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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Ordem de Serviço: N° 25-C/2017/CGM/AUDI  

Unidade Auditada: Prefeitura Regional da Vila Mariana 

Período de realização: De 11/09/2017 a 08/02/2018 

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n.
º 
25/2017, realizada 

na Prefeitura Regional da Vila Mariana, com o objetivo de verificar a destinação e o controle das 

mudas arbóreas após serem retiradas do Viveiro Manequinho Lopes (gerido pela Divisão Técnica 

de Produção e Arborização DEPAVE-2).  

 

Ressalta-se que, em geral, estas mudas são provenientes do cumprimento de Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA) em razão da necessidade de compensação ambiental por parte de 

particular (pessoa física ou jurídica) quando precisam realizar algum manejo arbóreo. 

 

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito nos anexos deste relatório, a 

saber:  

  

Anexo I – Descritivo; e 

Anexo II – Escopo e Metodologia. 

  

Do resultado dos trabalhos, destacamos a seguinte constatação:  

 

CONSTATAÇÃO 001 - Falta de comprovação quanto à execução de, aproximadamente, 35% 

dos plantios informados, possibilitando prejuízos estimados em R$ 85.000,00 para a 

Administração Pública: Após análise pela equipe de auditoria, objetivando a verificação dos 

plantios efetivamente executados pela Prefeitura Regional da Vila Mariana, não foi possível a 

comprovação de 266 plantios, os quais representam 35% da amostra dos 762 plantios examinados 

(71,06% do total dos plantios de arborização relatados no exercício de 2016). Destes, foi possível 

constatar a inexecução parcial na Praça Paul Harris e total na Praça da Palestina. Estima-se que o 

prejuizo potencial foi de R$ 85.000,00 relativo ao valor das mudas utilizadas para este fim. 

 

CONSTATAÇÃO 002 - Fragilidades nos controles de estoque das mudas, resultando em 

perda de, aproximadamente, 18% sobre as mudas retiradas do Viveiro Manequinho Lopes no 

ano de 2016: Identificou-se que as mudas retiradas do Viveiro Manequinho Lopes ou demais 
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viveiros geridos pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente são inicialmente 

depositadas em estoque próprio da Prefeitura Regional da Vila Mariana, sendo que não há 

inventário físico ou quaisquer registros de controle quanto a estas mudas. Não obstante não haver 

tais registros, foi possível constatar, por meio de relatório fornecido pela Prefeitura Regional, que 

no exercício de 2016, houve perda de 375 mudas, o que representa 17,9% do total de 2.090 mudas 

retiradas no período, índice considerado relevante quando comparado aos informados pelas demais 

Prefeituras Regionais envolvidas nesta auditoria, inferiores a 10%. 

 

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

visando à adoção das providências cabíveis para definição de eventuais responsabilidades diante das 

irregularidades constatadas. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 01 de agosto de 2018. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Falta de comprovação quanto à execução de, aproximadamente, 35% 

dos plantios informados, possibilitando prejuízos estimados em R$ 85.000,00 para a 

Administração Pública. 

 

Acerca do plantio de mudas realizado pela Prefeitura Regional da Vila Mariana (PR-VM), foram 

verificados os relatórios fornecidos em 30/05/2017 pela Chefia de Gabinete, por meio do Ofício nº 

273/PRVM/GAB/2017, nos quais constam as datas, os locais e a quantidade de árvores plantadas 

em razão de substituição (quando é retirada uma muda e é plantada outra no lugar) e arborização 

(novos plantios) no ano de 2016. 

 

Cabe destacar que as mudas utilizadas pelas Prefeituras Regionais para o plantio de substituição e 

arborização advêm do Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE), o qual está inserido na 

estrutura da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), sendo que as mudas são 

provenientes de Termos de Compromisso Ambiental (TCA) em razão da necessidade de 

compensação ambiental por parte de particular (pessoa física ou jurídica) quando precisam realizar 

algum manejo arbóreo. 

 

De acordo com os registros fornecidos pela PR-VM, esta realizou três projetos de arborização 

durante o ano de 2016, conforme demonstrado em tabela abaixo:  

 
Tabela I - Dados dos projetos de arborização realizados pela Prefeitura Regional da Vila Mariana no ano de 2016 

Projeto Plantio Perda Estoque 

Mais Árvores 161 50 0 

Plantio Tiengo 409 140 34 

Plantio 21 332 110 0 

Total 902 300 34 

 

Segundo informado pela Prefeitura Regional, os 3 projetos englobaram um total de 1.236 mudas, 

registrando-se o plantio de 902, a perda de 300, e a permanência de 34 mudas em estoque. 

 

Sendo assim, procedeu-se à avaliação quanto à efetiva realização dos plantios junto à amostra de 

logradouros, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela II – Amostra 

Mês do 

plantio 
Logradouro 

Quantidade 

registrada 

Finalidade do 

plantio 
Método de conferência 

Janeiro Alameda dos Maracatins 142 
Arborização (Projeto 

Plantio Tiengo) 
Google Maps 

Fevereiro Alameda dos Maracatins 11 
Arborização (Projeto 

Plantio Tiengo) 
Google Maps 

Março 
Avenida 23 de Maio x Rua Achilles 

Masetti 
21 

Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco/Google Maps 

Outubro Avenida Afonso Mariano Fagundes 25 
Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco/Google Maps 

Outubro 
Avenida Afonso Mariano Fagundes 

(158/168/422/381 LO/396 LO) 
6 Substituição In loco/Google Maps 

Novembro 
Avenida Afonso Mariano Fagundes 

(1221) 
1 Substituição In loco/Google Maps 

Dezembro 
Avenida Afonso Mariano Fagundes 

(101) 
1 Substituição In loco/Google Maps 

Janeiro Avenida Professor Ascendino Reis 27 
Arborização (Projeto 

Plantio Tiengo) 
In loco 
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Considerando somente os plantios de arborização (excluindo-se os de substituição), os endereços 

descritos acima envolvem 641 mudas de um total de 902 plantios informados pela Regional, ou 

seja, a amostra da equipe equivale a 71,06% dos plantios de arborização da PR-VM. 

 

No entanto, como em alguns endereços, como por exemplo, praças, torna-se difícil a distinção entre 

os exemplares arbóreos decorrentes de substituição com os de arborização, o exame abrangeu todos 

os plantios realizados nestas localidades no exercício de 2016. Portanto, o exame em tela 

compreendeu o plantio de 762 mudas (641 plantios de arborização e 121 de substituição).   

 

A conferência dos plantios foi realizada, em parte, por meio de inspeções in loco e, em parte, 

mediante consulta ao serviço de visualização de mapas e imagens de satélite (programa Google 

Maps), disponível na rede mundial de computadores. 

 

Por meio da utilização da ferramenta supracitada, aplicada apenas nas localidades onde o programa 

dispõe de imagens atualizadas, ou seja, registradas em períodos posteriores à data informada do 

plantio, foi possível avaliar a efetiva existência das mudas nos locais informados, bem como 

comparar às imagens de períodos distintos (averiguação de situação prévia à data de plantio 

informada pela PR), visto que a ferramenta disponibiliza o histórico de imagens, permitido, assim, 

observar se a muda já estava plantada antes da data informada, ou mesmo se foi plantada em 

Mês do 

plantio 
Logradouro 

Quantidade 

registrada 

Finalidade do 

plantio 
Método de conferência 

Junho Avenida Professor Ascendino Reis 21 
Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco 

Fevereiro Avenida Rubem Berta 229 
Arborização (Projeto 

Plantio Tiengo) 
In loco 

Março Avenida Rubem Berta 5 
Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Agosto 
Monumento Heróis de 32 

(Obelisco) 
21 

Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco 

Setembro 
Monumento Heróis de 32 

(Obelisco) 
29 

Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco 

Março Praça Cidade de Milão 8 
Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Abril Praça Cidade de Milão 21 
Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco 

Dezembro Praça Cidade de Milão 90 Substituição In loco 

Janeiro Praça Ibrahim Nobre 4 
Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Março Praça Ibrahim Nobre 8 
Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Julho Praça Paul Harris 21 
Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco/Google Maps 

Janeiro 
Praça Professor Américo Portugal 

Gouveia 
2 

Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Fevereiro 
Praça Professor Américo Portugal 

Gouveia 
4 

Arborização (Projeto 

Mais Árvores) 
In loco 

Dezembro 
Praça Professor Américo Portugal 

Gouveia 
23 Substituição In loco 

Fevereiro 
Rua Leandro Dupret x Rua 

Agostinho Rodrigues Filho 
21 

Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco/Google Maps 

Maio 
Viaduto Euclides Figueiredo x 

Pedro A. Cabral 
21 

Arborização (Projeto 

Plantio 21) 
In loco 

 

 
Total = 762 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
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período ulterior ao informado, logo não correspondendo a muda registrada no relatório como 

plantada em 2016. 

 

Desse modo, após aplicação dos procedimentos acima expostos objetivando a verificação dos 

plantios efetivamente executados, não foi possível a comprovação de 266 plantios, os quais 

representam, aproximadamente, 35% dos 762 plantios examinados, conforme demonstrado em 

gráfico abaixo. Ressalta-se que a amostra compreende 71,06% do total dos plantios de arborização 

relatados no exercício de 2016. 

 

 
 

Na tabela abaixo é possível observar o resultado encontrado de modo detalhado por logradouro. 
 

Tabela III – Resultado 

Logradouro 
Quantidade 

registrada 

Quantidade 

encontrada 

Quantidade não 

encontrada 

Não 

comprovação 

quanto à 

execução 

Praça Paul Harris 21 0 21 100,00% 

Viaduto Euclides Figueiredo x Avenida 

Pedro A. Cabral 
21 0 21 100,00% 

Avenida 23 de Maio x Rua Achilles Masetti 21 0 21 100,00% 

Rua Leandro Dupret x Rua Agostinho 

Rodrigues Filho 
21 5 16 76,19% 

Avenida Afonso Mariano Fagundes 25 9 16 64,00% 

Monumento Heróis de 32 (Obelisco) 50 27 23 46,00% 

Avenida Professor Ascendino Reis 48 29 19 39,58% 

Praça Cidade de Milão 119 85 34 28,57% 

Alameda dos Maracatins 153 113 40 26,14% 

Avenida Rubem Berta 234 179 55 23,50% 

Avenida Afonso Mariano Fagundes, 101 1 1 0 0,00% 

65,09% 

34,91% 

Plantios 

Qtde

Encontrada
Qtde

Não Encontrada



6 

 

Logradouro 
Quantidade 

registrada 

Quantidade 

encontrada 

Quantidade não 

encontrada 

Não 

comprovação 

quanto à 

execução 

Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1221 1 1 0 0,00% 

Avenida Afonso Mariano Fagundes, 158, 

168, 422, 381 LO, 396 LO 
6 6 0 0,00% 

Praça Ibrahim Nobre 12 12 0 0,00% 

Praça Professor Américo Portugal Gouveia 29 29 0 0,00% 

Total 762 496 266 34,91% 

 

Adicionalmente, a equipe de auditoria detalhou as maiores discrepâncias detectadas, por localidade, 

conforme gráfico abaixo:  

 

 
 

 Praça Paul Harris: Neste logradouro, de acordo com os registros fornecidos, foram 

plantadas 21 mudas em julho de 2016, em razão do Projeto Plantio 21. Porém, vistoria in loco 

permitu à equipe da CGM a identificação de apenas 8. Adicionalmente, verificou-se por meio do 

site Google Maps que estas 8 mudas já estavam plantadas antes da data informada nos registros, 

verificando-se, nesse caso, inexecução de 100% dos plantios informados.  

 

Nas imagens abaixo, capturadas do referido site, por exemplo, é possível observar que as duas 

mudas arbóreas exibidas na foto nº 01, cujo registro ocorreu em abril de 2016 (data anterior ao 

plantio), são as mesmas exibidas na foto nº 02, cujo registro pelo programa foi em junho de 2017 

(posterior à data informada do plantio pela PR-VM). Desta forma, conclui-se que não se trata das 

espécies arbóreas registradas como plantadas pelo Projeto Plantio 21, uma vez que o plantio destas 

somente ocorreu em julho de 2016, e conforme se constata nas imagens nº 01 e 02, estas mudas já 

estavam plantadas desde abril do mesmo exercício.   
 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 
76% 

64% 
46% 40% 

29% 26% 24% 

0% 0% 0% 0% 0% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Não comprovação (%) 

Não comprovação (%)



7 

 

  
Foto 01- Praça Paul Harris (Registro pelo Google 

Maps em abril de 2016). 

Foto 02- Praça Paul Harris (Registro pelo Google Maps em 

junho de 2017). 

 

 Viaduto Euclides Figueiredo x Avenida Pedro Álvares Cabral: Assim como no endereço 

anterior, em maio de 2016, foi verificada a ocorrência do plantio de 21 mudas em razão do projeto 

de arborização denominado de Plantio 21. No entanto, a equipe de auditoria por meio de inspeção in 

loco não identificou nenhum exemplar arbóreo, implicando também na não comprovação quanto à 

execução de 100% dos plantios. 

 

 Avenida 23 de Maio x Rua Achilles Masetti: Consta nos registros o plantio de 21 

exemplares arbóreos, em março de 2016, pelo Projeto Plantio 21. Durante conferência em campo 

foram encontradas 15 mudas na extensão da Avenida 23 de Maio (da esquina com a Rua Achilles 

Masetti em direção ao Centro). De forma complementar, foi realizada conferência através do 

programa Google Maps que possibilitou à equipe de auditoria verificar que as mudas identificadas 

em campo já haviam sido plantadas antes da data informada pela PR-VM, implicando, dessa forma, 

em uma inexecução de 100% dos plantios. 

 

Nas imagens capturadas do programa, por exemplo, é possível observar que as 4 mudas arbóreas 

destacadas na foto nº 03, cujo registro ocorreu em abril de 2015, são as mesmas da foto nº 04, cujo 

registro é de maio de 2016. Deste modo, não se referem ao Projeto de arborização denominado de 

Plantio 21, uma vez que o plantio foi somente em março de 2016. 

 

 
Foto 03 – Registro pelo Google Maps da Avenida 23 de Maio (Canteiro Central) em abril de 2015. 
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Foto 04 – Registro pelo Google Maps da Avenida 23 de Maio (Canteiro Central) em maio de 2016. 

 

 Rua Leandro Dupret x Agostinho Rodrigues Filho: Também em razão do Projeto Plantio 

21, de acordo com os relatórios, houve o plantio de 21 mudas em fevereiro de 2016. Contudo, 

durante exame em campo e posterior confirmação por meio do programa Google Maps, foram 

identificadas apenas 5 mudas (abaixo demonstradas na foto nº 06), verificando-se, deste modo, uma 

não comprovação em torno de 76%.  

 

 

Foto 05 – Registro pelo Google Maps em maio de 2015 do cruzamento da Rua Leandro Dupret com a Rua Agostinho 

Rodrigues Filho (imagem anterior ao plantio pelo Projeto). 
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Foto 06 – Registro pelo Google Maps em março de 2017 do cruzamento da Rua Leandro Dupret com a Rua 

Agostinho Rodrigues Filho (Imagem posterior ao plantio). 

 

 Avenida Afonso Mariano Fagundes: No ano de 2016, houve o registro de plantio de 8 

mudas decorrentes de substituição e de mais 25 referentes à arborização pelo Projeto Plantio 21. 

Neste caso, foi possível distinguir as mudas de reposição (substituição) das que são de plantio novo 

(arborização), pois as primeiras contam com o registro da numeração do imóvel, em frente aos 

quais elas estão plantadas. Sendo assim, por meio de conferência in loco foi possível observar que 

as mudas decorrentes de substituição foram plantadas em sua totalidade. No entanto, no que se 

refere aos plantios de arborização, foram encontradas somente 9 mudas, implicando em uma não 

comprovação de 64% dos plantios, se considerados apenas os plantios novos nesta Avenida.   

 

 Monumento Herois de 32 (Obelisco): Os registros demonstram que neste local houve o 

plantio de 50 mudas, sendo 29 delas registradas como plantadas no entorno da grade. Contudo, 

durante conferência em campo, foi possível observar somente 27 mudas. Vale ressaltar que no 

entorno da grade foram observados mais 22 exemplares arbóreos (destacados nas imagens abaixo) 

que medem, aproximadamente, de 0,5 a 1,0m, porém, não foram considerados na contagem, já que 

não se trata de mudas que correspondem ao padrão estabelecido pelo DEPAVE na entrega ao 

Viveiro Municipal. Dessa forma, há uma não comprovação de 46% dos plantios. 

  

 
Foto 07 – Foto registrada durante conferência em campo das mudas encontradas no entorno da grade no Monumento 

Heróis de 32 (Obelisco) que não foram consideradas na contagem, uma vez que não coresspondem ao padrão exigido 

pelo DEPAVE. 
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Foto 08 – Foto registrada durante conferência em 

campo. 

 

 Avenida Professor Ascendino Reis: No relatório fornecido pela PR-VM encontra-se 

registrado o plantio de 48 exemplares arbóreos, sendo 27 referentes ao Projeto Plantio Tiengo e 21 

ao Projeto Plantio 21. A equipe de Auditoria realizou conferência in loco percorrendo toda a 

extensão da Avenida, o que permitiu a verificação de apenas 29 mudas, resultando em uma não 

comprovação de 39,5% dos plantios. 

 

 Praça Cidade de Milão: No que concerne a este endereço, há o registro de plantio de 90 

mudas em razão de substituição árvores removidas, e mais 29 exemplares arbóreos devido aos 

projetos de arborização, somando 119 ao todo. No entanto, durante inspeção in loco foram 

encontradas somente 85 mudas, resultando em uma não comprovação dos plantios em torno de 

28,5%. 

 

 Alameda dos Maracatins: De acordo com o relatório, neste endereço foram plantados 153 

exemplares arbóreos entre o período de janeiro e fevereiro de 2016, tendo em vista o Projeto de 

Arborização denominado de Plantio Tiengo. Contudo, conferência por meio do programa Google 

Maps permitiu à equipe de auditoria a identificação de apenas 113 mudas, havendo uma não 

comprovação de 26,14% dos plantios. 

 

 Avenida Rubem Berta: Nos registros constam que nesta avenida foi realizado o plantio de 

229 mudas em virtude do Projeto Plantio Tiengo em fevereiro de 2016, além do plantio de 5 

exemplares em razão do Projeto Mais Árvores.  No entanto, durante conferência em campo, 

verificou-se o plantio de apenas 179, implicando em uma não comprovação de 23,5% dos plantios. 
 

Cálculo da perda ocasionada à Administração Pública: Segundo item 13 da Portaria nº 130/SVMA. 

G/2013, a compensação ambiental advinda de TCA é exigida para todos os casos de manejo de 

vegetação arbórea ou intervenção em Áreas de Proteção Permanente - APP, objetivando mitigar o 

impacto ambiental negativo não passível de ser evitado e garantir a manutenção, ampliação e 

melhoria da cobertura vegetal. Ou seja, como as mudas são utilizadas para repor o dano resultante 

da remoção de uma árvore no passeio público, sugere-se prejuízo aos objetivos da política pública 

com consequente agravamento ambiental, não passível de mensuração. 
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Adicionalmente, pode-se sugerir também prejuízo financeiro ao Erário Municipal tendo em vista o 

valor que as mudas, por se exigirem padrões especiais de qualidade, apresentam no mercado. 

 

Consoante item 13.1 da Portaria supracitada, uma das formas de compensação, que é mais 

praticada, é o fornecimento de mudas ao Viveiro Municipal, nos casos em exame, o Manequinho 

Lopes, o qual pertence ao DEPAVE, sendo que a Portaria nº 85/SVMA.G/2013, combinada com a 

Portaria nº 130/SVMA.G/2013, estabelece os padrões e as espécies arbóreas a serem entregues ao 

Viveiro. 

 

Padrões Especiais: Haja vista sua utilização para plantio em passeio público são requeridos certos 

parâmetros, como por exemplo: ter diâmetro do caule à altura de peito (DAP) de 3,0 cm, que é o 

diâmetro do caule da árvore à altura de, aproximadamente, 1,30m (um metro e trinta centímetros) 

do solo; sistema radicular consolidado, entre outros aspectos.  

 

Valor financeiro das Mudas: O Decreto Municipal nº 53.889/2013, cita, em seu artigo 4º, que a 

conversão da compensação em obras e serviços, jardins verticais e coberturas verdes será admitida, 

excepcionalmente, mediante decisão fundamentada do Colegiado da Câmara Técnica de 

Compensação Ambiental – CTCA, sendo que o § 2º do referido artigo estabelece a seguinte fórmula 

para a possível conversão:  

 

Vi = (Mt-Mp)*(Vm+Vt) 

 

Vi = valor das obras e serviços, jardins verticais e coberturas verdes; (Nova Redação dada pelo 

Decreto nº 55.994/2015) 

Mt = número total de mudas compensatórias 

Mp = número total de mudas plantadas 

Vm = valor monetário da muda, com manutenção pelo período de 2 (dois) anos; 

Vt = valor monetário do tutor.  

 

O §3º por sua vez, dispõe que os valores para cálculo da fórmula indicada no §2º são: Vm = R$ 

234,46 e Vt = R$ 8,58. Cabendo salientar que os valores têm como data-base o mês de abril de 

2013, devendo ser reajustados pelo Índice de Edificações em Geral, publicado pela Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, conforme explicita o §4º. Em suma, em 

consulta formulada à Câmara Técnica de Compensação Ambiental (CTCA), tem-se que, 

atualmente, o valor da muda, é, em média, R$ 319,27.  

 

Considerando que houve a verificação de 762 mudas, das quais 266 não foram encontradas (cerca 

de 35% do total de plantios inspecionados), adicionalmente ao possível prejuízo à política pública, 

estima-se a existência de prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 85.000,00 para a 

Administração Pública relativo ao valor das mudas utilizadas para este fim.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou:  

 

ITEM 1 – Sobre a possível inexecução de aproximadamente 35% dos plantios 

“De acordo com a Tabela III, às fls. 04, descrevem-se abaixo todos os trabalhos realizados por 

esta Prefeitura Regional, item a item, para melhor esclarecer os fatos: 
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 Praça Paul Harris:  

Na Praça Paul Harris cuja área é contigua a escola EMEI Prof. Ignácio Henrique Romeiro foi 

realizado um plantio em toda a área, incluindo a parte em que é utilizada pela escola citada. Por 

isso, em vistoria ao local só é possível registrar o totalidade das mudas ao entrar na unidade da 

escola. Segue fotos de das mudas plantadas: 
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 Viaduto Euclides x Av. Pedro Alves Cabral e Monumento Heróis de 32 (Obelisco):  
Por se tratar de uma área que não há numerações para ser usadas como referências há uma 

dificuldade de informar a localização exata, por isso, foi realizada vistoria no local e tirado fotos 

dos exemplares que compõem o Plantio 21 informado. Segue fotos: 
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 Av. 23 de Maio x Rua Achilles Masetti: O logradouro informado anteriormente, Rua 

Achilles Masetti foi um equivoco, logo o plantio de 21 exemplares arbóreos executados, estão 

localizados na Av. 23 De Maio na Praça da Palestina, confrome imagens abaixo: 
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 Rua Leandro Dupret x Agostinho Rodrigues Filho: Face o tempo decorrido e o alto indice 

de vandalismo, depredação e morte natural dos exemplares arbóreos, atualmente não é possível 

encontrar todas as mudas plantadas anteriormente. 

 Av. Afonso Mariano Fagundes: Face o tempo decorrido e o alto indice de vandalismo, 

depredação e morte natural dos exemplares arbóreos, atualmente não é possível encontrar todas as 

mudas plantadas anteriormente. 

 Av. Professor Ascendino Reis: Considerando tratar-se de área sujeita alagamento bem 

como os atos de vandalismo, depredação e morte natural dos exemplares não foi possível localizar 

todas mudas plantadas pelos motivos citados. Seguem fotos de alguns exemplares:         

 



19 
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 Alameda dos Maracatins: A Alameda dos Maracatins é uma via de aproximadamente 1,8 

km de extensão e com predominância de comercio local. Em 2016 foi realizado um plantio em sua 

extensão, pois se verificou ser uma área carente de vegetação arbórea tendo em vista o fato 

extraordinário ocorrido em 2015 (informação Item 3). Foi realizado o plantio de 158 mudas. Em 

vistoria ao local na data de 26/03/2018, constatou-se que dessas 158 mudas plantadas há apenas 

101 vivas. Esta diferença de 57 mudas representam 12,28% de árvores mortas e 87,72% de árvores 

arrancadas e depredadas. Logo, obtivemos uma perda de 36,07%. Em anexo estão as fotos das 

mudas plantas e dos locais que apresentaram mudas arrancadas e mortas. 
 

    
N°62 Não encontrada no 

local 

N°62 Não encontrada no 

local 

N°62 Não encontrada no 

local 

N°62 OK 

 

 



21 

 

   
N°63 Não encontrada no local Banco Santander - Não 

encontrada no local 

N°130 Não encontrada no 

local 

 

    
N°154 morta N°156 morta N°165 morta N°186 OK 
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N°202 OK N°217 foi substituida Floricultura – OK 

 

    
N°264 OK N°271 OK N°62 Não encontrada no 

local 

N°317/319 OK 
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N° 378 OK N° 365 OK N° 392 OK N°414 Não encontrada no 

local 

 

    
Mercado Extra - OK N°426 Morta N°508 Não encontrada no 

local 

N°505 Não encontrada no 

local 
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Loja Tudo – Uma muda 

não foi encontrada 

Drogaria São Paulo - OK N°549 Não encontrada no 

local 

N° 561 OK 

 

   
N°635 Não encontrada no local Itaú OK Caixa Não encontrada no 

local 
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N° 653/655 OK N°661 OK (dois exemplares) N° 686 Itaú OK 

 

    
N°722 Não encontrada no 

local 

N°734 Não encontrada no 

local 

N°740 Não encontrada no 

local 

N°744 Não encontrada no 

local 
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N°756 – Uma muda não foi 

encontrada 

N°780 - Não encontrada no 

local 

N° 781 OK N° BAR OK 

 

   

N°856 OK N°866 OK N°857 OK (dois exemplares) 
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N°878 C – Não encontrada no local N°888 - Não encontrada no local N° 891 OK 

 

  
N°907 e 911 Não encontrada no local N°915 Não encontrada no local 

 

   
Drogasil – Não encontrada no local N°970 - Não encontrada no local Correios - Não encontrada no local 
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N°999 Não encontrada no local N°1023 Não encontrada no local N°1032 Não encontrada no local 

 

   
N°1061 – OK N°1083 - OK N°1093 - OK 

 

   

N°1100 Não encontrada no local Posto Shell –Não encontrada no 

local 
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N°1212 –Não encontrada no local N°1220 C - OK N°1237 - OK 

 

   
N°1100  Não encontrada no local N°1263 Academia – Uma muda não encontrada 

no local 

 

   
N°1310 – Não encontrada no local N°1320 - Não encontrada no local N°1322 - Não encontrada no local 
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N°1328 OK N°1337 OK N°1345 OK 

 

 

   
N°1346 – Não encontrada no local N°1360 - Não encontrada no local N°1363 - OK 

 

   
N°1366 OK N°1379 OK N°1380 OK 
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N°1410 – OK N°1448 - OK 

 

   
N°1460 Não encontrada no local Bradesco OK  

 

   

N°1494 – OK Charanga escapamento - OK N°1566 OK 
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Pão de Açúcar OK 

 

   

N°1600 – OK N° 1642 – Não encontrada no local N°1668 Não encontrada no local 

 

   
N° 1670 – Não encontrada no local N° 1682 – OK N° 1681 – Não encontrada no local 
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N°1693 – OK N° 1700 – Não encontrada no local N°1716 Não encontrada no local 

 

   

N° 1721 – Uma muda não encontrada no local N°1720 – Não encontrada no local  

N°1730 OK 

 

 

 

 
N°1731 – Não encontrada no local N° 1769 – Não encontradas no local Marmoaria Italy OK 
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N° 1801 – Uma muda não 

encontrada no local 

N° 1807 – Uma muda não 

encontrada no local 

N°1825 –OK 

 

 Avenida Rubem Berta: Conforme conferencia já realizada em campo, observa-se que os 

23,5% apontados são de árvores mortas e que sofreram com deprdação, permanecendo assim a 

média aritimética das demais perdas naturais. 

 

 Praça Cidade de Milão: A Praça de Milão é uma praça muito especifica por ser 

excessivamente assombreada o que dificulta a sobrevivencia das mudas. Isso significa dizer que às 

vezes a muda até pega, mas não resiste e vem a morrer. Entende-se que a perca apontada na praça 

de Milão tem um percentual considerado pequenao diante das condições gerais.” 

 

Conclusão: 

“Portanto, diante do exposto acima, não se cogita qualquer inexecução de plantios contrariando 

ao relatado na OS em questão. 

Além do que, aliado aos fatos acima, deve-se considerar que a não localização de mudas nos locais 

apontados na tabela não é sinonimo de inexecução, pois, existem vários motivos que afetam o 

pegamento das mudas como intemperes de seca, excesso de chuvas, erosão, declividade de terreno 

e por motivos das árvores se encontrarem em locais públicos, o que geram ainda vandalismo, 

acidentes, supressão por particulares que não aceitam arvores proximas aos seus imoveis (caso 

muito comum na Alameda dos Maracatins por haver muitos imoveis comerciais, por exemplo) etc. 

Sem falar no anelamento causado por má técnica na execução de corte de gramas pelos 

contratados.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: A Prefeitura Regional da Vila Mariana, em 29/03/2018, 

manifestou-se da seguinte forma: 

 

“O plano de providencias é a execução de plantios contendendo o relatório fotografico do antes e 

depois de cada local com a possibilidade de aplicação de Georreferenciamento.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: A Prefeitura Regional da Vila Mariana, em 29/03/2018, 

manifestou-se da seguinte forma: 

 

“Prazo de implementação imediato e logo após a concordancia desta Controladoria.” 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Acerca dos plantios de arborização executados pela Prefeitura Regional da Vila Mariana (PR-VM) 

no exercício de 2016, havia sido apontada, inicialmente, uma possível inexecução de, 

aproximadamente, 35% dos plantios informados.  

 

A PR-VM, em sua resposta, apresentou justificativa sobre cada um dos apontamentos/localidade, 

demonstrando por meio de fotos registradas recentemente, mudas arbóreas que corresponderiam aos 

plantios executados, apenas em alguns dos locais apontados incialmente e espaços situados na 

Alameda dos Maracatins, onde algumas mudas teriam sido plantadas e, posteriormente, depredadas 

ou arrancadas. 

 

Diante da resposta apresentada pela Unidade, procedeu-se à nova análise mediante consulta ao 

serviço de visualização de mapas e imagens de satélite (programa Google Maps) nos locais onde o 

referido programa dispõe de imagens atualizadas, ou seja, registradas em períodos posteriores à data 

informada do plantio.  

 

Considerando que a Prefeitura Regional apresentou imagens das espécies arbóreas que 

corresponderiam aos plantios de arborização, visando comprovar se de fato estas haviam sido 

plantadas no período descrito nos registros, compreendendo, portanto, aos projetos de arborização 

ou se foram plantadas em outra ocasião, foi realizada nova consulta à ferramenta acima citada 

(Google Maps). 

 

Desta forma, a constatação inicial, que apontava uma possível inexecução de 35% dos plantios 

informados, foi subdividida em:  

 

A. Inexecução dos plantios informados, causando prejuízo para a Administração Pública.  

Foram considerados como inexecução dos plantios de arborização, os locais onde se constatou que 

todas as mudas arbóreas ou grande parte delas foram plantadas em momento distinto (prévio ou 

posterior) aos registros fornecidos pela Unidade. Essa constatação somente foi possível nas 

localidades onde programa Google Maps dispõe, em seu histórico, de imagens de momentos 

anteriores e ulteriores à data informada em tais registros. A seguir relacionamos os logradouros 

onde foram considerados como inexecução dos plantios: 

 

Praça Paul Harris: Neste logradouro, de acordo com os registros fornecidos pela Unidade, foram 

plantadas 21 mudas em julho de 2016, em razão do Projeto Plantio 21. Porém, vistoria in loco 

permitu à equipe da CGM a identificação de apenas 8. Adicionalmente, verificou-se por meio do 

site Google Maps que estas 8 mudas já haviam sido plantadas antes da data informada nos registros. 

 

Em resposta, a Prefeitura Regional da Vila Mariana (PR-VM) informou que a Praça Paul Harris é 

área contígua à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Ignácio Henrique Romeiro, 

sendo que o plantio teria sido realizado em toda área, incluindo também a parte em que é utilizada 

pela escola, e, por essa razão, só seria possível registrar a totalidade das mudas ao entrar na unidade 

escolar. Assim, apresentou registros fotográficos de 9 mudas arbóreas plantadas na área interna da 

escola, além do registro de 6 mudas plantadas no passeio público, totalizando 15 mudas. 

 

De fato, a escola supramencionada está localizada neste logradouro, no entanto, nos registros 

fornecidos pela Unidade, consta o plantio de 21 mudas, em julho de 2016, pelo projeto de 
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arborização denominado de “Plantio 21”, não havendo qualquer menção sobre os plantios terem 

sido realizados no interior da escola.  

 

No que tange a estas mudas, não foi possível avaliar o momento do plantio, já que estão localizadas 

em área interna da escola. 

 

No entanto, acerca dos exemplares arbóreos cujo plantio ocorreu no passeio público, mediante 

realização de nova consulta ao programa Google Maps, foi possível comparar os registros atuais 

apresentados pela Prefeitura Regional da Vila Mariana e os registros de momentos prévios a julho 

de 2016, constatando-se que estas mudas já haviam sido plantadas em momento anterior, logo, não 

compreendem ao plantio descrito nos registros.  

 

  
Foto 09 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 

Foto 010 – Registro do Google Maps em abril de 2016, capturado 

em ângulo contrário ao do apresentado pela PR-VM, por meio do 

qual se evidencia que a mesma muda da foto nº 09 (apresentada 

pela Prefeitura Regional) já estava plantada em momento anterior 

ao informado nos registros (julho/2016). 
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Foto 011 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 
Foto 012 - Registro do Google Maps em abril de 2016, por meio 

do qual se evidencia que a mesma muda da foto nº 011 

(apresentada pela Prefeitura Regional) já estava plantada em 

momento anterior ao informado nos registros (julho/2016). 

 

  
Foto 013 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 

Foto 014 - Registro do Google Maps em agosto de 2014, no qual 

se verifica que o plantio já havia sido realizado aproximadamente 

dois anos antes ao informado (julho/2016). 
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Foto 015 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 
Foto 016 - Registro do Google Maps em abril de 2016, por meio 

do qual se evidencia que a mesma muda da foto nº 015 

(apresentada pela Prefeitura Regional) já estava plantada em 

momento anterior ao informado nos registros (julho/2016). 

 

  
Foto 017 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 
Foto 018 - Registro do Google Maps em outubro de 2014 da 

Praça Paul Harris, pelo qual se pode constatar que a muda da 

foto nº 017 (apresentada pela Prefeitura Regional) já estava 

plantada dois anos antes ao informado nos registros. 
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Foto 019 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 
Foto 020 - Registro do Google Maps em outubro de 2014 da Praça 

Paul Harris, pelo qual se pode constatar que a muda da foto nº19 

(apresentada pela PR-VM) já estava plantada dois anos antes ao 

informado nos registros (julho/2016). 

 

Dessa forma, já que nesta localidade foi possível constatar que todos os exemplares arbóreos 

plantados no passeio público haviam sido plantados em data anterior ao informado nos registros, 

resta configurada a inexecução dos plantios examinados. 

 

Avenida 23 de Maio x Rua Achilles Masetti: Nos registros consta o plantio de 21 mudas, ocorrido 

em março de 2016, também pelo Projeto denominado Plantio 21. Durante vistoria em campo e 

posterior confirmação por meio do Google Maps, a equipe de auditoria não havia encontrado 

nenhuma muda que pudesse estar relacionada ao plantio informado. 

 

Em resposta, a Unidade informou que o logradouro descrito anteriormente (Avenida 23 de Maio x 

Rua Achilles Masetti) foi um equívoco, sendo que o plantio dos 21 exemplares arbóreos teria sido 

realizado, de fato, na Praça da Palestina (Avenida 23 de Maio).  

 

O novo endereço descrito pela Unidade como correto fica a, aproximadamente, 500 metros do local 

registrado, sendo que, nos registros apresentados pela Prefeitura Regional da Vila Mariana consta 

que o plantio teria ocorrido em março de 2016. Contudo, em consulta ao programa Google Maps, 

que dispõe em seu histórico de imagens, de maio de 2016, março de 2017 e janeiro de 2018, da 

Praça da Palestina, ou seja, períodos posteriores ao informado do plantio, não foi possível observar 

a presença de tais mudas. Logo, entende-se que o plantio foi realizado no ano de 2018 durante o 

andamento desta auditoria e apresentado como contraprova em sua manifestação. 

 

As fotos abaixo permitem comparação entre a foto atual apresentada pela PR-VM e as imagens 

capturadas do referido programa, nos três dois períodos disponíveis (maio de 2016, março de 2017 

e janeiro de 2018), os quais evidenciam que não havia a quantidade de mudas equivalentes às fotos 

apresentadas pela Unidade. Dessa forma, constata-se que o plantio ocorreu em momento posterior, 

isto é, não se referem as 21 mudas do Projeto Plantio 21, cujo plantio teria ocorrido em março de 

2016. 
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Foto 021 - Apresentada pela PR-VM em 

29/03/2018. 

Foto 022 - Apresentada pela 

PR-VM em 29/03/2018. 

Foto 23 - Apresentada pela PR-

VM em 29/03/2018. 

 

 
Foto 024 - Imagem capturada através do programa Google Maps, cujo registro ocorreu em maio de 2016, por meio 

da qual se evidencia que neste logradouro não haviam mudas plantadas em quantidade equivalente às fotos (021, 022 

e 023) apresentada pela PR-VM. 
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Foto 025 - Imagem capturada através do programa Google Maps, cujo registro ocorreu em março de 2017, na qual 

também se evidencia que neste logradouro não havia mudas plantadas em quantidade equivalente às fotos (021, 022 e 

023) apresentada pela PR-VM. 

 

 
Foto 026 - Imagem capturada através do programa Google Maps, cujo registro ocorreu em janeiro de 2018, na qual 

também se evidencia que neste logradouro não havia mudas plantadas em quantidade equivalente às fotos (021, 022 e 

023) apresentada pela PR-VM. 

 

Diante do exposto acima, mesmo considerando que houve incorreção no registro informado, pode-

se concluir que não houve a execução do plantio das 21 mudas por meio do Projeto Plantio 21, em 

março de 2016, na Praça da Palestina (Avenida 23 de maio). 

 

Considerando a nova análise realizada nos logradouros acima, em que foi possível constatar a 

inexecução do plantio na data informada nos registros, adicionalmente ao possível prejuízo à 

política pública, sugere-se a existência de prejuízo financeiro relativo às mudas de, 
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aproximadamente, R$ 8.500,00 para a Administração Pública, relativo ao valor das mudas 

utilizadas, sem considerar o valor pago a título de execução dos plantios e outros insumos 

utilizados. 

 

B. Ausência de comprovação dos plantios de arborização realizados em 2016 pela 

Prefeitura Regional da Vila Mariana. 
 

De acordo com os registros que haviam sido fornecidos pela Prefeitura Regional da Vila Mariana, 

os demais locais englobados no plantio de mudas de 2016, quais sejam: Viaduto Euclides 

Figueiredo - área adjacente à Avenida Pedro Álvares Cabral, Monumento Heróis de 32 (Obelisco), 

Avenida Afonso Mariano Fagundes, Avenida Professor Ascendino Reis, Alameda dos Maracatins, 

Avenida Rubem Berta e Praça Cidade de Milão, compreenderiam ao todo o plantio de 650 mudas.  

 

A equipe de auditoria havia realizado vistoria in loco e/ou conferência por meio do Programa 

Google Maps, tendo localizado o total de 442 mudas, ou seja, havia-se apurado uma possível 

inexecução de 32% dos plantios.  

 

A PR-VM, em resposta, apresentou registros fotográficos de apenas 100 exemplares no que se 

refere a estes locais, bem como o registro de, aproximadamente, 50 locais situados na Alameda dos 

Maracatins, onde mudas teriam sido plantadas e, posteriormente, arrancadas ou depredadas.  

 

Com relação às demais mudas que não foram localizadas em vistoria pela Unidade, esta apresentou 

justificativas, atribuindo a falta de evidências ao alto índice de vandalismo, à depredação, à morte 

natural dos exemplares ou a áreas sujeitas a alagamento.  

 

Ressalta-se que nestas localidades a equipe da CGM também procedeu à nova conferência mediante 

consulta ao Programa Google Maps, porém, salvo exceções (observadas abaixo), não foi possível 

concluir se os plantios ocorreram na data informada nos registros, já que em alguns locais o plantio 

ocorreu em mais de um período e o Google Maps não dispõe em seu histórico de registros de 

épocas suficientes para avaliar o momento exato do plantio.  

 

Além disso, alguns locais como o Viaduto Euclides Figueiredo - área adjacente à Avenida Pedro 

Álvares Cabral e o Monumento Heróis de 32 (Obelisco) são áreas extensas, que não contam com 

pontos de referência que possibilitem a exata localização das mudas pela ferramenta supracitada. 

Por isso, não foi possível efetuar a comparação com os registros fotográficos apresentados pela 

Unidade. 

 

Abaixo, é possível observar alguns casos em que se constatou que o plantio ocorreu em data diversa 

dos registros fornecidos pela PR-VM. 
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Foto 027 – Foto apresentada pela PR-

VM em 29/03/2018. 

Foto 028 – Registro do Google Maps do Monumento Heróis de 32 

(Obelisco), mediante o qual se comprova que a muda apresentada pela PR-

VM (foto 027) já estava plantada desde dezembro de 2015, isto é, em 

momento anterior ao informado nos registros.  

 

  
Foto 029 – Foto apresentada pela PR-

VM em 29/03/2018. 
Foto 030- Registro do Google Maps do Monumento Heróis de 32 (Obelisco), 

o qual comprova que a muda apresentada pela PR-VM (foto 029) já estava 

plantada desde dezembro de 2015, isto é, em momento anterior ao 

informado nos registros. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

  
Foto 031 – Foto apresentada pela PR-

VM em 29/03/2018. 
Foto 032- Imagem capturada do Google Maps na Avenida Professor 

Ascendino Reis em junho de 2017, por meio da qual é possível observar que 

o plantio da muda arbórea apresentada na foto ao lado (031) ocorreu em 

momento posterior ao registro apresentado, logo, não se refere a nenhum 

dos plantios efetuados (Plantio Tiengo/Plantio 21), ja que ambos ocorreram 

em 2016. 

 

Assim, nestes locais, a equipe de auditoria considerou que não houve comprovação dos plantios na 

data em que foram registrados, em razão da Unidade ter apresentado apenas registros atuais e de 

que as evidências coletadas indicam não terem ocorrido tais plantios no respectivo período. 

 

Adicionalmente à inexecução supracitada, cabe salientar que o plantio de arborização executado no 

ano de 2016, na área de abrangência da Vila Mariana, foi realizado por empresa originalmente 

contratada para realizar serviço de conservação mecanizada de áreas ajardinadas (corte grama, 

despraguejamento, entre outros), ou seja, houve desvio de equipe para realização dos serviços de 

plantio sem que fossem observados os mecanismos de controle existentes nos contratos de plantio, 

sejam de arborização ou substituição, para fins de comprovação e remuneração pela execução dos 

mesmos. Desta forma, não houve o registro do momento anterior e posterior ao plantio com a 

respectiva data e localização, como é feito, por exemplo, pela empresa contratada especificamente 

para realizar o plantio de substituição no âmbito da PR-VM.   

 

Ressalta-se ainda que a exigência de registros e controles não exime o gestor e o fiscal do contrato 

ou responsável formalmente designado da obrigação de fiscalizar sistematicamente a acuidade e 

efetividade dos registros para fins de validar os controles fornecidos mediante vistorias in loco, por 

exemplo, ainda que por amostragem. 

 

No que se refere à Alameda dos Maracatins, a PR-VM informou que se trata de área com 

predominância de comércio local, tendo ocorrido um alto índice de árvores arrancadas e 

depredadas. Pode-se notar claramente por meio dos registros fotográficos fornecidos, que, em sua 
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maioria, trata-se de plantios realizados em entradas de estacionamento, o que sugere possíveis 

deficiências no planejamento relativo à seleção dos locais dos plantios. 

 

Destaca-se ainda que, conforme preceitua a Lei Municipal nº 10.365/1987 em seu artigo 20º, estão 

sujeitos à multa, as pessoas físicas e jurídicas que infringirem as disposições desta Lei e de seu 

regulamento no tocante ao corte de vegetação, ficando sujeitos às multas, que podem variar de valor 

a depender do Diâmetro de Caule à Altura do Peito (DAP) da árvore.  Assim, também não foi 

demonstrado pela Unidade auditada que os munícipes que infringiram a referida Lei Municipal 

sofreram a devida fiscalização e consequentes punições. 

 

Por todo exposto, pode-se concluir que não houve comprovação dos plantios executados, 

caracterizando fragilidade nos controles aplicados e prejuízo à política pública de arborização a 

cargo da Prefeitura Regional no exercício de 2016. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à Prefeitura Regional da Vila Mariana garantir que as contratações dos serviços de 

plantio sigam as condições técnicas e operacionais estabelecidas em edital próprio voltado para tal 

finalidade, em que esteja previsto, dentre outras condições, a exigência de comprovação da 

execução do serviço mediante registro fotográfico (do antes e do depois) da execução, o qual 

contenha, minimanente, localização e data, para fins de controle e remuneração dos serviços. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à PR-VM estabelecer procedimento de fiscalização, incluindo o registro da sua 

execução em processo que contenha as informações mínimas necessárias (Ex. Data e local 

fiscalizados, identificação do fiscal), a ser conduzido pelo gestor e/ou fiscal do contrato ou 

responsável formalmente designado, a fim de verificar a acuidade e efetividade dos registros e 

demais comprovações fornecidas por terceiros contratados. Ressalta-se que tal função não deve ser 

exercida por membro da equipe de execução dos plantios, respeitando-se o principio da segregação 

de funções e preservando-se a independência da sua função fiscalizatória. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

A fim de aperfeiçoar o planejamento/levantamento dos locais de plantio e a respectiva execução, 

recomenda-se à PR-VM realizar consulta às áreas competentes da SMPR e da SVMA a respeito da 

existência de orientações técnicas ou procedimentais que permitam se evitar a alta incidência de 

conflitos com os proprietários dos imóveis em áreas destinadas ao estacionamento de veículos, bem 

como de modo a orientar formalmente os responsáveis pelo planejamento dos locais e/ou execução 

dos plantios.  

 

CONSTATAÇÃO 002 – Fragilidades nos controles de estoque das mudas, resultando em 

perda de aproximadamente 18% sobre as mudas retiradas do Viveiro Manequinho Lopes no 

ano de 2016. 

 

Identificou-se que as mudas retiradas do Viveiro Manequinho Lopes ou demais viveiros geridos 

pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente são inicialmente depositadas em estoque 

próprio da Prefeitura Regional da Vila Mariana. De acordo com o Eng.º Agrônomo da referida 

Regional, as mudas são estocadas a fim de que sejam prontamente retiradas pelas empresas 
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contratadas, garantindo assim melhores condições operacionais para realização dos plantios de 

arborização ou substituição. 

 

Cabe salientar que a legislação do Município de São Paulo não autoriza a retirada para 

armazenamento em estoque das próprias Prefeituras Regionais, existindo apenas uma ata de reunião 

sobre a Portaria nº 047/SVMA/2016, que ocorreu em 01/07/2016, na qual houve participação de 

alguns representantes das então “Subprefeituras” e do DEPAVE, ocasião em que foi acordado que 

os pedidos de fornecimento de espécies arbóreas por parte das “Subprefeituras” deveriam ficar 

limitados ao atendimento de necessidades de plantios para reposição de árvores que caem e outras 

demandas não programadas e a um estoque de, no máximo, 200 mudas por cada Prefeitura Regional 

(na época Subprefeitura), bem como deveriam apresentar os endereços dos locais dos plantios.  

 

Sendo assim, procedeu-se à avaliação quanto aos controles da Prefeitura Regional sobre o seu 

estoque próprio de mudas (Viveiro), tendo sido evidenciadas boas condições de manutenção e 

armazenagem. Todavia, não foi encontrado inventário físico ou qualquer registro sobre eventuais 

perdas de mudas por morte, desvio ou quaisquer outros motivos, fato que sugere que entradas, 

saídas e eventuais perdas de mudas ocorrem sem a devida contabilização, registro ou documentação 

que possibilite a correta gestão e controle do estoque, ou até mesmo a responsabilização por 

eventuais desvios, cabendo destacar que as mudas não possuem registros individuais que impeçam 

ou dificultem que sejam reintroduzidas no mercado. 

 

Consoante exames e entrevistas realizados na Prefeitura Regional, verificou-se que, na prática, a 

gestão do estoque de suas mudas funciona apenas mediante solicitações de novas retiradas de 

mudas ao Viveiro Manequinho quando apuram que seus estoques estão chegando ao fim. Segundo a 

PR-VM, tal procedimento vem garantindo a continuidade operacional para plantios de arborização 

(novos) ou plantios de substituição (reposição) de árvores que foram removidas do passeio público. 

 

Não obstante não terem sido encontrados inventário físico ou registros de controle quanto às mudas, 

em resposta a questionamento da equipe, a PR da Vila Mariana apresentou relatório (enviado em 

30/05/2017 mediante Oficio nº 273/PRVM/GAB/2017), em cujo Anexo I se relata a perda de 375 

mudas em 2016, o que representa 17,9% do total de 2.090 mudas retiradas no período para 

execução de 1.586 plantios, conforme exposto na tabela abaixo. 

 
Tabela IV- Resumo dos dados fornecidos pela PR-VM por meio do Oficio nº 273/PRVM/GAB/2017, de 30 de maio de 

2017, relativos ao exercício de 2016: 

Total de mudas solicitadas aos viveiros municipais 2540 

Total de mudas retiradas dos viveiros municipais 2090 

Total de perdas por morte ainda em estoque 75 

Total de plantios de reposição (substituição) 684 

Total de plantios de arborização (novos) 902 

Total de perdas nos plantios de arborização (novos) 300 

Estoque remanescente ao final do exercício 34 

 

Considerando-se apenas as 1.236 mudas que se referem ao plantio de arborização (novos), o índice 

de perdas chega a, aproximadamente, 25%, já que a informação constante do relatório é que, só 

nesta forma de plantio, a perda chegou a 300 mudas. Destaca-se ainda que há um saldo de 95 mudas 

para as quais não foi declarada a destinação no relatório.  
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O referido índice de perdas diverge daqueles informados pelos Engenheiros Agrônomos das demais 

Prefeituras Regionais consultadas nesta auditoria, os quais indicam perdas inferiores a 10% das 

mudas retiradas dos viveiros municipais. 

 

Estima-se que as principais motivações das perdas de mudas estão relacionadas à morte, 

inadequação das mudas para o plantio e/ou desvios ocorridos em quaisquer etapas do processo, 

depois que retiradas dos viveiros municipais. 

 

Cabe salientar que as fragilidades nos controles relatadas acima podem criar condições favoráveis 

para perdas/desvios das mudas, cujo valor chega a R$ 319,27, em média, por unidade. 

 

Dessa forma, conforme demonstrado na Constatação 001 deste relatório, como as mudas são 

utilizadas para repor o prejuízo resultante da remoção de uma árvore no passeio público, sugere-se 

prejuízo aos objetivos da política pública com consequente agravamento ambiental, não passível de 

mensuração. Ademais, pelo valor que as mudas apresentam no mercado, por se exigirem padrões 

especiais de qualidade, pode-se sugerir também prejuízo financeiro ao Erário Municipal estimado 

em R$ 52.998,82, conforme detalhado em tabela abaixo. 

 
Tabela V-Forma de cálculo do possível prejuízo 

Total de perdas (2016) – Perda 

aceitável (10% das mudas retiradas 

no exercício de 2016) 

Valor da Muda (R$) Possível prejuízo financeiro (R$) 

375 – 209 = 166 mudas 319,27 52.998, 82 

  
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

ITEM 2 – SUPOSTAS FRAGILIDADES NO CONTROLE DE ESTOQUE 

 

“A perda de mudas é um acontecimento comum, principalmente em períodos de menor ocorrência 

de chuvas, devido até a dificuldade de irrigação nestas épocas. Inicialmente, havia mais de um 

imóvel para armazenamento das mudas em razão de espaço na PR-VM. Porém, posteriormente 

esta condição foi sanada e houve controle adequado do estoque, não havendo qualquer 

conhecimento do setor sobre desvios de mudas. 

Após o acondicionamento em espaço único das mudas com a criação de um novo local na PR-VM, 

houve a reformulação do estoque de mudas através da implantação de um pequeno viveiro 

localizado na Rua Loefgreen, nº 1742. Esse viveiro foi instalado com portão, de forma a controlar 

os acessos e, portanto, a retirada de mudas passou a ser realizada apenas pelos engenheiros da 

empresa terceirizada e alguns funcionários da supervisão Técnica de Limpeza Pública. Além disso, 

foram intensificadas as ações de manutenção do local, mantendo um jardineiro que realiza 

constantemente ações no viveiro, regando as mudas quando necessário entre outras atividades. 

Mensalmente é enviado um relatório de plantio compensatório a SVMA e novas mudas só são 

solicitadas quando resta menos de 5% de mudas em estoque (10 mudas) de acordo com as 

orientações de SVMA. Essas ações já reduziram drasticamente a perda de mudas. Segue as fotos do 

viveiro:” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: A Prefeitura Regional da Vila Mariana, em 29/03/2018, 

manifestou-se da seguinte forma: 

 

“Está-se implementando uma planilha para registrar as entradas de muda do viveiro, além da 

planilha de plantio já existente, visando melhorar ainda mais o controle das mudas. As planilhas 

fazem parte dos anexos deste relatório (vide doc 1 e 2). Como existem vários técnicos da área da 

PR0-VM, ficou definido centralizar os pedidos de mudas junto ao Viveiro Manequinho Lopes 

somente através de Supervisor Técnico de Limpeza Pública.” 
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Doc 1 

 

 
Doc 2  
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: A Prefeitura Regional da Vila Mariana, em 29/03/2018, 

manifestou-se da seguinte forma: 

 

“Já iniciado.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
  
A PR-VM informou que recentemente promoveu a reformulação do estoque de mudas mediante a 

implantação de um pequeno viveiro localizado na Rua Loefgreen, nº 1742, onde há controle de 

acesso mediante portão. Além disso, foram intensificadas as ações de manutenção do local, por 

meio da contratação de jardineiro responsável, e implantada política de reposição de estoque 

seguindo as orientações da SVMA. Segundo a PR-VM, tais melhorias já reduziram drasticamente a 

perda de mudas. 

 

Em seu plano de Providencias, a PR-VM informa que já está implantando controle do estoque por 

meio de planilha (anexada) para registrar as “entradas” de muda do viveiro, data, espécie e 

respectivas quantidades. 

 

Apesar das medidas para reestruturação do estoque, as quais foram devidamente constatadas 

mediante inspeção física realizada durante os trabalhos desta auditoria, considera-se inadequado o 

sistema de controle de estoque proposto, tendo em vista que se limita a registrar apenas as entradas 

em estoque, dispensando o registro dos demais eventos subsequentes, tais como perdas e saídas; 

além da ausência de definição de gestor responsável pelo estoque e de procedimentos que 

verifiquem a efetividade dos registros. 
 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Recomenda-se À PR-VM a implantação de Sistema de Controle de Estoque, cujo Controle das 

Entradas seja efetuado por meio de preenchimento de “Ficha de Entrada de Mudas”, na qual 

constem os dados que identifiquem minimamente: 

 

a-) a sua procedência (número da reserva e TID) registrada no Termo de Reserva e Fornecimento de 

Mudas Arbóreas, fornecido pelo DEPAVE-2, ainda que as entradas sejam parciais; e 

b-) os dados relativos à entrada efetiva das mudas em estoque (data da entrega, as espécies e 

respectivos volumes), devidamente reconhecidos com assinatura pelo responsável pela recepção das 

mudas e gestão do estoque. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

 

Recomenda-se à PR-VM a implantação de Sistema de Controle de Estoque, cujo Controle das 

Saídas seja efetuado por meio de preenchimento de “Ficha de Saída de Mudas”, na qual constem os 

dados que identifiquem minimamente: 

 

a-) a saída efetiva das mudas (data da saída, as espécies e respectivos volumes), devidamente 

assinados por quem está retirando as mudas e pelo responsável pela gestão do estoque, quem as 

entrega; assim como identifiquem o motivo/destinação (plantio sob a responsabilidade da PR, 

perdas, etc.); e 

b-) quando pertinente, a respectiva autorização oficial para retiradas das mudas: 
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o Plantios sob a responsabilidade da PR: número da Ordem de Serviço, nome e assinatura do 

responsável pela autorização da Ordem de Serviço ou Eng. Agrônomo; 

o Outros plantios (Ex. particulares): número do processo, nome e assinatura do responsável 

pela autorização de entrega da muda; 

o Perdas: justificar o(s) motivo(s) da(s) perda(s), nome e assinatura do Engenheiro Agrônomo 

responsável por autorizar o descarte da muda; 

o Outros motivos: justificar o(s) motivo(s) da(s) saída(s); 

 

RECOMENDAÇÃO 006 

 

Recomenda-se à PR-VM o Controle dos Saldos em Estoque por meio de “Inventário Físico”, o qual 

atenda, minimamente, o seguinte: 

 

a-) Definição de procedimentos de controle que garantam a efetividade dos registros em inventário 

físico mediante contagem periódica das mudas em estoque; 

b-) Definição de procedimentos para validação e autorização de descarte das “Perdas” pelo 

Engenheiro Agrônomo responsável; 

c-) Definição de responsável pela gestão operacional do estoque (entradas e saídas), arquivamento 

dos registros, manutenção do inventário e realização dos procedimentos de controle; e 

d-) Controle de fechamento por meio de “Inventário Físico Mensal”, em que sejam registradas a 

data do fechamento e a consolidação dos saldos inicial e final, entradas, saídas e perdas (espécies e 

respectivos volumes), devidamente assinado pelo Eng. Agrônomo responsável. 

 

RECOMENDAÇÃO 007 

 

Recomenda-se à PR-VM que mantenha, em processo, a documentação relativa aos controles 

sugeridos acima em processo, preferencialmente, pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, 

garantindo que sejam inseridos os seguintes registros: 

 

a-) Termo de Reserva e Fornecimento de Mudas Arbóreas; 

b-) Ficha de Entrada de Mudas; 

c-) Ficha de Saída de Mudas; e 

d-) Inventário Físico Mensal. 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Impropriedade na realização dos plantios de arborização pela 

Prefeitura Regional da Vila Mariana devido à ausência de competência para execução dos 

mesmos. 

 

Por meio de entrevista com o Eng.º Agrônomo da PR-VM, de R.F. 784.188-4 e exame junto a 

relatórios de plantio fornecidos por meio do Ofício nº 273/PRVM/GAB/2017, evidenciou-se que, 

no ano de 2016, a Prefeitura Regional da Vila Mariana realizou plantios de arborização divergentes 

daqueles que lhes competem. 

  

Ao se analisar a legislação municipal acerca da arborização urbana, encontramos que o artigo 15º da 

Lei Municipal nº 10.365/1987, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo no 

Município, estabelece que: 

 
“Art. 15 - As árvores de logradouros públicos, quando suprimidas, deverão ser substituídas pelo órgão 

competente da Prefeitura, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo Departamento de 

Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, num prazo de até 30 (trinta) dias após o corte.” (Grifo nosso) 
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Além disso, a Lei Municipal nº 14.887/2009, que reorganizou a Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente (SVMA), ao tratar das atribuições das unidades específicas desta em seu artigo 20º, 

incisos I, II e VIII, especificamente atribui competência ao Departamento de Parques e Áreas 

Verdes (DEPAVE) para: 

 
“I – projetar, contratar projetos e gerenciar obras e serviços de construção civil e ajardinamento para 

viveiros, parques urbanos, parques lineares e parques naturais, praças, jardins e demais logradouros 

públicos ou outras unidades a ele subordinadas; 

II – promover a produção de mudas ornamentais em geral e a execução de arborização e ajardinamento 

em vias públicas e de implantação de viveiros, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos; 

III – estimular o reflorestamento, a arborização e o ajardinamento, com fins ecológicos e paisagísticos, 

no âmbito do Município de São Paulo; (ênfase nossa).” (Grifo nosso) 

 

Portanto, a leitura e a interpretação do art. 15º da Lei nº 10.365/1987 cc. art. 20º da Lei nº 

14.887/2009 permitem sugerir que compete às Prefeituras Regionais apenas o plantio com caráter 

de substituição, enquanto que os plantios de arborização devem ser realizados pela SVMA, por 

intermédio do seu setor DEPAVE, em decorrência da atribuição legal conferida pelo art. 20º da Lei 

nº 14.887/2009. 

 

Corroborando o entendimento apresentado, o Grupo de Trabalho de Arborização Urbana (GTAU), 

substanciou a mesma interpretação em seu Relatório Final, página 19, à fl. 588 do PA 2015-

0.073.707-7, como se segue: 

 
“Vale lembrar que, atualmente, a competência para o plantio (em viário público) é de SVMA, por meio 

do DEPAVE, nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei Municipal nº 14.887/2009”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

ITEM 3 – DA INEXISTENCIA DE IMPROPRIEDADE NA REALIZAÇÃO DOS PLANTIOS 

 

“Os plantios realizados por esta PR-VM foram todos em consonância com o dispositivo citado que 

ora transcrevemos abaixo: 

 
No caso em tela, os plantios foram executados todos em substituição de portes arbóreos que foram 

suprimidos por eventos da natureza cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 

Em 2014/2015, ocorreram eventos extraordinários com ventos que chegaram a 120 km/h, havendo 

queda de numero expressivo de árvores.  

Para comprovar de forma inequívoca os eventos citados, abaixo citamos as matérias jornalísticas 

que trataram do tema
1
: 

 

 

                                              
1
 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/12/o-que-aconteceu-em-sp-foi-quase-um-furacao-diz-haddad.html 
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Haddad evoca furacão Katrina ao falar de queda de árvores
2
: 

 
Ventania em SP foi a quarta maior da história; Haddad compara a furacão

3
: 

 

 
Mais de 1.700 arvores caíram em São Paulo nos últimos três meses

4
: 

 
Destacamos ainda, que imediatamente após os eventos de força maior, foi consultado SVMA para 

apoio de substituição da massa arbórea perdida da região face o volume expressivo de árvores 

caídas no período e, fomos informados que SVMA não disporia de equipes para execução de 

serviços e, essa condição permaneceu até segundo semestre de 2016. 

                                              
2
 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-evoca-furacao-katrina-ao-falar-da-queda-de-arvores,1613675 

3
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1568804-ventania-em-sp-foi-a-quarta-maior-da-historia-haddad-compara-a-furacao.shtml 

4
 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/02/mais-de-1700-arvores-cairam-em-sao-paulo-nos-ultimos-tres-meses.html 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,haddad-evoca-furacao-katrina-ao-falar-da-queda-de-arvores,1613675
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É importante destacar que Prefeitura Regional Vila Mariana somente possui equipes de poda, 

remoção e áreas ajardinadas. Dentro deste escopo, não é atribuição principal das equipes fazer 

plantios. Por esta razão houve demora na execução dos trabalhos compensatórios por completo. 

 Logo, o plantio de substituição como já mencionado ocorreu em 2016 em razão da complexidade 

de localização de pontos apropriados ao plantio. 

Além disso, conforme já mencionado anteriormente no item 1, devido a diversas intemperes e 

vandalismo, entre outros, o plantio em área publica é considerado um sucesso, com um bom índice, 

quando há um “pegamento” de mais de 50% de arvores plantadas.  

Tendo isto como fato para atingir o objetivo de substituir cada arvore de queda natural, há um 

esforço de sempre plantar uma quantidade maior de árvores em sua substituição para que esta seja 

efetiva e não apenas um número irrisório em uma tabela. 

Desse modo, conforme exposição, entende-se que os plantios realizados foram em total 

alinhamento com as Leis que regulam o tema, ou seja, todos os plantios em substituição da massa 

arbórea perdida no evento citado. 

Com relação à legislação apontada na OS, com todo o respeito ao entendimento apresentado, não 

se pode concordar a interpretação exposta, em razão dos motivos apresentados abaixo. 

O entendimento da competência de novos plantios em nenhum momento é exclusivo ao DEPAVE 

nos termos da Lei 14.887/2009. Tanto assim o é, que o relatório do GTAU (item 2.9 pág. 19 – 

transcrito abaixo) sugere a possibilidade de proibir o plantio em viário publico por particulares e 

não impede o plantio pelas Prefeituras Regionais. 

 
 

Sendo assim, entende-se que novos plantios não são proibidos de serem executados pelas 

Prefeituras Regionais, não havendo que se falar em impropriedade administrativa. 

Corrobora com tal informação o quanto determinado pela Lei nº 13.399/2002, em seu artigo 11, o 

qual determina que compete às Subprefeituras, atuais Prefeituras Regionais, entre outras 

atribuições, a preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 

cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Vejamos abaixo:” 
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(...) 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

“Entende-se que no caso em comento foram realizadas apenas substituições conforme relatado 

acima, ou seja, em total consonância com as Leis que regulam o tema. Contudo sugere-se estudo 

técnico com os Órgãos envolvidos (PR-VM/ATOS/SVMA) para eliminar eventuais dúvidas quanto a 

competência “exclusiva” de plantios e implantação de paisagismo em Praças e Áreas Verdes bem 

como em logradouros públicos.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

“Prazo de Implementação será a partir do momento em que houver uma decisão conclusão sobre a 

competência exclusiva.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

 
A PR-VM informa que todos os plantios por ela realizados correspondem a plantios de substituição 

de árvores removidas em decorrência de atos de vandalismo e, principalmente, das intempéries 

climáticas, chuvas e ventos intensos que atingiram a cidade de São Paulo, dentre outros motivos.  

 

Adicionalmente, a PR-VM informa que, além da substituição das árvores removidas, executa uma 

quantidade maior de plantios “compensatórios” em função da pouca efetividade dos plantios 

realizados, tendo em vista que, em sua experiência, considera que grande parte deles não se 

consolida, conforme se depreende da seguinte afirmação: “o plantio em área pública é considerado 

um sucesso, com um bom índice, quando há um “pegamento” de mais de 50% de árvores 

plantadas”.  

 

Ressalta-se que o plantio de substituição é aquele que repõe a unidade arbórea suprimida em 

determinada localidade por alguma razão (Ex. morte da muda, vandalismo, etc). Não obstante as 

justificativas apresentadas, tal prática está desprovida de qualquer evidência autorizativa na 

legislação. Desta forma, para efeitos desta auditoria, consideram-se tais plantios “compensatórios”, 

executados em números superiores aos suprimidos, ainda que em localizações próximas, como 

“novos plantios” ou “plantios de arborização”, pois utilizam um excedente de mudas que poderiam 

destinadas a expandir a população arbórea existente segundo as políticas da SVMA, os quais 

divergem da sua competência em sentido estrito.  

 

Cabe salientar que, inclusive o Programa de Metas 2017-2020 atribui competência à Secretaria do 

Verde e do Meio Ambiente para plantar 200.000 árvores no Município, com prioridade para as 10 

Prefeituras Regionais com menor cobertura vegetal, cabendo a SVMA definir quais seriam os locais 

prioritários para realização dos plantios. 

 



56 

 

Apesar da competência dos “plantios de arborização” estar atribuída expressamente ao 

Departamento de Áreas Verdes da SVMA pela Lei Municipal nº 14.887/2009, segundo o 

entendimento da PR-VM, tal competência não é exclusiva do DEPAVE nos termos desta Lei e, 

portanto, os plantios de arborização não são proibidos de serem executados pelas Prefeituras 

Regionais. 

 

Em seu plano de providências, a PR-VM propõe estudo técnico com os Órgãos envolvidos (PR-

VM/ATOS/SVMA) para eliminar eventuais dúvidas quanto à competência “exclusiva” de plantios e 

implantação de paisagismo em Praças e Áreas Verdes e logradouros públicos. 

 

Diante das práticas acima descritas, considera-se que a resposta elide parcialmente a falha apontada 

quanto à ausência de previsão legal. 

 

RECOMENDAÇÃO 008 

 

Recomenda-se à Prefeitura Regional a realização de consulta técnica junto aos Órgãos envolvidos 

(PR-VM/ATOS/SVMA) para esclarecimento quanto aos limites de sua competência, em especial no 

que se refere à: 

 

a-) Execução dos plantios de arborização e implantação de paisagismo em Praças e Áreas Verdes e 

logradouros públicos; e 

b-) Discricionariedade para executar plantios “compensatórios”, tal como os descritos em sua 

manifestação. 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Falta de divulgação quanto aos locais de plantio relativos às mudas 

requisitadas, configurando descumprimento da Portaria SVMA nº 47/2016. 

 

A Prefeitura Regional da Vila Mariana requisita mudas ao Viveiro Manequinho Lopes por meio de 

memorandos, sendo assim, procedeu-se ao exame de amostra desses documentos, sendo possível 

identificar que não estava sendo cumprida a Portaria SVMA nº 47/2016, vigente desde 24/05/2016, 

no tocante à necessidade da Prefeitura Regional informar, com a mínima precisão, os locais, dentro 

da sua jurisdição, onde estariam programados os plantios das mudas requisitadas.  

 
Tabela VI – Memorandos/Solicitações de mudas com ausência ou imprecisão de endereço dos plantios 

Data Documento Mudas solicitadas 

01/06/2016 Memorando nº26 211 

01/06/2016 Memorando nº27 350 

29/08/2016 Memorando nº40 120 

21/10/2016 Memorando nº53 10 

27/10/2016 Memorando nº152 200 

09/01/2017 Memorando nº8 200 

20/04/2017 Memorando nº63 200 

14/08/2017 Memorando nº106 200 

 

Como exemplo de informações imprecisas ou com pouco detalhamento, tem-se o Memorando nº 

053/SPVM/CMIU/2016, no qual a PR-VM informou genericamente que as 10 mudas solicitadas 

seriam plantadas na Avenida 23 de Maio, cujo logradouro é de grande extensão. Já no que se refere 

à falta de divulgação quantos aos locais de plantio, tem-se, por exemplo, o memorando nº 
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040/SPVM/CMIU/2016, cuja solicitação é de 120 mudas sem informar nenhum dos locais onde 

serão plantadas.  

 

Para efeitos desta auditoria, considerou-se impreciso o informe de endereço em que não é possível, 

de maneira razoável, conhecer a localização exata ou aproximada dos pontos onde foram plantadas 

as mudas, impossibilitando ou tornando muito difícil a evidenciação, seja pelo próprio DEPAVE ou 

demais órgãos de controle, de que tal solicitação de muda atendeu o requisito estabelecido no Art. 

1º da Portaria 047/SVMA/2016, que determina que as solicitações de mudas arbóreas fornecidas 

para plantio pelos viveiros municipais sejam realizadas por meio de memorando contendo os 

endereços onde serão executados os plantios, dentre outras informações. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

ITEM 5 – DA SUPOSTA FALTA DE DIVULGAÇÃO QUANTO AOS LOCAIS DE PLANTIO 

“As localidades de plantio não estão sendo informadas nas requisições de mudas para plantio 

compensatório por não ser possível antecipar com precisão os locais onde serão removidas 

árvores.  

E, tendo em vista o custo das equipes de manejo, verifica-se possível desperdício de recursos fazer 

com que a equipe retorne ao local da remoção posterior para realizar o plantio compensatório.  

Nesse sentido a manutenção de um pequeno estoque de mudas para tal situação traz um ganho de 

logística e melhora a produtividade das equipes de manejo. Tal situação já foi discutida em 

reunião em SVMA e de comum acordo foi estabelecido o envio de um relatório mensal com os 

locais de plantio compensatório ao término de cada mês e havendo a necessidade de uma nova 

solicitação de mudas quando o estoque estiver perto do fim. 

Sempre que possível, uma vez tendo conhecimento do local onde haverá o plantio, é informado na 

solicitação das mudas.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

“As solicitações de mudas para plantio compensatório continuará a ser efetuada da maneira atual, 

uma vez que tal procedimento já foi acordado com SVMA e garante o bom andamento dos serviços.  

As demais solicitações foram melhoradas no sentido de informar com maior precisão o local do 

plantio através de levantamento prévio em campo as localidades exatas para o plantio. Uma 

proposta de melhoria na divulgação seria disponibilizar no site da PR-VM cópia do relatório 

enviado à SVMA.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: No documento elaborado pela Prefeitura Regional da Vila 

Mariana, em 29 de março de 2018, a Prefeitura Regional, assim se manifestou: 

 

“Ação já implementada. A publicidade no site a partir da concordância desta Controladoria.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:  

 

A PR-VM alega a impossibilidade do planejamento prévio das atividades de plantio de substituição 

a fim de cumprir exigência estabelecida em Portaria nº 047/2016/SVMA, que determina que sejam 

informados previamente os locais de plantio já no momento da solicitação das mudas aos viveiros 

municipais geridos pelo DEPAVE-2. 
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Além disso, informa sobre a existência de acordo em reunião com a SVMA, em que ficou 

estabelecido que a PR-VM poderia informar os locais dos plantios executados no período mediante 

relatório enviado ao término de cada mês, em substituição ou dispensando da obrigação mencionada 

no parágrafo anterior, bem como autorizando que as novas solicitações de mudas pudessem ocorrer 

no momento em que o estoque da respectiva PR estivesse próximo de esgotar-se; porém, não 

forneceu qualquer evidência formal comprovatória do referido acordo. 

 

Ressalta-se que o informe das localidades dos plantios, ainda que realizado a posteriori, constitui 

indispensável mecanismo de controle e deve ser preciso o suficiente a fim de que seja possível 

fiscalizar e comprovar a execução dos plantios, caso a caso. Por exemplo, se o plantio é realizado 

em logradouro público, o mesmo deve ser informado com exatidão e a respectiva numeração mais 

próxima o possível, sendo aceitável informar o intervalo de numeração da quadra. Em caso de 

praças públicas descontínuas, em que haja segregação física em partes separadas por logradouros, 

recomenda-se que sejam identificadas cada uma separadamente indicando os logradouros 

congruentes. Plantios realizados em canteiros centrais ou em propriedades internas devem ser 

discriminados. 

 

Tendo em vista o descumprimento da obrigação estabelecida na legislação vigente, sem qualquer 

evidência autorizativa em contrário, ainda que a substituição pretendida atenda os requisitos de 

controle, considera-se que a manifestação e as medidas anunciadas elidem parcialmente as 

fragilidades apontadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 009 

 

Recomenda-se que a PR-VM solicite à SVMA a atualização da Portaria nº 047/2016/SVMA ou 

edição de ato normativo cabível que autorize a PR-VM a promover a substituição do controle 

estabelecido na norma vigente pelo controle alternativo exposto. 
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 

 

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

 

 Planejamento dos trabalhos; 

 Solicitação de processos e documentos;  

 Visita à sede e ao viveiro da Prefeitura Regional da Vila Mariana; 

 Circularização de informações; 

 Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


