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ASSUNTO: Memorando n.º 117/2019/CGM-AUDI - Relatório de Análise Contábil da O.S. nº 073/2017/CGM-
AUDI - Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA

 

CGM/GAB

Sr. Chefe de Gabinete

 

Após exame do relatório de análise contábil (017018842), retornamos o presente com as seguintes
considerações:

 

- Recomendação 001.1: “Contatar o credor de CNPJ 10.814.963/0001-82, visando a regularização da conta
corrente , a fim de viabilizar a liquidação da respec�va despesa de exercícios anteriores, inscrita em restos a
pagar”.

- Recomendação 001.2: “Recomenda-se que solucione a pendência rela�va ao CNPJ 10.814.963/0001-82,
finalizando com celeridade as análises necessárias para tal resolução.

A DRE-FB informou as providências adotadas no doc. SEI 017882493. Conforme orientação recebida da
Secretaria da Fazenda Municipal (SEI 017881369) foi providenciado o cancelamento da Nota de Liquidação e
Pagamento nº 274.612/2016 (SEI 017881476).

 

- Recomendação 002: “Recomenda-se que a SME realize as despesas em conformidade com o estabelecido
nas normas que disciplinam a execução orçamentária, u�lizando-se de recursos de dotação referente a
despesas de exercícios anteriores em consonância com as hipóteses estabelecidas na Lei 4.320/1964.
Destaca-se a importância de incluir no processo a mo�vação pela qual a despesa não foi empenhada ou
paga na época própria”.

Quanto a este ponto, COTIC teceu esclarecimentos conforme doc. SEI (017356530).

 

- Recomendação 003: “Recomenda-se à SME que aprimore os controles envolvidos na execução contratual,
principalmente no que tange aos valores e quan�ta�vos executados, como também quanto à vigência do
contrato, evitando a ocorrência de prestação de serviços sem respaldo contratual (contrato verbal), buscando
assim, atender ao disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei 8.666/93.

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=18500694&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=6612adf7f0fb7b9fe6141428a8820556fdd79966739b14f4fcb231543ae893c7
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19438267&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=35f519e15febe7ce1739a14f5528fdb65590fd36973a2d24c513458f7e952838
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19437074&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=453fec2773e36e0d5e07d8e18f481e633c3bbd5b9d84f5fb6aca72e0509c3d88
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19437186&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=41aab99ceb400a142f332a03162346f83e681debb662c35776f96e238e82b42e
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=18859821&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=919798ad9f9c7232e8352e907bc44387b9876e2193c5ca1344de8c9520ed83eb


A DRE-PE anexou os comprovantes de pagamento (SEI 017784977) e a DRE-IQ se manifestou no doc. SEI
(017294112). Em complementação às informações já apresentadas pelas DREs, esclarecemos que os pedidos
indenizatórios são tratados em processos próprios, a fim e se verificar, caso a caso, as circunstâncias que
jus�ficam o pagamento por essa via, frise-se, excepcional. Salientamos que, em atendimento à Lei nº
13.019/14, ao Decreto nº 57.575/16 e à Portaria SME nº 4.548/17, nas parcerias com organizações da
sociedade civil para manutenção dos centros de educação infan�l, o repasse e o atendimento às crianças
apenas ocorrem após a formalização do Termo de Colaboração. Nos casos em referência, o indenizatório foi
devido pois as organizações não interromperam o atendimento às crianças no lapso de tempo havido entre o
término da vigência da parceria e a celebração do novo termo. Ademais, a prorrogação não foi realizada a
tempo pelos mo�vos analisados nos processos indenizatórios, �dos, ao final, como excepcionais. 

 

- Recomendação 004: “Recomenda-se à SME que observe a ordem cronológica nos pagamentos de Despesas
de Exercícios Anteriores, sempre que possível.”

- Recomendação 005: “Sugere-se que a SME aprimore o controle dessas informações, mantendo-as
atualizadas, possibilitando, assim, que sejam ob�das com maior celeridade.”

Em consonância com estas recomendações, a SME enviou o Memorando Circular nº 11/2018 às DREs e
Coordenadorias, conforme SEI (017979707).

Documento assinado eletronicamente por Nilton Luis Viadanna, Chefe de Gabinete, em 10/06/2019, às
16:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 017979719 e o código CRC A565A576.

Referência: Processo nº 6067.2019/0009722-4 SEI nº 017979719

Criado por d771269, versão 3 por d771269 em 10/06/2019 09:37:55.

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19333570&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=f23620b0c8dc96673e900de98e002050284aab4fe1793438edaeff6e2ea25069
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=18793675&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=07ead85fd79d95a88df0f936d3cfd0fc02e0b547fd3778ff1eb9a521cace83c7
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19541932&id_procedimento_atual=18379969&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010286&infra_hash=d8ec5f165cdac1cb09df46d54f76616454a4cfff0528844e16fa3043380101d8

