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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 050/2020/CGM-

AUDI, teve como objetivo avaliar o cumprimento da Portaria SF/SUTEM Nº 4 de 28 de abril de 

2020 da Secretaria Municipal da Fazenda pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

A Portaria supracitada dispõe sobre o processamento das Notas de Empenho no Sistema de 

Orçamento e Finanças – SOF relacionadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, determinando, em seu 

artigo 2º,  que: 

  
Art. 2º Quando a Unidade Orçamentária processar Nota de Empenho - NE, no Sistema 

de Orçamento e Finanças – SOF, relacionada ao enfrentamento da citada pandemia, 

deverá constar, inicialmente no campo Histórico, a seguinte indicação: 

I – Covid19p + [o complemento da unidade]: Quando se tratar de utilização parcial dos 

recursos, no enfrentamento da Covid19; 

II – Covid19i + [o complemento da unidade]: Quando se tratar de utilização integral dos 

recursos, no enfrentamento da Covid19. 

 

A correta anotação no histórico das Notas de Empenho destinadas ao enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus objetiva viabilizar o rastreamento da alocação orçamentária, sem 

comprometer os controles já existentes nas unidades orçamentárias da Prefeitura do Município de 

São Paulo, conforme descrito nas razões da referida Portaria. 

  

Além disso, tal correção auxilia no levantamento para divulgação das contratações emergenciais 

relativas ao enfrentamento da COVID-19, divulgação esta publicizada pela Coordenadoria de 

Auditoria Geral, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/a_cgm/index.php?p=2958

74, em cumprimento à Lei Federal nº 13.979/2020, que determina em seu artigo 4º que:  

 
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 

3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 

número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 

respectivo processo de contratação ou aquisição. 

 

Neste sentido, conforme descrito no item 3.1 desta Nota Técnica, a Equipe de Auditoria 

encaminhou aos órgãos e entidades da Administração Municipal cópia da citada Portaria, bem 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/a_cgm/index.php?p=295874
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/a_cgm/index.php?p=295874
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/a_cgm/index.php?p=295874
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/a_cgm/index.php?p=295874
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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como alerta sobre sua importância e solicitação de correção para eventuais casos de ausência de 

preenchimento desta informação.  

 

Ademais, a Equipe de Auditoria, conforme descrito no item 3.2 desta Nota Técnica, encaminhou, 

por meio de ofícios específicos, casos de possíveis inconsistências para avaliação e adequação 

pelas Unidades. 

 

Houve, ainda, a partir de uma base completa dos empenhos encaminhada pela SF, a verificação da 

existência de diversos empenhos com algum tipo de divergência quanto ao padrão “Covid19i” e 

“Covid19p” mencionado na Portaria, conforme descrito no item 3.3 desta Nota Técnica. 

 

Por derradeiro, ao final do trabalho, houve a conclusão de que, diante das manifestações e 

retificações efetuadas pelas Unidades, não se verificou a necessidade de emissão de 

recomendações para o presente trabalho de auditoria. 

 

Sugere-se, então, o encaminhamento desta Nota Técnica à Secretaria Municipal da Fazenda para 

conhecimento deste trabalho, principalmente no que concerne ao item 3.3 – Exemplos de 

empenhos destinados ao enfrentamento da COVID-19 com algum tipo de divergência quanto ao 

padrão estabelecido pela Portaria. 
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2. METODOLOGIA  
 

 

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 

 

● Planejamento dos trabalhos; 

● Análise de instrumentos normativos;  

● Extração e cruzamento de dados; 

● Análise de processos e documentos disponibilizados e verificação do atendimento aos 

normativos e; 

● Compilação de informações. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

3.1 Comunicação geral às Unidades 
 
Conforme citado na introdução, foi encaminhada cópia da Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020 aos 

órgãos e entidades da Administração Municipal, tendo havido, também, alerta sobre sua 

importância e solicitação de correção para eventuais casos de ausência de preenchimento da 

informação em questão.  

 

Para tanto, em 03/06/2020, por meio do processo 6067.2020/0011967-0, esta Coordenadoria de 

Auditoria Geral (AUDI) oficiou todas as Secretarias, Subprefeituras, Autarquias e Fundações 

integrantes da Administração Municipal e, em 11/08/2020, por meio do processo 

6067.2020/0018465-0, foram oficiadas as Empresas Estatais Dependentes
1
, quais sejam: COHAB, 

SPUrbanismo e SPTuris, posto que tais empresas municipais, assim como as Secretarias, 

Subprefeituras, Autarquias e Fundações, utilizam o SOF, sujeitando-se, portanto, ao cumprimento 

da Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020. 

 

Desta forma, foram oficiadas as 22 Secretarias Municipais, a Procuradoria Geral do Município, a 

Controladoria Geral do Município, as 32 Subprefeituras, as 05 Autarquias Municipais, as 02 

Fundações Municipais e, por fim, as 03 Empresas Municipais citadas anteriormente, totalizando, 

portanto, 66 órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. 

 

Até o fechamento desta Nota (28/09/2020), 56 órgãos e entidades da Administração Municipal, 

87,8% do total, manifestaram ciência de suas Coordenadorias de Administração e Finanças – 

CAFs (ou similares) quanto ao conhecimento do normativo em questão, sendo que as únicas 

Unidades cujas CAFs ou similares não se manifestaram foram: AMLURB, a Fundação Theatro 

Municipal e as Subprefeituras de Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Itaquera, Pirituba-Jaraguá, 

Sapopemba e São Mateus. 

 

Quanto às Unidades cujas Coordenadorias de Administração e Finanças – CAFS ou similares não 

manifestaram ciência quanto à Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020, destaca-se que tal ausência não se 

mostra preocupante considerando: i) a ciência dos Gabinetes destas Unidades no processo de 

auditoria nº 6067.2020/0011967-0; ii) a comunicação efetuada pela Secretaria da Fazenda por e-

mail em pelo menos duas oportunidades (13/05/2020 e 19/08/2020) aos servidores da Prefeitura 

quanto a citada Portaria e iii) a impossibilidade de alegação de desconhecimento da legislação.  

 

Ademais, importante registrar que há compreensão em relação às CAFS ou similares que não se 

manifestaram no processo, em razão das diversas demandas extraordinárias surgidas em razão do 

período emergencial. 

                                              
1
 Conforme art. 2º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Empresa Estatal Dependente é a empresa controlada 

que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 

ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

6 

 

Desta forma, considerando a instrução do processo de auditoria pelas Unidades, conforme descrito 

acima, pode-se concluir pelo atingimento de um dos objetivos da presente auditoria, qual seja, 

informar, orientar e alertar as Unidades acerca dos procedimentos determinados pela Portaria 

SF/SUTEM Nº 4/2020 e de sua importância para o rastreamento da alocação orçamentária e para 

o fomento à transparência e ao controle social.  

 

Além disso, certas Unidades, além de manifestarem ciência, prestaram outras informações 

adicionais, tais como: SPUrbanismo, Fundatec, Secretaria Municipal de Turismo e Subprefeitura 

de Vila Prudente declararam que não processaram aquisições para enfrentamento da COVID-19 

até as datas de suas manifestações. 

 
Já a Secretaria Municipal de Transportes, a COHAB, a SPTuris e as Subprefeituras de São Miguel 

Paulista e de Vila Maria/Vila Guilherme apresentaram suas Notas de Empenho emitidas para 

enfrentamento da pandemia. 

 
Por fim, cumpre ainda destacar as informações prestadas pela Secretaria Municipal de 

Transportes, SEI 029563712, e pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana, SEI 029547740. 

A primeira informou que “já regularizamos os históricos anteriores à edição da Portaria 

SF/SUTEM Nº 4/2020 (029488476) e estamos atentos em observar estes procedimentos em 

ocorrências futuras”, enquanto a segunda ponderou que “permitimo-nos informar que no âmbito 

desta Pasta, foram adotadas todas as providencias de regularização do histórico das Notas de 

empenho emitidas para atendimento do combate ao COVID19”. 

 

Portanto, reitera-se a conclusão pelo atingimento deste objetivo da presente auditoria de informar, 

orientar e alertar as Unidades, não havendo recomendações a serem pontuadas.  

 

A seguir serão apresentados os casos de inconsistências identificados, os quais foram 

encaminhados às Unidades.  

 

   

3.2 Inconsistências encaminhadas às Unidades 
  
Além da comunicação geral às Unidades, descrita no item anterior, a Equipe de Auditoria 

levantou casos de inconsistência no preenchimento do histórico das Notas de Empenho, 

encaminhando-os às Unidades. 

 
O levantamento foi feito a partir de pesquisa no site E-negócios e no Diário Oficial do Município, 

utilizando mecanismo de busca para termos e expressões e, como resultado, apresenta-se a tabela 

a seguir: 

 

 

 

 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32048364&id_procedimento_atual=32021815&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004200&infra_hash=f9e1130d67fbb9bfabfa38f0de29a9de870f1d2a3b3f6c9f756ee1e6a0b90df0
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/Busca.aspx
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Tabela 1: Casos de possíveis inconsistências encaminhados às Unidades 

Órgão Processo  
Nº do 

Empenho 
Observação Valor 

HSPM 621020200019680 1753 ALCOOL 70% GEL, ANTISSÉPTICO, REFIL COM 740G R$ 104.320,00  

SEME 6019202000012474 46477 
Realização do Fórum Impacto Econômico no Esporte Fitness Covid - 

19 - Emenda Parlamentar -Vereador Rodrigo Goulart 
R$ 84.779,00  

SGM 6010202000021318 61812 

Contratação emergencial do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e 
Econômicas – IPESPE, para realizar serviços de pesquisa de 

compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela 

Prefeitura de São Paulo. 

R$ 558.000,00  

SMC 6025202000071465 44450 
SMC - ONLINE CCM SANTO AMARO - Intervenção Artística - - Arte 
em tempos de COVID-19. 

R$ 1.400,00  

SMDHC 6074202000025649 46825 

Aquisição de 33.000 (trinta e três mil) cestas de suprimento alimentar 

para população em condição de vulnerabilidade, em razão da 
pandemia por COVID-19, ação integrante do programa Cidade 

Solidária. 

R$ 
2.062.500,00  

SMDHC 6074202000027188 53367 
Confecção de 200 (duzentas) unidades de Mini Manual para 
Esclarecer as Populações Envolvidas no Contexto da Pandemia: 

pessoas LGBTI, trabalhadores do sexo e imigrantes no geral. 

 R$ 498,00 

SMDHC 6074202000027510 53568 

Coviv-19: Aquisição de 20 Termômetros Digitais Infravermelhos sem 

contato, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC. 

 R$ 5.923,80 

SME 6016202000490500 50995 
COVID-19 - Aquisição de Máscaras faciais confeccionadas em tecido 

100% algodão para uso dos CEI's DRESA. 
R$ 16.835,00 

SME 6016202000511857 61256 covid 19- álcool gel para DRE IPIRANGA  R$ 1.440,00  

SMS 6018202000318713 69740 SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:81000174) - RECURSO 1168 R$ 100.000,00 

SMS 6018202000318713 69745 SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:14100003) - RECURSO 1168 R$ 200.000,00 

SMS 6018202000318713 69746 SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:37120011) - RECURSO 1168 R$ 100.000,00 

SMS 6018202000318713 69747 SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:36110008) - RECURSO 1168 R$ 300.000,00 

SMS 6018202000318713 69749 
SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:36000287135) - RECURSO 
1168 

R$ 300.000,00 

SMS 6018202000318713 69750 
SMS-AMPARO MATERNAL (EMENDA:36000287135) - RECURSO 

1168 
R$ 200.000,00 

SPTuris 02752020 683 Locação de caminhão baú R$ 4.650,00 

SPTuris 02832020 773 
Autorização para reserva e empenho CI GPC 158/2020 - Serviço de 
Lavanderia 

 R$ 415.630,00  

Fonte: Equipe de Auditoria. 

 
Os órgãos e entidades da Administração foram oficiados por meio de processos específicos, tendo 

sido comunicados sobre a possibilidade de ocorrência de aquisições ou contratações destinadas ao 

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, sem a respectiva anotação no início do 

histórico do respectivo empenho. Desta forma, foi solicitada a adequação das Notas de Empenho 

mencionadas e de outras porventura ainda não retificadas, assim como foi sugerido que os 

servidores responsáveis pelo cadastramento dos empenhos fossem orientados a respeito da 

importância do atendimento a este normativo. 

 

As Unidades se manifestaram da seguinte forma: 

 
a) O Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM foi informado por meio do Ofício nº 

067/2020/CGM-AUDI, 029540763, processo 6067.2020/0012118-6, tendo se manifestado 

em 11/06/2020, por meio do Encaminhamento HSPM/SUPERINTEND Nº 029759827, 

informando a retificação da Nota de Empenho nº 1753. 

  

b) A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME foi informada por meio do Ofício nº 

066/2020/CGM-AUDI, 029539381, processo 6067.2020/0012113-5, tendo se manifestado 
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em 23/06/2020, por meio da Informação SEME/GAB/CG Nº 029939971, informando a 

retificação da Nota de Empenho nº 46477. 

 

c) A Secretaria do Governo Municipal – SGM foi informada por meio do Ofício nº 

089/2020/CGM-AUDI, 031891291, processo 6067.2020/0018308-4, tendo se manifestado 

em 17/08/2020, por meio do Encaminhamento SGM/CAF/SEO Nº 032088163, 

informando a retificação da Nota de Empenho nº 61812. A Unidade informou, ainda, que 

“estamos revisando os demais empenhos processados, cuja finalidade tenha sido para 

atender despesas ao enfrentamento à pandemia - COVID-19. Os servidores desta 

Supervisão foram orientados, quanto ao procedimento estabelecido da Portaria 

SF/SUTEM nº 04/2020.” 

 

d) A Secretaria Municipal de Cultura – SMC foi informada por meio do Ofício nº 

064/2020/CGM-AUDI, 029536413, processo 6067.2020/0012098-8, tendo se manifestado 

em 17/06/2020, por meio do Encaminhamento SMC/CAF/SCO Nº 029919207, da seguinte 

forma:  

 
À vista do requerido pela Controladoria Geral do Município em documento 

SEI! 029536413 e o exposto em documento SEI! 029887911, informamos que os 

servidores responsáveis pelo cadastramento dos empenhos foram orientados e estão 

cientes a respeito das disposições contidas  na Portaria SF/SUTEM Nº 04 de 28 de abril 

de 2020 e a importância do seu cumprimento. 

Outrossim,  informamos que a despesa tratada no processo SEI 6025.2020/0007146-

5 não está relacionada ao enfrentamento do combate à COVID-19. Trata-se de 

contratação artística para realização de apresentação artística online,  cujo título é 

“Arte em tempos de COVID-19”, pelo artista Weslley Silva, conhecido também como 

Lelo, arte educador, formado em Artes Visuais na Universidade Estácio de Sá, 

aquarelista e grafiteiro. Em suas obras, Lelo retrata o cotidiano marginal dos jovens 

negros e indígenas como denúncia ou um olhar de atenção. 

 
Assim, diante da manifestação da Unidade de que a despesa não se relacionou ao 

enfrentamento da COVID-19, mas tão somente à contratação para realização de 

apresentação artística online, cujo título apenas cita o contexto a pandemia, considera-se, 

portanto, superado o apontamento inicial, não restando recomendações a serem emitidas 

para o caso em tela. 

 
e) A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Cidadania – SMDHC foi 

informada por meio do Ofício nº 065/2020/CGM-AUDI, 029538481, e do Ofício nº 

087/2020/CGM-AUDI, 031889944, ambos no processo 6067.2020/0012110-0, tendo se 

manifestado em 25/06/2020, por meio da Informação SMDHC/CAF/DOF Nº 030250341, 

informando a retificação da Nota de Empenho nº 46825 e, em 17/08/2020, por meio da 

Informação SMDHC/CAF/DOF Nº 032125673, informando a retificação da Nota de 

Empenho nº 53568 e da Nota de Empenho nº 53367. 

 
f) A Secretaria Municipal de Educação – SME foi informada por meio do Ofício nº 

073/2020/CGM-AUDI, 029895944, e do Ofício nº 086/2020/CGM-AUDI, 031889477, 

ambos no processo 6067.2020/0013119-0, tendo se manifestado em 22/06/2020, por meio 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32099172&id_procedimento_atual=32097744&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004200&infra_hash=46174025aba424d816da035fb7d3dd788dd595f138c1ce4fa67d244857339649
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=32471582&id_procedimento_atual=32097744&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004200&infra_hash=77ca279ae13bd56e3ecfffbe9643ac54d7a9b05e097c9902f0f893753e4ab60b


 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

9 

da Informação SME/DRE-SA/DIAF/FINANCEIRO Nº 030074725, informando a 

retificação da Nota de Empenho nº 50995 e, em 17/08/2020, por meio da Informação 

SME/DRE-IP/DIAF/CONTRATOS Nº 032184805, informando a retificação da Nota de 

Empenho nº 61256.  

 

Além disso, foi verificado que a SME notificou todas suas Diretorias Regionais de Ensino 

quanto à necessidade de revisão e eventual retificação de suas notas de empenho, tendo 

sido verificadas retificações de ofício efetuadas pela DRE de São Miguel Paulista, SEI 

032166989, e pela DRE Capela do Socorro, SEI 032175617. 

 

g) A Secretaria Municipal de Saúde – SMS foi informada por meio do Ofício nº 

108/2020/CGM-AUDI, 032801392, processo 6067.2020/0018307-6, tendo se manifestado 

em 11/09/2020, por meio da Informação SMS/CFO/COORDENAÇÃO Nº 033076098, 

que os empenhos mencionados “não são relacionados ao enfrentamento da pandemia, 

sendo empenhos relacionados a emendas com outras finalidades”. 

 

Informou a Unidade que apenas a Nota de Empenho nº 69753, NE esta pertencente ao 

mesmo processo cujo objeto é “Emendas Parlamentares Federais - custeio da Reforma do 

Centro de Parto Normal, a aquisição de insumos médicos para o atendimento dos usuários 

do SUS e o custeio de material médico hospitalar e material de higienização destinado às 

ações e serviços relacionados à COVID-19”, está relacionada ao combate à pandemia. 

Foram anexados, ainda, os Ofícios 109/2020, 033076025, e 116/2020, 033076061, para o 

esclarecimento sobre a especificidade de cada recurso. 

 
Assim, diante da manifestação da Unidade de que as despesas encaminhadas (Notas de 

Empenho nºs: 69740, 69745, 69746, 69747, 69747 e 69750) não se relacionaram ao 

enfrentamento da COVID-19, mas tão somente a Nota de Empenho nº 69753, considera-

se, portanto, superado o apontamento inicial, não restando recomendações a serem 

emitidas para o caso em tela. 

 

h) A São Paulo Turismo – SPTuris foi informada por meio do Ofício nº 096/2020/CGM-

AUDI, 031942749, processo 6067.2020/0018468-4, tendo se manifestado em 01/09/2020, 

por meio do Encaminhamento SP-TURIS/DAF/GDC/CCT Nº 032716633, informando a 

retificação da Nota de Empenho nº 683 e da Nota de Empenho nº 773. 

 
Desta forma, verificou-se que as Unidades procederam às retificações devidas ou, no caso da 

SMC e da SMS, justificaram o noticiado, considerando-se, portanto, superados os apontamentos 

iniciais, não restando recomendações a serem emitidas para esses casos. 

 

 
3.3 Exemplos de empenhos destinados ao enfrentamento da COVID-19 com 

algum tipo de divergência quanto ao padrão estabelecido pela Portaria. 
 

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=35875751&id_procedimento_atual=34598844&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004200&infra_hash=b78604bd353620ed2e86a8eaa7c0dc18bf5c150be489fc5d484203da8a66be40
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=35875789&id_procedimento_atual=34598844&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004200&infra_hash=594b8d6433cc818e10a66a2c24e681533263c23390dc236941bd99e260b89a3c
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Em 14/09/2020, já na finalização do presente trabalho, a Equipe de Auditoria recebeu da 

Secretaria da Fazenda uma base de dados contendo mais de 13 mil empenhos emitidos para 

enfrentamento da pandemia, tendo sido identificados diversos empenhos com algum tipo de 

divergência quanto ao padrão “Covid19i” e “Covid19p” mencionado na Portaria SF/SUTEM Nº 

4/2020.  

  
Nesta esteira, foi identificada uma quantidade relevante desses casos, cerca de 10% do total 

mencionado anteriormente, sendo que abaixo foram destacados apenas alguns exemplos, 

conforme Tabela a seguir: 
   

Tabela 2: Exemplos de casos de empenhos divergentes do padrão estabelecido pela Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020 
Unidade NE Processo Texto da Observação da NE 

AHM        1530 6110202000050818 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA 

SARS-COV-2 (COVID-19) 
AMLURB 235 8310201900040023 Apoio à AMLURB nas ações necessárias à compensação de catadores e catadoras de 

materiais recicláveis em virtude da pandemia do novo coronavirus (COVID19i). 

COHAB      274 7610202000015339 
COVID19 p83.10 Aquisição de máscaras multiuso, 100% algodão, reutilizáveis, dupla 

camada, na cor preta, com elásticos nas laterais, tamanho adulto, destinadas ao 
almoxarifado da COHAB-SP. 

FUNDATE
C 288 8110202000004277 

(COVID 19 ) (ESCOLA) Aquisição de material de consumo para retorno as atividades, 

protocolo pandemia, 05 (cinco) unidades de Termômetro Cínico Digital Infravermelho 

(Testa) 
FTMSP      594 8510202000001973 SR/ FTM/ FTM/ Covid19i/ Contratação de serviço de locação de 02 (dois) notebooks. 
HSPM       1577 6210202000024721 COVID - 19i - ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO A 90% A 100% 
IPREM      775 6310202000020010 Covid-19p Aquisição de  03 (três) galões de 20 (vinte) litros de álcool gel 70º 
SEHAB      64462 6074202000026220 Covid 19i - Auxílio-hospedagem para mulheres vítimas de violência doméstica, baseado no 

artigo 13, inciso II, da Lei Municipal n° 17.340/2020 e Decreto Municipal nº 59.537/2020 
SEME       54050 6019202000016860 (COVID19i) - Contratação Direta para fornecimento de 50 unidades de termômetro digital 

portátil infravermelho. 

SG         61607 6013201700007596 
 - Covid19i (TC 001/2018 - Valores para custeio do reembolso devido à Contratada, 
também por força do citado Apostilamento nº 02, de acordo com o disposto na Lei nº 

17.335/2020 e no Decreto nº 59.321/2020.) 
SGM        66303 6011202000029462 COVID-19i - Aquisição de 12 (doze)  tapetes sanitizantes com secante. Cotação Eletrônica 

016/2020 SGM/DCLC. 

SIURB      66785 6022202000018339 
Covid 19i SIURB - Serviços de impressão de adesivo em vinil, de piso, com dimensões 30x42 

cm, com o seguinte texto. "Para a segurança de todos Mantenha Distância de 1,5 Metro A 

Prevenção é fundamental" 
SMADS       67962 6024201700026949 Covid9i - Adto. TC 009/18 - CA II adultos Sit. Rua - Sé - (Substitui NE 42243/20). 
SMC 52546 6025202000072550 COVID-19P - SMC/CSMB- aquisição de 400 (quatrocentos) unidades de livros subdivididos 

em 2 (dois) títulos da Editora Ficções , conforme requisição 
SMDET      34423 6064202000003640 (Covid19i-30.10) - Aquis. de Máscaras Cirúrgicas - Decreto 59.283/2020 

SMDHC      61631 6074202000020191 
Conforme a portaria SF/SUTEM Nº 4 - Covid19 i - Acrésc. 35% no valor da prestação de 

serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em 

pontos fixos indicados pela SMDHC - Prorrogação a partir 23/07 a 22/08/2020. 
SME        74310 6016201700408392 Covide19i - CEI Cidade Azul. 

SMIT       53102 6023202000011690 
(Covid19p +) Aquisição de 4 (quatro) termômetros clínicos digitais para medição com 
infravermelho, sem contato com a pele, de testa, para atendimento das unidades 

administrativas desta Secretaria. 

SMPED 42014 6065202000002259 
COVID.19p ORGÃO 36 UNIDADE 10 CONFORME PORTARIA SF/SUTEM  Nº 04 DE 28 
DE ABRIL DE 2020 ARTIGO 2ª ITEM I -  AQUISIÇÃO DE 2.644 MASCARAS DUPLA 

CAMADA TNT 40g DESCARTÁVEL E 30 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL 

DERCARTÁVEL. 
SMS 46468 6018202000302523 COVIDi 19i - SMS/CDMEC - AQUISIÇÃO DE SERINGA, 20 ML, DESCARTÁVEL, 

ESTÉRIL 
SMSUB 53958 6012202000153320 COVID19 - Aquisição de protetor facial para o uso nas dependências de unidades de 

atendimento ao público no âmbito da Secretaria das Subprefeituras SMSUB. 
SPTURIS 734 02342020 Covid19+SPTURIS - Locação de extintores de incêndio 
SUB-AD     52950 6034202000007995 •COVID19P - TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA INFRAVERMELHO LCD SEM 

CONTATO, COM MEDIDOR DE TEMPERATURA KZED 
SUB-AF 56562 6030202000010510 COVID 19P-66.10 -AQUISIÇÃO DE PROTETORES PARA GUICHÊS DA PRAÇA DE 

ATENDIMENTO 
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SUB-CS 34217 6057202000009993 COVID 19P -AQUISIÇÃO DISPENSER HIGIENIZADOR DE PLASTICO  800 ML - DL  

SUB-FB 53841 6037202000012065 
COVID 19p+ - SUB-FB - Aquisição de 02 (duas) unidades - Totens para Dispenser de 
Álcool em Gel com estrutura em aço galvanizado e acabamento em impressão laminada 

resistente a água, riscos e fácil limpeza. Acionamento feito por Pedal. 
SUB-IT     56094 6040202000009214 COVID 19P - SUB-IT: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL, 

NA RECEPÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO. 
SUB-MB     55711 6045202000011739 COVID 19 P - Aquisição de Barreira protetora policarbonato e Adesivo antiderrapante 

para chão - Decreto 59.511/2020 
SUB-MG     57924 6058202000011330 Covid 19p - Protetor facial e Totem de identificação - Cotação Eletrônica nº 08/2020 
SUB-PE     61726 6048202000019094 "Covid19i     -       Aquisição de proptetor em PS para o combate do COVID 19 

SUB-PI     64966 6050202000044650 
COVID 19p+ - SUB - PI 
 KITS DE TAPETES SANITIZANTES 63 X 45 X 1,7CM 
 KITS DE TAPETES SANITIZANTES 1,30M X 1,40M 

SUB-PR     30716 6049202000005056 I – Covid19i+SUBPR - AQUISIÇÃO DIRETA DE ÁLCOOL GEL 70% - DL 
SUB-SA 56446 6053202000018249 COVID 19 i - AQUISIÇÃO DE 03 TERMÔMETROS  digitais - 

 Aquisição  de termômetros digitais de testa para a Subprefeitura Santo Amaro. 
Fonte: Equipe de Auditoria. 
             
Sendo assim, considerando que tal base de dados foi repassada à Equipe de Auditoria pela própria 

SF, emissora da Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020 e uma das principais interessadas na 

rastreabilidade da alocação orçamentária das Unidades, entende-se que cabe à SF ponderar sobre a 

necessidade de a anotação no histórico dos empenhos estar perfeitamente idêntica ao disposto na 

Portaria e se há a necessidade de adoção de medidas adicionais quanto ao relatado. 

 
Neste ponto, destaca-se que a Portaria SF/SUTEM Nº 4/2020, art. 2º, §1º, estipula até o último dia 

do mês de setembro como prazo para atualização do histórico das Notas de Empenho, conforme 

segue: 

 
§1º. As unidades orçamentárias deverão informar ou atualizar campo "Histórico" de que 

trata o "caput" deste artigo até o último dia do mês de setembro deste exercício. 

 
Além disso, foi anexada ao processo de auditoria nº 6067.2020/0011967-0, SEI033631061, uma 

planilha para fins de consultas pelos eventuais interessados contendo: a descrição constante no 

histórico dos empenhos relacionados à COVID-19, a Nota de Empenho, o processo, o valor e a 

Unidade contratante. 

 

Isto posto, não se verificou a necessidade da emissão de recomendações por esta Coordenadoria 

de Auditoria Geral para a questão, bastando o encaminhamento da presente Nota Técnica para 

ponderação pela SF quanto ao relatado. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 050/2020/CGM-

AUDI, teve como objetivo avaliar o cumprimento da Portaria SF/SUTEM Nº 4 de 28 de abril de 

2020 da Secretaria Municipal da Fazenda pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

Para tanto foi realizada uma comunicação geral para todas as Unidades da Prefeitura que utilizam 

SOF com o objetivo de informar, orientar e alertar acerca dos procedimentos estabelecidos pela 
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referida Portaria, sendo que tal comunicação pode ser considerada como exitosa, conforme item 

3.1 desta Nota Técnica.  

 

Além disso, foram encaminhados casos específicos às Unidades para avaliação e eventual 

adequação de Notas de Empenho identificadas como contendo possíveis inconsistências, tendo se 

verificado que as Unidades procederam às retificações devidas ou justificaram satisfatoriamente 

os apontamentos iniciais encaminhados, conforme item 3.2 desta Nota Técnica. 

 

Por fim, a partir de uma base completa dos empenhos encaminhada pela SF, verificou-se a 

existência de diversos empenhos com algum tipo de divergência quanto ao padrão “Covid19i” e 

“Covid19p” mencionado na Portaria, de modo que se entende que cabe à SF ponderar sobre a 

necessidade de a anotação no histórico dos empenhos estar perfeitamente idêntica ao disposto na 

Portaria, conforme item 3.3 desta Nota Técnica. 

 

Diante de todo o exposto, não se verificou a necessidade de emissão de recomendações por esta 

Coordenadoria de Auditoria Geral considerando o objetivo da análise em questão. 

 
 

São Paulo, 28 de setembro de 2020.  

 


