseguinte, em que pese o lançamento no que tange à utilização das contas ter ocorrido em 

conformidade com o MCASP, e o valor de tal lançamento estar contido no demonstrativo mensal 

das variações da Dívida Fundada, não houve a demonstração de documentos comprobatórios que 

embasassem o referido valor. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a COHAB se manifestou, 

em 18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“O valor da atualização do “REFIS” é realizado mensalmente de acordo com as características 

qualitativa da fidedignidade e tempestividade, além de estar de acordo com o previsto no 

parágrafo 3º, do artigo 2º da Lei 9.469/1997. 

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros 

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para 

títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 

consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento relativamente ao mês em que 

o pagamento estiver sendo efetuado. “ 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Entendemos que não há providências, pois encaminhamos os documentos que embasaram o 

registro contábil.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A despeito da explicação da COHAB sobre a atualização monetária do REFIS, com a qual a 

equipe corrobora, não houve a disponibilização de um documento à equipe da auditoria, podendo 

ser gerado pela própria Secretaria da Receita Federal ou elaborado pela própria COHAB, com a 

fundamentação apresentada em sua justificativa para esta constatação, demonstrando o valor 

atualizado da prestação mensal de maio/2016. E este documento é que embasaria o lançamento 

contábil em epígrafe.  

 

O valor inserido no Demonstrativo mensal das variações da Dívida Fundada da COHAB é uma 

etapa posterior à sua própria contabilização, não podendo ser considerado como documento que 

embasa o lançamento contábil exposto nesta constatação.  

 

Desse modo, mantem-se o posicionamento de que não se houve conhecimento de documentos que 

embasaram o registro contábil em destaque.  

 

RECOMENDAÇÃO  

 

Recomenda-se à COHAB que mantenha a regular guarda dos documentos que embasem seus 

lançamentos contábeis, de modo a serem acessados ou disponibilizados quando necessário. 

 

 

CONSTATAÇÃO 004 – Lançamento 004 exposto no item 19 da Informação Geral sem 

demonstração de documento que embasasse o valor. 

 

O lançamento 004 contido no item 19 da Informação Geral foi analisado nesta auditoria para fins 

de verificação de sua validade e fidedignidade, servindo de amostra para os demais lançamentos 

que contêm o mesmo histórico. 

 

Não está claro qual a razão da efetuação do lançamento em epígrafe. Debitou-se o valor de R$ 

246.329,28 na conta 2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 – REFIS PIS/COFINS – LEI 

11.941/09, a qual integra o Passivo Não Circulante, e foi creditado o mesmo valor na conta 

2.1.4.1.3.12.01.00.000.000.000.000.000 – Consolidação Refis Parc Ord – Lei 11.941/09, 

integrante do Passivo Circulante, interpretando-se, desse modo, que houve a transferência de tal 

valor do Passivo Circulante ao Passivo Não Circulante. Contudo, não se sabe qual o motivo dessa 

transferência. 

 

Ademais, não foi apresentado nenhum documento que corroborasse a motivação supracitada, 

conforme requisitado na Solicitação de Auditoria nº 04 – 06/11/2017 – Item 2.4, tendo somente 

sido demonstrado no Razão Analítico da COHAB, consoante a figura 03, o crédito na conta “VR 

ATL S/SALDO DÍVIDA REFIS LEI 11.941/09 – LP”, a qual, aliás, faz parte do Plano de Contas 

do Sistema Societário. 
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Figura 03 – Razão Analítico utilizado no Sistema Societário – COHAB/SP 

 

Portanto, não há conhecimento do motivo da ocorrência do lançamento em destaque, havendo a 

possibilidade de este estar contrariando o disposto no item 3.17 da Estrutura Conceitual da 

Contabilidade Pública, o qual se refere à característica qualitativa da compreensibilidade.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a COHAB se manifestou, 

em 18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“A interpretação da auditoria está equivocada, pois houve débito no passivo não circulante e 

crédito no passivo circulante, o que indica a transferência de obrigação do passivo não circulante 

para o passivo circulante, procedimento realizado em observância as normas contábeis, que 

estabelecem que Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a 

valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.  

Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes. Ademais, cabe esclarecer que 

todos os documentos solicitados pela equipe de auditoria foram apresentados e, em nenhum 

momento foi solicitado documento que embasasse lançamento contábil, apenas foram solicitados 

balancetes e razão das contas envolvidas.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Entendemos que não já providências, pois os lançamentos estão de acordo com as normas 

contábeis.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“Não há.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

De fato, a equipe admite o equívoco na redação desta constatação, pois não houve transferência de 

obrigação do Passivo Circulante ao Não Circulante conforme alegado pela equipe, mas sim, do 

Passivo Não Circulante ao Circulante. Também corrobora com a justificativa da Unidade para 

realizar o lançamento em epígrafe. 

 

Todavia, em que pese a alegação da COHAB de que não foram solicitados documentos que 

embasassem o lançamento em destaque, a equipe não concorda com essa justificativa, pois foram 
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solicitados os referidos documentos, conforme a Solicitação de Auditoria nº 04 da OS 038/2017 – 

Item 2.4, enviada em 06/11/2017: 

 

“Solicitamos a disponibilização da documentação comprobatória que originaram os 

lançamentos abaixo listados, referentes às obrigações fiscais a curto prazo, para 

realizarmos inspeção in loco: (Grifos Nossos) 

 

2.4) 

           Código Reduzido: 155316 

           Conta: 2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 

           Descrição da Conta: REFIS PIS/COFINS - LEI 11.941/09 

           Data do Lançamento: 31/12/2016 

           Código do Lançamento: 85184 

            Histórico do Lançamento: Vlr. Ref. Dívida Parcelamento Pis/Cofins refis lei 11.941/09 - 

LP 

           Conta Contrapartida: 2.1.4.1.3.12.01.00.000.000.000.000.000 

           Tipo: Débito 

           Valor: R$ 246.329,28 

 

Sendo assim, mantem-se o entendimento de que não se houve conhecimento de documentos que 

embasaram o registro contábil em destaque.  

 

RECOMENDAÇÃO  

 

Idem - Recomendação da Constatação 003. 

 

CONSTATAÇÃO 005 – Divergência de valores entre o Demonstrativo da Dívida 

Consolidada Líquida demonstrada pela COHAB e o extraído no SOF. 

 

Ao se extrair, no SOF, o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida da COHAB inerente ao 

período de até 3º Quadrimestre de 2016, verifica-se que o respectivo valor é de R$ 

(230.892.363,03), consoante a figura 04, estando divergente do valor de R$ (227.705.259,55) 

apresentado pela COHAB à equipe de auditoria, conforme o item 29 da Informação Geral. 

 

 
Figura 04 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida referente ao exercício de 2016 extraído do 

SOF. 

 

Em resposta à divergência apontada na auditoria, a COHAB assim se manifestou, por meio de e-

mail enviado no dia 08/12/2017: 



19 

 

 

 

“Os saldos divergem pois os anexos LRF, tanto referentes ao RGF quanto ao RREO, extraídos do 

SOF estão inconsistentes e não são utilizados, salvo engano, nem pelo DECON, que é responsável 

pela consolidação das informações, neste sentido, sugiro consultar a diretora responsável pela 

DIGER (SF/DECON) para ratificar se as memórias de cálculo disponíveis no SOF estão validas. 

Os demonstrativos da LRF são elaborados manualmente e a DIGER efetua a conferência e 

validação dos valores através das informações encaminhadas através do SEI.  

Para o exercício de 2016 os demonstrativos foram enviados através dos processos SEI 

7610.2016/0000015-6, 7610.2016/0000016-4 e 7610.2016/0000017-2.” 

 

Dessa forma, a própria COHAB confirma que os anexos da LRF referentes ao Relatório de Gestão 

Fiscal – RGF e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, extraídos do SOF, 

estão inconsistentes e não são utilizados, podendo, inclusive, ser possível a sua não utilização pelo 

Departamento de Contadoria da Secretaria da Fazenda, a quem compete a consolidação dos 

demonstrativos. 

 

Entretanto, é importante haver consistência, não só das informações relativas aos anexos da LRF, 

mas de quaisquer informações processadas no referido Sistema, para utilização tanto dos usuários 

responsáveis pela elaboração dos demonstrativos da LRF e demonstrações contábeis, quanto dos 

órgãos de controle na incumbência de suas respectivas fiscalizações. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a COHAB se manifestou, 

em 18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“A equipe da auditoria foi alertada que os demonstrativos do SOF não devem ser utilizados, pois 

não foram homologados desde o seu desenvolvimento e sugeriu consultar a área gestora dos 

relatórios e responsável pela especificação e gestão do SOF.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Entendemos que não há providência a ser tomada pela COHAB, mas sim pela Secretaria da 

Fazenda, que é responsável pela parametrização dos relatórios no SOF.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“Não há.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Realmente a COHAB alertou que os demonstrativos do SOF não devem ser utilizados, em razão 

de que não foram homologados desde o seu desenvolvimento, e demonstrou-se tal alerta nesta 

constatação. A equipe concorda com a Unidade de que a consistência das informações inseridas 

no SOF é de competência da Secretaria da Fazenda - SF. 

 

Por conseguinte, entende-se que não há providências a serem adotadas pela COHAB nas 

inconsistências apontadas nesta constatação, por não ser a responsável em regularizá-las.  

 

 

CONSTATAÇÃO 006 – Ausência de divulgação de Demonstrativos Contábeis extraídos do 

SOF e da Dívida Consolidada Líquida, específicos da COHAB. 
 

Ao se acessar o sítio eletrônico da Secretaria Municipal da Fazenda – SF 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=21227), 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=21227
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depara-se com a ausência de divulgação das Demonstrações Contábeis por Entidade da 

Administração Indireta em 2016, havendo somente divulgação dos Demonstrativos Consolidados 

da Administração Indireta, consoante a figura 05: 

   

 

Figura 05 – Página Eletrônica da Secretaria Municipal da Fazenda em relação às Demonstrações 

Contábeis acessada na data de 29/01/2018.  

 

Ademais, percebe-se também que as Demonstrações Contábeis extraídas do SOF não são 

divulgadas no sítio eletrônico da COHAB – SP (http://www.cohab.sp.gov.br/), mas somente as 

oriundas do Sistema Societário, atendendo à Lei nº 6.404/1976, por meio de link demonstrado na 

figura 06: 

 

 
Figura 06 – Página Eletrônica da COHAB – SP acessada na data de 29/01/2018. 

 

Desse modo, sugere-se não estar ocorrendo, seja no site da SF ou no da própria COHAB-SP, a 

divulgação das Demonstrações Contábeis da COHAB extraídas do SOF, incluindo-se o Balanço 

Patrimonial, representando as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP.  

 

Não obstante neste último serem divulgadas as Demonstrações Contábeis conforme exigência da 

Lei n° 6.404/1976, talvez seja interessante que sejam expostas também as DCASP específicas da 

COHAB-SP, pelo fato da Companhia ser uma empresa dependente da Prefeitura do Município de 

São Paulo, conforme destacado no Relatório da Diretoria da COHAB- SP divulgado em 

19/04/2011 no Diário Oficial Empresarial:  

 

http://www.cohab.sp.gov.br/
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“No exercício de 2010, a COHAB-SP passou à condição de Empresa Dependente da Prefeitura 

do Município de São Paulo, em conformidade com as deliberações consignadas na ata da 1378ª 

Reunião de Diretoria da Companhia, na ata da 462ª Reunião do Conselho de Administração e na 

ata da 116ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 05/03/2010. O enquadramento da 

COHAB-SP na situação de Empresa Dependente, decorreu da configuração da insuficiência de 

receitas operacionais. Vale informar que o Tribunal de Contas do Município já havia feito 

apontamentos sobre a situação de dependência da COHAB-SP no Relatório das Contas do 

exercício de 2008.” (Grifos Nossos) 

 

Por ser uma empresa dependente, ela deve seguir, obrigatoriamente, as normas estabelecidas no 

MCASP, conforme visto abaixo: 

 

As normas estabelecidas no MCASP são obrigatórias para todos os órgãos e entidades da 

administração direta e da administração indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, 

autarquias, fundações, e empresas estatais dependentes e facultativas para as empresas estatais 

independentes. (Grifos Nossos) 

  

Sendo assim, a COHAB deve elaborar as DCASP e as divulgar, consoante o MCASP, sendo que, 

de forma a atender às normas aplicadas ao Setor Público, é relevante também a divulgação das 

demonstrações contábeis para utilização dos usuários externos, permitindo a análise das 

informações contábeis referentes à Companhia sob a égide da execução orçamentária.  

 

Aparentemente, também não se divulga a Demonstração da Dívida Consolidada Líquida da 

COHAB na página eletrônica da SF na parte do Relatório de Gestão Fiscal – 

RGF(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=210

05), mas somente a Dívida Consolidada Líquida – Consolidado da Administração Direta e 

Indireta, conforme demonstrado na figura 07: 

 

 
Figura 07 – Página Eletrônica da Secretaria Municipal da Fazenda em relação aos Demonstrativos do 

Relatório de Gestão da LRF acessada na data de 29/01/2018. 

  

É importante, de igual modo, a divulgação do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida de 

cada entidade da Administração Indireta, a qual possibilitaria a análise, por parte dos usuários 

externos, de modo segregado e específico, quanto à situação da Dívida Consolidada de cada 

entidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Em relação a esta constatação, a COHAB se manifestou, 

em 18 de junho de 2018, por meio de email: 

 

“Na divulgação das demonstrações contábeis consolidadas pela Secretaria da Fazenda, estão 

incluídas no relatório do balanço geral diversas análises sobre os dados apresentados de forma 

consolidada, onde é possível verificar a situação financeira e orçamentária de cada órgão que 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=21005
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=21005
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compõe o consolidado, conforme exemplo a seguir e informações completas no documento 

disponível no seguinte endereço: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatoriobalancogeralexercicio2017_1521049133.

pdf 

 

 
 

Caso o usuário externo deseje efetuar a análise das informações da companhia sob a égide da 

execução orçamentária, no Portal da Transparência há diversas consultas que podem detalhar a 

execução do orçamento num nível de análise superior aos que estariam disponíveis nas 

demonstrações contábeis. 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatoriobalancogeralexercicio2017_1521049133.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatoriobalancogeralexercicio2017_1521049133.pdf
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” 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

A Companhia entende que atende aos requisitos de transparência estabelecido nas leis e 

regulamentações relacionadas ao tema.  

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇAO 
 

“Não há.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe concorda que há a possibilidade do usuário externo efetuar, por meio do Portal da 

Transparência, a análise das informações sob o aspecto orçamentário da companhia, de modo mais 

detalhado do que se extrair dados de um balanço orçamentário, por exemplo.  

 



24 

 

 

Entretanto, não há, aparentemente, essa opção de análise aprofundada por Entidade, de 

informações oriundas do Balanço Patrimonial, por exemplo. Assim como não é possível verificar 

a composição específica da Dívida Consolidada Líquida da Companhia. A equipe de auditoria 

conseguiu verificar tal composição ao solicitar diretamente à COHAB. 

 

Somente são identificados dados inerentes à execução orçamentária de cada entidade da 

Administração Indireta no relatório do Balanço Geral, não se encontrando informações referentes 

às demonstrações contábeis e dos demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal segregadas por 

Entidade, por exemplo, incluindo-se o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo da Dívida Líquida 

Consolidada.  

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Recomenda-se à COHAB que proceda a interlocução com a SF, objetivando avaliar a 

possibilidade em se publicar, no sítio eletrônico da SF e da COHAB, as demonstrações contábeis 

oriundas do SOF e os demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal específicos da Companhia.  

 

3 - INFORMAÇÕES DA AUDITORIA 

 

INFORMAÇÃO 001 – Avaliação quanto à consistência dos valores das contas que integram 

o Passivo Não Circulante com o valor de R$ 179.482.196,88, referente ao saldo do Passivo 

Não Circulante contido no Balanço Patrimonial emitido pelo Sistema de Orçamento e 

Finanças – SOF. 

 

Ao se avaliar o saldo de R$ 179.482.196,88 do Passivo Não Circulante referente ao Balanço 

Patrimonial extraído do SOF, conforme demonstrado no item 12 da Informação Geral, com os 

saldos das contas que o compõem em 31/12/2016, verificou-se que há consistência entre os 

valores finais dessas contas, conforme se observa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, o valor das contas que integram o Passivo Não Circulante está consistente com o valor 

do saldo do Passivo Não Circulante do SOF em 31/12/2016. 

 

 

 

 

Tabela 04 – Passivo Não Circulante em 31/12/2016 

Código da Conta Descrição da Conta 
Saldo Final em 

31/12/2016 

2.2.7.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000 COHAB - Contingências Provisionadas R$ 7.515.050,10 

2.2.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000 IPTU/TLP a recolher R$ 15.506.785,40 

2.2.7.9.1.99.01.00.000.000.000.000.000 COHAB - Provisão p/impostos 

diferidos 
R$ 59.464.640,87 

2.2.7.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000 COHAB - Valores a pagar R$ 4.601.750,27 

2.2.7.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000 COHAB - Processos Judiciais Diversos R$ 90.615.621,31 

2.2.2.1.1.02.01.01.034.000.000.000.000 COHAB - Empréstimo CEF fase 

retorno 
R$ 1.983.622,05 

2.2.2.1.1.02.01.01.036.000.000.000.000 (-) COHAB - Pagamento p/amortização 

de dívida 
R$ (1.888.523,11) 

2.2.4.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000 Refis PIS/COFINS - lei 11.941/09 R$ 1.683.249,99 

TOTAL: R$ 179.482.196,88 

Fonte : Balanço Patrimonial extraído do SOF 
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INFORMAÇÃO 002 – Lançamento 002 exposto no item 19 da informação geral escriturado 

corretamente. 
 

O lançamento 002 contido no item 19 da Informação Geral foi analisado nesta auditoria para fins 

de verificação de sua validade e fidedignidade, servindo de amostra para os demais lançamentos 

que contêm o mesmo histórico. 

 

Tal lançamento foi oriundo de um complemento no valor do IPTU de Carapicuíba em 12/2015, 

aumentando-se o passivo da Companhia. Para isso, foi debitada a conta 

3.7.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000 – IPTU, tratando-se de uma variação patrimonial 

diminutiva, ou seja, semelhante a uma “despesa” na contabilidade comercial, e foi creditada a 

conta 2.2.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000 – IPTU/TLP a recolher, uma conta referente a 

Obrigações Fiscais a Longo Prazo que compõe o Passivo Não Circulante. 

 

Desse modo, o lançamento foi efetivado corretamente no que se refere à utilização das contas, pois 

o complemento do IPTU resulta em incremento de uma obrigação fiscal a longo prazo, e a 

escrituração supracitada reflete fidedignamente esse fato contábil. 

 

No que tange ao valor do lançamento de R$ 600.381,66, este também está fidedigno, haja vista 

que a Diretoria de Patrimônio informou, por meio de uma lista, todo o montante dos débitos de 

IPTU relativos ao Município de Carapicuíba à Gerência de Contabilidade, e se somando os débitos 

referentes a 2015, chega-se ao referido valor, conforme demonstrado na figura 08: 

 

 
Figura 08 – Documento disponibilizado pela COHAB. 

 

Portanto, o lançamento em destaque ocorreu em conformidade com o preconizado no MCASP.  

 

 

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 

 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Consulta no Sistema de Orçamento e Finanças da PMSP – SOF; 

 Visita ao Departamento de Contabilidade da COHAB; 

 Solicitação de documentos; 

 Conferência e análise dos documentos e dados disponíveis;  

 Entrevista com os responsáveis pela área contábil da Entidade auditada. 


