Nota Técnica n.º 005/2018/SMJ/CGM-AUDI

Assunto: Avaliação da execução do Termo de Parceria, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São
Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, e empresa Dream Factory
Comunicação e Eventos LTDA (CNPJ: 04.458.17/0001-09), sagrada vencedora do Edital de
Chamamento Público nº02/2017, cujo objeto consistiu na celebração de parceria oficial para operar e
patrocinar, integralmente, o Carnaval de Rua de São Paulo de 2018.

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de acompanhamento da execução do Termo de Parceria, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, e empresa
Dream Factory Comunicação e Eventos LTDA (CNPJ: 04.458.17/0001-09), sagrada vencedora do
Edital de Chamamento Público nº02/2017, cujo objeto consistiu na celebração de parceria oficial para
operar e patrocinar, integralmente, o Carnaval de Rua de São Paulo de 2018.
2.
O acompanhamento foi realizado em cumprimento à Ordem de Serviço nº 024/2018 e
visando à verificação de conformidade da execução do Termo de Parceria, em relação às cláusulas
estabelecidas no ajuste e às normas legais pertinentes.
INFORMAÇÃO
3.
Em 19 de janeiro de 2018, foi assinado Termo de Parceria entre a Prefeitura Municipal de São
Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais, e empresa Dream Factory
Comunicação e Eventos LTDA (CNPJ: 04.458.17/0001-09).
4.
A formalização do ajuste se deu por meio da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
dia 23 de janeiro de 2018, cujo objeto consistiu no fornecimento de bens e na entrega de serviços
previamente definidos pela SMPR para execução do Carnaval de Rua de São Paulo de 2018. A
proposta vencedora confirmou a entrega do quantitativo previsto, que foi estimado como o
quantitativo mínimo para operação do Carnaval, além de aporte ao Fundo Especial de Promoção de
Atividades Culturais/FEPAC.
5.
Desse modo, o valor total da parceria foi de R$ 15.974.201,44, sendo R$ 15.571.701,44, para
custeio total do carnaval baseado na entrega de bens e de serviços, e, R$ 402.500,00, destinados ao
FEPAC.
6.
A fim de verificar a regularidade da execução do Termo de Parceria, foram realizadas
inspeções “in loco” de blocos dentro da programação do Carnaval de São Paulo, que estariam
incluídos no escopo do Termo de Parceria.

COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

7.
Cumpre ressaltar que os blocos inspecionados foram selecionados por meio de amostragem.
A definição da amostragem baseou-se na realização de inspeções em blocos com diferentes públicos
estimados e em distintas regiões da cidade. No entanto, a priorização de visitas se deu em regiões com
maior incidência de público, visto que a maior quantidade de itens (serviços e bens) estava direcionada
às regiões que receberiam maior público.
8.
Ainda, o trabalho se pautou de modo a verificar a suficiência e a adequabilidade dos bens e
serviços entregues dentro do escopo do Termo de Parceria. Cabe ressaltar que, por não haver
fornecimento prévio de planilha com o quantitativo determinado de itens a serem fornecidos por bloco,
não foi possível realizar análise comparativa da quantidade de itens prevista para cada bloco em
relação à efetivamente encontrada nas vistorias.
9.
Esse elemento limitativo de auditoria determinou que a avaliação das inspeções fosse
direcionada à adequabilidade do quantitativo e da qualidade de itens fornecidos comparativamente ao
público observado na vistoria.
10.
As visitas foram realizadas nos dias 03, 04, 10, 17 e 18 de fevereiro, em blocos localizados
dentro do território das Prefeituras Regionais de Pinheiros, Casa Verde, Vila Mariana e Sé.
11.
Adicionalmente, foram realizadas vistorias em três postos médicos (Anhangabaú I,
Anhangabaú II e Faria Lima I) e em um dos palcos (Anhangabaú) previstos dentro do escopo de itens
do Termo de Parceria a serem fornecidos pela empresa patrocinadora.
12.
De maneira geral, as inspeções foram realizadas direcionando as observações aos seguintes
itens presentes na Planilha do Anexo II do Termo de Parceria (Relação Mínima do Quantitativo e
Qualitativo dos Itens do Carnaval de Rua de 2018):
 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA:
 Banheiros químicos;
 Materiais de apoio ao trânsito;
 Materiais de sinalização informativa do Carnaval de Rua;
 Palcos
 ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO:
 Ambulâncias;
 Postos Médicos
 ADEQUAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO:
 Apoio de trânsito;
 Apoio operacional;
 Apoio de fiscalização;
 Bombeiros;
 Seguranças;
 Credenciais e Uniformes
13.
Com relação ao planejamento de distribuição de ambulâncias, foi relatado em reunião
realizada com servidores da SMPR, responsáveis pelo planejamento do Carnaval de Rua, que a
disposição de ambulâncias respeitaria as diretrizes determinadas pelo Grupo de Planejamento e Ações
Estratégicas para Eventos e Eventos de Massa da Cidade de São Paulo (GPAE-Eventos), criado dentro
do âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A distribuição, conforme declarado, variou
segundo o público previsto no evento, obedecendo a seguinte disposição:
Tabela I – Planejamento de distribuição de ambulâncias
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Ambulâncias
1 Remoção e 1 UTI
2 Remoção e 1 UTI
3 Remoção e 1 UTI

Expectativa de Público
2.000 a 20.0000
20.000 a 100.000
Acima de 100.000

14.
Ressalta-se que, conforme informação obtida por entrevista, os blocos considerados da
categoria infantil também contariam obrigatoriamente com a disponibilidade de duas ambulâncias,
sendo uma de remoção padrão e a outra do tipo UTI, independentemente da estimativa de público.
15.
Quanto aos blocos que apresentassem público previsto abaixo de 2.000 pessoas, declarou-se
que haveria uma ambulância disposta em local estratégico, visando ao atendimento de blocos menores,
em caso de necessidade.
16.
Cumpre destacar que houve, por meio da Portaria nº 009/2018-SMPR publicada em
02/02/2018, a determinação das atribuições das Comissões Locais do Carnaval de Rua de 2018, cada
uma composta por servidores de cada Prefeitura Regional, responsáveis por fiscalizar e acompanhar os
blocos com trajetos programados nas ruas de sua respectiva região. Abaixo, expõe-se o texto
publicado referente à designação de atribuições às comissões:
“CONSIDERANDO as Portarias publicadas por cada Prefeitura Regional com a composição de sua respectiva Comissão
Local do Carnaval de Rua 2018:
Artigo 1º. São atribuições da Comissão Local do Carnaval de Rua 2018, no âmbito da respectiva Prefeitura Regional:
I. Acompanhar os cortejos dos blocos de carnaval de rua, cujos trajetos foram devidamente autorizados, no território de
circunscrição da respectiva Prefeitura Regional;
II. Relatar à Coordenação do Carnaval de Rua eventual infringência dos blocos, referentes ao descumprimento dos
horários e itinerários;
III. Contribuir na fiscalização, em cada cortejo, do quantitativo de itens entregues pela empresa selecionada como
parceira oficial do Carnaval de Rua de São Paulo 2018, como:
a. Banheiros químicos;
b. Materiais de apoio ao trânsito (cavalete, cones, fita zebrada, faixas, banners, etc);
c. Ambulâncias e postos médicos;
d. Outros;
e. Essas informações deverão constar no Relatório de Visita Técnica.
IV. Entregar os kit lanches para as equipes e para servidores de outras pastas e órgãos que estarão atuando na operação
no território;
V. Entregar os crachás e outras documentações necessárias aos blocos;
VI. Distribuir camisetas para as equipes;
VII. Elaborar o plano local, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU, para as ações do
comércio em via pública e com os mais órgãos envolvidos com o evento, como a Polícia Militar, SPTrans, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, RB e a CET, no
que concerne à segurança e trajetos dos blocos.”

17.
Importante mencionar que as inspeções realizadas pelas equipes de auditoria desta
Controladoria apresentaram aspecto semelhante à fiscalização realizada pelas comissões locais das
Prefeituras Regionais. Inclusive, as equipes de auditoria realizaram verificação a fim de observar a
efetiva atuação de tais comissões.
18.
Após descrição dos procedimentos utilizados e checagens realizadas, expõem-se abaixo os
relatórios resumidos de todas as inspeções realizadas pelas equipes de auditores no Carnaval de Rua de
São Paulo de 2018.
1.
BLOCO UNIDOS DO INCONSCIENTE
Data: 03/02/2018
Local: Rua Edgar Cavalheiro, 10
Horário de Concentração: 10h00
19.

Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Unidos do Inconsciente,
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realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Lapa.
20.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 08 banheiros químicos
padrão que se encontravam adequadamente limpos, bem localizados e com papel higiênico. Ademais,
a sinalização indicando a presença dos sanitários estava em local divergente do posicionamento dos
mesmos. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades
especiais (PNE).

Foto 01: Sanitários observados no trajeto do bloco

Foto 02: Sinalização posicionada incorretamente

21.
De acordo com a entrevista realizada com um servidor da Prefeitura Regional da Lapa,
encontrado posteriormente à verificação, havia faixas/banners com informações sobre o bloco e a
interdição da via no caso deste bloco. Porém, as mesmas foram retiradas por um morador local, em
data anterior ao evento, que efetuou a entrega das mesmas, pessoalmente, na prefeitura regional.

Foto 03: Interdição da via pela CET

22.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (100 a 500 pessoas).
23.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança, trânsito e fiscalização,
bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional da Lapa.
24.
Cabe esclarecer que a estimativa de público era de no máximo 500 pessoas e que até o horário
de concentração não havia público e nem agentes credenciados para venda de alimentos e bebidas.
2.

BLOCO MAMÃE EU QUERO
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Data: 03/02/2018
Local: Praça Irmãos Karmam
Horário de Concentração: 10h00
25.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Mamãe Eu Quero,
realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Lapa.
26.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 40 banheiros químicos
padrão, que se encontravam adequadamente limpos, bem localizados, com papel higiênico e a devida
sinalização. Ademais, cumpre informar que não houve o cumprimento do quantitativo de banheiro
químico para portadores de necessidades especiais previsto, visto que apenas foi disponibilizado um
banheiro dentre os quatro que estavam previstos (consoante informações recebidas do fiscal da
Prefeitura Regional da Lapa que estava presente no evento).

Foto 04: Sinalização Sanitários

Foto 06: Exemplo Limpeza
Sanitários

Foto 05: Sanitários encontrados no trajeto do bloco

Foto 07: Sanitários observados durante a inspeção do
bloco

27.
Não foi identificado nenhum tipo de sinalização informando sobre a interdição do local do
evento no horário e data supramencionados, apenas uma faixa indicando a localização dos sanitários.
28.
No que concerne à obstrução das vias, identificou-se um problema no planejamento realizado.
A Praça Irmãos Karmam foi apenas parcialmente interditada, pois a Rua Zaira, uma das duas vias que
seria de interdição obrigatória, teve que ser liberada para o tráfego de carros, após o início do evento,
devido ao grande fluxo de automóveis que continuavam em circulação em razão da falta de um
bloqueio apropriado no início dessa via. Esses veículos eram, inicialmente, liberados para prosseguir
mediante a retirada dos cavaletes pela própria equipe de segurança contratada pela organização do
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bloco, porém, dada a situação, pouco tempo depois houve a retirada definitiva dos cavaletes, sendo o
evento realizado apenas na Rua Pedro Costa.
29.
Com relação ao atendimento médico, verificou-se um quantitativo insuficiente de
profissionais e veículos (01 Ambulância para Remoção, 01 Socorrista e 01 Técnico em Enfermagem),
contratados pela empresa patrocinadora do carnaval. Conforme as determinações do GPAE haveria a
necessidade de, pelo menos, uma Ambulância de Remoção e uma Ambulância de UTI, dado que se
tratava de um evento infantil. Cumpre mencionar que, durante a realização do evento (por volta das 11
horas, conforme informação de uma organizadora obtida após o término do evento), outra ambulância
do tipo remoção, fornecida pela patrocinadora, teria chegado ao local da realização do evento, porém
também sem a presença de um médico.
30.
Havia uma UTI Móvel com uma equipe composta por 01 Médico, 01 Socorrista e 01
Enfermeira presente no evento. Contudo, a ambulância e a equipe foram contratados pelos
responsáveis e organizadores do bloco.
Tabela II – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Mamãe Eu Quero
(contratadas pela Patrocinadora)
Tipo de Ambulância Quantidade
Cargo
Ambulância Básica
Remoção

01

Socorrista/Motorista
Técnica de Enfermagem

Tabela III – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Mamãe Eu Quero
(contratadas pelo bloco)
Tipo de Ambulância Quantidade
Cargo
Socorrista/Motorista
Ambulância UTI

01

Técnico de Enfermagem
Médico

Foto 08: Ambulâncias no local do evento

Foto 09: Ambulâncias e parte da equipe no local do
evento

31.
No que se refere a equipes de apoio, observou-se a presença de nove apoios de fiscalização e
um encarregado, entretanto, apesar do contato com a Equipe de Auditoria, não estavam atuando
efetivamente para retirar, da área reservada ao evento, os vendedores não credenciados. Constatou-se a
venda de artigos de diversão para as crianças (confetes, serpentinas, etc.) e de bebidas/alimentação
(ex.: “raspadinhas”) por vendedores não credenciados mesmo com a presença dos fiscais.

6

Foto 10: Equipe de Fiscalização presente no local

Foto 11: Presença de Vendedores Não
Credenciados

32.
Houve a presença de equipe de segurança particular uniformizada composta por dez
profissionais e que, segundo integrante da organização do bloco, teria sido contratada mediante o uso
de verbas recebidas de patrocinadores do bloco.
33.
Por fim, destaca-se que foram identificados vendedores, credenciados e não credenciados,
atuando no local.
3.
BLOCO PASSARAM A MÃO NA POMPÉIA
Data: 03/02/2018
Local: Rua Ministro Ferreira Alves, 305
Horário de Concentração: 13h00
34.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Passaram a Mão na
Pompéia, realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura
Regional da Lapa.
35.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 16 banheiros químicos
padrão e 02 banheiros químicos PNE que se encontravam adequadamente limpos, bem localizados,
com papel higiênico e a devida sinalização.

Fotos 12 e 13: Sanitários encontrados no trajeto do bloco “Passaram a Mão na Pompeia”
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Fotos 14 e 15: Limpeza dos Sanitários

36.
No que concerne à obstrução das vias, foram identificadas duas faixas informando sobre a
interdição do local do evento (uma quadra da Rua Ministro Ferreira Alves, 305) no horário e data
supramencionados.

Foto 16: Faixa Informativa sobre a interdição da via

Foto 17 : Interdição da via com cavaletes e presença de
equipe da CET no local

37.
Foi observada a presença de uma equipe de limpeza uniformizada (composta por 05
funcionários) que, de acordo com as informações obtidas junto ao representante do bloco presente no
local, teria sido contratada pela organização do bloco.
38.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 a 2000 pessoas).
39.
Entretanto, menciona-se que foram identificados 05 brigadistas atuando no local do evento
(também contratados pela organização do bloco).
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Foto 18: Presença de brigadistas contratados
pela organizadora do bloco

40.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, trânsito, segurança e fiscalização.
Importante mencionar que, durante o período de concentração do bloco, houve a venda de artigos
alimentícios e bebidas por vendedores não credenciados no local de interdição da via.
41.
Esses vendedores efetuavam o comércio de seus produtos em barracas e “foodtrucks” ao
longo de toda a via interditada. De acordo com a informação obtida diretamente com um desses
vendedores, cada um deles teve que desembolsar uma quantia de até R$ 400,00, paga ao “organizador
do evento”, para poderem atuar no local.
42.
Além disso, em contato com fiscais da Prefeitura Regional da Lapa, encontrados durante a
vistoria, esses comunicaram que o bloco não teria permissão para fazer tal ação e que as barracas e
“foodtrucks” não estariam devidamente licenciadas.

Fotos 19 e 20: Barracas e “foodtrucks” presentes no evento

43.
Em relação aos vendedores credenciados, apenas foram avistados, aproximadamente, 05
vendedores, sendo que todos eles estavam localizados fora do local de interdição inicial do evento.
44.
Conforme mencionado anteriormente, a Equipe de Auditoria encontrou fiscais da Prefeitura
Regional da Lapa, devidamente credenciados, atuando no local antes do início do evento e durante o
mesmo.
45.
Houve a presença de uma equipe de segurança particular uniformizada composta por 45
profissionais e que, segundo representante da organização do bloco, teria sido contratada mediante o
uso de verbas angariadas pelo próprio bloco.
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Foto 21: Seguranças
organizadora do bloco

contratados

pela

46.
Cumpre informar que os foodtrucks apresentavam diversas inconformidades que poderiam
colocar em risco a segurança do público presente, tais quais:

Presença de botijões de gás em algumas das barracas que estavam localizadas no evento;

Fiação elétrica sobre as calçadas sem a devida proteção;

Venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro por vendedores não credenciados presentes
no local do evento.

Fotos 22 e 23: Presença de botijões de gás em algumas das barracas
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Fotos 24 e 25: Dispositivos elétricos sem proteção

4.
BLOCO XARANGA DA POMPÉIA
Data: 03/02/2018
Local: Praça Dr. Vicente Tramonte Garcia
Horário de Concentração: 15h00
47.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Xaranga da Pompéia,
realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Lapa.
48.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 12 banheiros químicos
padrão e 01 banheiro químico PNE, que se encontravam adequadamente limpos e com papel
higiênico. Os banheiros, antes do início do evento, estavam em um local afastado, contudo, foram
movidos para um local mais apropriado, de modo a facilitar o acesso aos mesmos. Ressalta-se que não
havia sinalização indicando a presença dos sanitários.

Foto 26: Sanitários

Foto 27: Público presente no início do evento

49.
No que concerne à obstrução de vias, foram identificadas duas faixas informando sobre a
interdição de duas vias próximas ao local do evento (Rua Min. Sinésio Rocha e Rua General Góis
Monteiro) no horário e data supramencionados.
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Foto 28: Sinalização de interdição da via.

50.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 a 2000 pessoas).
51.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, trânsito, segurança e fiscalização.
52.
Durante o período de concentração do bloco, houve a venda de artigos alimentícios e bebidas
por vendedores não credenciados no local de interdição da via e não foram localizados vendedores
credenciados atuando no local.
53.
Esses vendedores efetuavam o comércio de seus produtos em barracas e “foodtrucks” no
local. Além disso, foi verificada a presença de brinquedos (escorregador inflável e cama elástica) que
estavam sendo utilizados pelas poucas crianças presentes no local. De acordo com o fiscal da
Prefeitura Regional da Lapa, os vendedores e os brinquedos verificados no local teriam solicitado
permissão prévia para atuação no local e estariam devidamente licenciados.

Fotos 29 e 30: “Foodtruck” e barracas presentes no evento
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Fotos 31 e 32: Brinquedos Infantis no local do evento

54.
Conforme mencionado anteriormente, a Equipe de Auditoria encontrou fiscais da Prefeitura
Regional da Lapa, devidamente credenciados, atuando no local antes do início do evento e durante o
mesmo.

5.
BLOCO ASASP - ASSOCIAÇÃO SAMBISTAS DO AMANHÃ DE SÃO PAULO
Data: 03/02/2018
Local: Largo Santa Cecília
Horário de Concentração: 10h00
55.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco ASASP (Associação
Sambista do Amanhã de São Paulo), realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da
circunscrição da Prefeitura Regional da Sé.
56.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 22 banheiros químicos
na concentração do bloco, localizados no Largo Santa Cecília, dentre os quais 02 eram destinados a
Portadores de Necessidades Especiais – PNE. Além disso, foram localizados 04 banheiros entre as
ruas Martin Francisco e Jaguaribe, e 04 banheiros entre as ruas baronesa de Itu e São Vicente de Paula,
nenhum destinado a PNE’s. Cabe destacar que não foi encontrado papel higiênico em nenhum dos
sanitários.
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Foto 33: Banheiros químicos no Largo Santa Cecília

57.
Ressalta-se que os banheiros não se encontravam totalmente limpos, provavelmente devido ao
fato de ficarem dispostos nas ruas, possibilitando a utilização por qualquer pessoa em momento
anterior ao evento.
58.
Relativamente ao público esperado no bloco (100 a 500 pessoas), a quantidade de banheiros
disponíveis no trajeto provavelmente tenha sido acima do suficiente. Contudo, é importante salientar
que a região da Prefeitura Regional da Sé apresentava grande concentração de realização de blocos,
com possibilidade de trajetórias similares de outros eventos, os quais, por sua vez, podem ter
aproveitado a disposição dos banheiros químicos no trajeto do bloco ASASP.
59.
Foi encontrado um triedro com informações sobre programação do Carnaval, no local de
concentração do bloco Largo Santa Cecília.

Foto 34: Triedro com informações sobre os
blocos

60.
A respeito das faixas, foram contabilizadas duas sinalizações, localizadas no Largo Santa
Cecília, referentes aos horários do carnaval.

14

61.
Com relação ao atendimento médico, foi verificada a presença de duas ambulâncias no local
de concentração do bloco. As duas eram do tipo remoção, com um técnico de enfermagem
credenciado e um socorrista/motorista em cada veículo. A tabela abaixo resume as informações
referentes às ambulâncias encontradas:
Tabela IV – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco ASASP
Tipo de Ambulância
Ambulância Básica
Remoção

Quantidade
02

Cargo
Socorrista/Motorista
Técnica de Enfermagem

Foto 35: Ambulâncias de remoção estacionadas no Largo Santa Cecília

62.
Observaram-se cavaletes para obstrução das vias que, no entanto, não estavam sendo
utilizados, visto que a quantidade de pessoas participando do bloco era irrisória até às 11h30min,
momento no qual a movimentação do bloco ainda não havia se iniciado. Não foram observadas faixas
com informação sobre o trânsito.

Foto 36: Cavaletes ainda não dispostos para obstrução das vias
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63.
No que se refere a equipes de apoio, foram observados três colaboradores da empresa
responsável por organizar o carnaval, todos devidamente uniformizados e identificados. No entanto,
não foram observadas equipes contratadas pela Patrocinadora do Carnaval designadas para segurança,
trânsito e fiscalização, bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional da Sé.
64.
Por fim, destaca-se que foram identificados vendedores, credenciados e não credenciados,
atuando no local.
6.
BLOCO OXENTE
Data: 03/02/2018
Local: Rua General Jardim e Rua Doutor Cessário Motta Junior
Horário de Concentração: 13h00
65.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Oxente, realizada no dia
03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da Sé.
66.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 16 banheiros químicos
próximos ao bloco, dentre os quais havia 02 banheiros para Portadores de Necessidades Especiais –
PNE. Todavia, não havia identificação neles indicando que era para utilização de PNE’s. Ressalta-se
que os banheiros não se encontravam totalmente limpos, provavelmente devido ao fato de ficarem
dispostos nas ruas, possibilitando a utilização por qualquer pessoa em momento anterior ao evento.

Foto 37: 14 banheiros químicos localizados na Rua Cunha Horta, próximos ao Bloco Oxente.
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Foto 38: 02 banheiros químicos para PNE localizados na Rua Maj. Sertório, próximo ao Bloco
Oxente.

67.
Relativamente ao público esperado no bloco (100 a 500 pessoas), a quantidade de banheiros
disponíveis no trajeto provavelmente tenha sido acima do suficiente. Contudo, é importante salientar
que a região da Prefeitura Regional da Sé apresentava grande concentração de realização de blocos,
com possibilidade de trajetórias similares de outros eventos, os quais, por sua vez, podem ter
aproveitado a disposição dos banheiros químicos no trajeto do Bloco Oxente.
68.

Não foram observados cavaletes até as 13 horas para obstrução da via do bloco.

69.
Foram identificadas duas faixas informando sobre o desfile de blocos carnavalescos de
maneira geral, não exatamente localizadas no trajeto do bloco, mas próximas a ele.

Foto 39: Faixa localizada na Rua Dr.Vila Nova, no cruzamento com a Rua Major Sertório, próximo ao
Bloco Oxente.
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Foto 40: Faixa localizada na Rua General Jardim, em cruzamento com a Rua Dr. Césario Motta Júnior,
muito próximo ao bloco Oxente.

70.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (100 a 500 pessoas).
71.
No que se refere a equipes de apoio, foram observados dois colaboradores, todos devidamente
uniformizados e identificados. No entanto, não foram observadas equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para segurança, trânsito e fiscalização, bem como não foram
identificadas equipes da Prefeitura Regional da Sé.
72.
Por fim, destaca-se que foram identificados vendedores, credenciados e não credenciados,
atuando no local.
7.
BLOCO UNIDOS DO ACARAJÉ
Data: 03/02/2018
Local: Rua General Jardim e Rua Doutor Cesário Motta Junior
Horário de Concentração: 14h00
73.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Unidos do Acarajé,
realizada no dia 03/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Sé.
74.
Em relação à adequação da infraestrutura, foram localizados 04 banheiros padrão próximos à
concentração do bloco, estando razoavelmente limpos. Porém, estavam todos concentrados no início
do trajeto, por conseguinte, deixando o restante do trajeto sem a devida disponibilidade de sanitários.
Ademais, não foi encontrado nenhum banheiro químico para portadores de necessidades especiais
(PNE). Destaca-se que não havia, em nenhum dos sanitários, papel higiênico disponível para uso.

Foto 41: 04 banheiros localizados na Rua Martim Francisco, próximos à Rua Jaguaríbe e à concentração do
bloco do Unidos do Acarajé.
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75.
Foram localizados cavaletes, ainda sem utilização para a devida obstrução das vias, entre as
ruas Jaguaríbe e Martim Francisco.

Foto 42: Cavaletes localizados entre as ruas Jaguaríbe e Martim Francisco.

76.
Foi observado que não houve utilização dos cavaletes na obstrução das vias até as 14 horas.
No entanto, observou-se uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET no local, sendo
que tal equipe estava se programando para fazer o acompanhamento do bloco e o auxílio no trânsito.

Foto 43: Agentes da CET localizados na rua Jaguaríbe.

77.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (100 a 500 pessoas).
78.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança, trânsito e fiscalização,
bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional da Sé.

8.
BLOCO FOLIA DA BUDEGA
Data: 04/02/2018
Local: RUA PROF. SILVA DE ANDRADE, 122*
Horário de Concentração: 12h00
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79.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Folia da Budega,
realizada no dia 04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Casa Verde.
80.
Em relação à adequação da infraestrutura, foram identificados quatro banheiros químicos
padrão. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades
especiais (PNE). Destaca-se que não havia, em nenhum dos sanitários, papel higiênico disponível para
uso.
81.
Não foi identificada sinalização e obstrução das vias realizadas, tampouco sinalização com
faixas/banner/back drop.

Foto 44: 04 banheiros químicos

82.
Ademais, o bloco tinha início programado às 12 horas e até as 10:20h não havia nenhum
indício de foliões ou organizadores do bloco, e não houve fechamento de rua. Houve questionamento a
alguns locais sobre o bloco, que confirmaram a previsão do desfile para horário posterior.
83.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 pessoas).
84.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança, trânsito e fiscalização,
bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional Casa Verde.
85.
local.

Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, credenciados e não, atuando no

9.
BLOCO SOVACO DE COBRA
Data: 04/02/2018
Local: RUA CONEGO AMARAL MELO
Horário de Concentração: 13h00
86.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Sovaco de Cobra,
realizada no dia 04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Casa Verde.
87.

Em relação à adequação da infraestrutura, foram observados 07 banheiros químicos, com a
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devida sinalização realizada por meio de faixa. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro
químico para portadores de necessidades especiais (PNE). Destaca-se que não havia, em nenhum dos
sanitários, papel higiênico disponível para uso.

Foto 45: Banheiros químicos e faixa com sinalização dos sanitários

88.
Quanto à interdição e à sinalização das ruas, o organizador dos blocos alegou que elas seriam
realizadas pela CET, a partir do momento de início do desfile.
89.
Cabe ressaltar que não havia, até o momento da entrevista com o responsável pelo bloco,
movimentação aparente dos organizadores. Apesar da presença do público, percebeu-se atraso de
quase duas horas para o início do desfile, o que demonstra falta de cumprimento da programação por
parte do organizador do bloco.
90.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança, trânsito e fiscalização,
bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional Casa Verde.
91.
local.

Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, credenciados e não, atuando no

10.
BLOCO POVO DO SAMBA
Data: 04/02/2018
Local: RUA DOBRADA
Horário de Concentração: 14h00
92.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Povo do Samba, realizada
no dia 04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Casa
Verde.
93.
Em relação à adequação da infraestrutura, foram localizado 07 banheiros químicos padrão
que, conforme informações obtidas por meio de entrevista a morador do local, foram instalados na
manhã do dia 04 de fevereiro de 2018. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para
portadores de necessidades especiais (PNE). Destaca-se que não havia, em nenhum dos sanitários,
papel higiênico disponível para uso.
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Foto 46: 07 Banheiros químicos instalados na Rua Dobrada onde ocorreria o Bloco
Povo do Samba

94.
Cabe ressaltar que a equipe, por meio de questionamento a moradores locais, obteve a
informação de que o Bloco carnavalesco em questão realizou o desfile no dia 03 de fevereiro de 2018,
dia anterior ao programado. Tal informação corrobora o fato de que não foram observadas quaisquer
movimentações de pessoas no local de concentração programado.
95.
Desse modo, possivelmente ocorreu equívoco na agenda no Bloco Povo do Samba, o que,
consequentemente, afetou a vistoria realizada pela equipe. Dado que o desfile ocorreu fora da
programação oficial, não foram encontradas as equipes contratadas pela Patrocinadora do Carnaval
designadas para auxiliar na operação, segurança, trânsito e fiscalização, bem como não foram
identificadas equipes da Prefeitura Regional Casa Verde.

11.
BLOCO VEM ERE
Data: 04/02/2018
Local: Rua Aspicuelta, 424
Horário de Concentração: 10h00
96.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Vem Ere, realizada no dia
04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Pinheiros.
97.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 04 banheiros químicos
padrão e 02 banheiros químicos para portadores de necessidades especiais (PNE). Os banheiros se
encontravam razoavelmente limpos, porém concentrados em apenas um local do trajeto e sem
sinalização. Destaca-se que não havia, em nenhum dos sanitários, papel higiênico disponível para uso.
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Foto 47: Sanitários disponibilizados na Rua Fradique
Coutinho

98.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
Tabela V – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Vem Ere
Tipo de Ambulância

Quantidade

Ambulância Básica Remoção

01

Ambulância UTI

01

Cargo
Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista
Enfermeira
Médica

Foto 48: Ambulâncias disponibilizadas para o bloco Vem Ere

99.
No que se refere às equipes de apoio, foi identificado profissional do apoio operacional, para
dar assistência à Prefeitura Regional, com camiseta e crachá, devidamente identificado.
100.
Não foram encontradas as equipes contratadas pela Patrocinadora do Carnaval designadas
para auxiliar no trânsito e fiscalização, bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura
Regional de Pinheiros.
101.
Ainda, no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com
seguranças que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos
dos blocos com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos cortantes; assim como
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ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para comercialização.

Foto 49: Revista para entrada na região dos blocos.

102.
Cumpre informar que, devido à ausência de funcionários da CET e equipes de apoio ao
trânsito, assim como de cavaletes ou cones para bloquear o acesso à rua do bloco, tal bloqueio ocorreu
de forma inadequada por meio das ambulâncias, sendo posicionadas em cada lado do bloco, conforme
foto abaixo.

Foto 50: Rua fechada por ambulância

103.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores ambulantes, sejam credenciados
ou não, atuando no local.

12.
BLOCO LANTERNA PRIME
Data: 04/02/2018
Local: Rua Mourato Coelho, 1.346
Horário de Concentração: 11h00
104.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Lanterna Prime, realizada
no dia 04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Pinheiros.
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105.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 12 banheiros químicos
padrão nas proximidades do trajeto do bloco. Os banheiros se encontravam adequadamente limpos,
porém, concentrados em um local fora do trajeto, sem a devida sinalização e sem papel higiênico.
Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades especiais
(PNE).

Foto 51: Banheiros localizados próximo ao início do bloco

106.
No que se refere às equipes de apoio, foi identificado profissional do apoio operacional, para
dar assistência à Prefeitura Regional, com camiseta e crachá, devidamente identificado.
107.
Não foram encontradas as equipes contratadas pela Patrocinadora do Carnaval designadas
para auxiliar no trânsito e fiscalização, bem como não foram identificadas equipes da Prefeitura
Regional de Pinheiros.
108.
Ainda, no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com
seguranças que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos
dos blocos com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos que pudessem ser utilizados
como armas; assim como ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para
comercialização.
109.
O início do trajeto do bloco foi bloqueado com cavaletes, entre as ruas Wisard e Francisco
Mourato.

Foto 52: Cavaletes a serem dispostos no
início do trajeto do bloco

110.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
Tabela VI – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Lanterna Prime
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Tipo de Ambulância

Quantidade

Ambulância Básica Remoção

01

Ambulância UTI

01

Foto 53: Ambulância identificada no início do
bloco.

Cargo
Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista
Enfermeira
Médica

Foto 54: Ambulância localizada no meio da concentração
do bloco.

111.
Ressalta-se que não foram localizadas faixas e banners informando sobre a interdição de
trânsito no trajeto do bloco ou sobre a localização de sanitários.
112.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, sejam credenciados ou não,
atuando no local.

13.
BLOCO DO Ó
Data: 04/02/2018
Local: Rua Horácio Lane, 21
Horário de Concentração: 10h00
113.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco do Ó, realizada no dia
04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Pinheiros.
114.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 19 banheiros químicos
padrão. Os banheiros se encontravam adequadamente limpos e sinalizados. Porém, estavam todos
concentrados no início do trajeto, por conseguinte, deixando o restante do trajeto sem a devida
disponibilidade de sanitários. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para
portadores de necessidades especiais (PNE). Ademais, não foi observada a presença de papel higiênico
em nenhum dos sanitários.

26

Foto 55: Banheiros localizados na concentração do “Bloco do Ó”

115.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 a 2000 pessoas).
116.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, trânsito e fiscalização, bem como não
foram identificadas equipes da Prefeitura Regional de Pinheiros.
117.
Ainda, no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com
seguranças que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos
dos blocos com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos que pudessem ser utilizados
como armas; assim como ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para
comercialização.
118.
Importante mencionar que as vias de acesso ao percurso programado para o bloco estavam
todas interditadas com cavaletes padrão CET. No entanto, não foram encontrados funcionários da CET
no local.
119.
Salienta-se que não foram localizadas faixas e banners informando sobre a interdição de
trânsito no trajeto do bloco.
120.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, sejam credenciados ou não,
atuando no local.

14.
BLOCO BARGAÇA
Data: 04/02/2018
Local: Rua Aspicuelta, 30
Horário de Concentração: 13h00
121.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Bargaça, realizada no dia
04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Pinheiros.
122.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 14 banheiros químicos
padrão. Os banheiros se encontravam adequadamente limpos, porém, estavam localizados fora do
trajeto do bloco, sem papel higiênico. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para
portadores de necessidades especiais (PNE).
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Foto 56: Sanitários encontrados próximos ao bloco “Bargaça”.

Fotos 57 e 58 : Sanitários sem papel higiênico.

123.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
Tabela VII – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Bargaça
Tipo de Ambulância

Quantidade

Ambulância Básica Remoção

01

Ambulância UTI

01

Cargo
Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista
Enfermeira
Médica

Foto 59: Ambulâncias encontradas no bloco.

124.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, trânsito e fiscalização, bem como não
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foram identificadas equipes da Prefeitura Regional de Pinheiros.
125.
Ainda no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com seguranças
que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos dos blocos
com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos que pudessem ser utilizados como
armas; assim como ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para
comercialização.
126.
Importante mencionar que as vias de acesso ao percurso programado para o bloco estavam
todas interditadas com cavaletes padrão CET-SP. No entanto, não foram encontrados funcionários da
CET no local.

Foto 60: Cavaletes a serem dispostos no início do bloco.

127.
Salienta-se que não foram localizadas faixas e banners informando sobre a interdição de
trânsito no trajeto do bloco.
128.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, sejam credenciados ou não,
atuando no local.

15.
BLOCO NÓIS TRUPICA MAIS NÃO CAI
Data: 04/02/2018
Local: Rua Belmiro Braga, 164
Horário de Concentração: 15h00
129.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Nóis Trupica Mais Não
Cai, realizada no dia 04/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura
Regional de Pinheiros.
130.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 04 banheiros químicos
padrão. Os banheiros se encontravam adequadamente limpos, porém, sem papel higiênico e estavam
todos concentrados no início do trajeto, consequentemente, deixando o restante do trajeto sem a devida
disponibilidade de sanitários. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para
portadores de necessidades especiais (PNE).
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Foto 61: Sanitários localizados na concentração do bloco.

131.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, trânsito e fiscalização, bem como não
foram identificadas equipes da Prefeitura Regional de Pinheiros.
132.
Ainda, no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com
seguranças que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos
dos blocos com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos que pudessem ser utilizados
como armas; assim como ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para
comercialização.
133.
Ressalta-se que as vias de acesso ao percurso programado para o bloco estavam todas
interditadas com cavaletes padrão CET-SP. No entanto, não foram encontrados funcionários da CET
no local.

Foto 62: Cavaletes dispostos na Rua Belmiro, na concentração do bloco.

134.
Apesar da expectativa de público ser de 2.000 a 5.000 pessoas, não foi encontrada ambulância
com equipe médica para, em caso de necessidade, assistir o bloco, não respeitando as diretrizes
determinadas pelo Grupo de Planejamento e Ações Estratégicas para Eventos e Eventos de Massa da
Cidade de São Paulo (GPAE-Eventos).
135.
Ressalta-se que não foram localizadas faixas e banners informando sobre a interdição de
trânsito no trajeto do bloco ou sobre a localização de sanitários.
136.
Por fim, destaca-se que foram identificados vendedores, credenciados e não credenciados,
atuando no local.
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16.
BLOCO TARADO NI VOCÊ
Data: 10/02/2018
Local de Concentração: Avenida São João – Bar Brahma
Horário de Concentração: 12h00
137.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Tarado Ni Você, realizada
no dia 10/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da Sé.
138.
Em relação à adequação da infraestrutura, diante da estimativa de público (entre 50.000 e
100.000 pessoas), verificou-se a presença de aproximadamente 120 banheiros, distribuídos em
diversos pontos do percurso. Contudo, durante todo o trajeto, verificou-se a existência de um único
banheiro para portadores de necessidades especiais (PNE), localizado no cruzamento das avenidas São
Luís e Ipiranga.
139.
Quanto à qualidade dos banheiros químicos, verificou-se que não havia papel higiênico
disponível em nenhuma das unidades vistoriadas. Além disso, alguns banheiros estavam sujos ou em
condições precárias. Ressalta-se que a maior parte dos banheiros estava limpa, com razoáveis
condições de uso.

Foto 63 e 64 : Sanitários localizados na Praça da República e Avenida São Luís

Fotos 65 e 66: Sanitários localizados na R. Xavier de Toledo e banheiro PNE devidamente identificado
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Fotos 67 e 68: Banheiros em condições inadequadas

140.
Verificou-se que houve notável adesão de público ao evento, com comparecimento de grande
número de pessoas. Apesar de haver banheiros químicos em todo o percurso, as filas para uso eram
recorrentes e muitos participantes do evento utilizaram o espaço público para tal fim. Devido ao
grande número de pessoas no bloco, conclui-se que a quantidade de banheiros não foi suficiente para
atender a demanda.
141.
Não obstante a insuficiência de banheiros observada, é importante mencionar a Lei nº
16.647/2017 e o Decreto nº 57.983/2017, que regulamentam a aplicação de sanções à pessoa que
urinar em vias ou logradouros públicos, em especial, quando da realização de grandes eventos.
142.
No entanto, devido à ausência de agentes fiscalizadores das Prefeituras Regionais que,
conforme a legislação supramencionada, seriam as autoridades competentes para fiscalização e
aplicação das sanções em relação a tais atos, não se verificou a penalização da conduta.

Foto 69: Fila para uso dos sanitários

143.
Com relação à sinalização e à interdição das vias, foi verificado que a rua onde iniciou a
concentração do bloco estava totalmente interditada e sinalizada. Nos demais pontos próximos ao
início do percurso, conforme o bloco avançava, as ruas eram interditadas.
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Fotos 70 e 71: Início do percurso do bloco e proximidades

144.
O restante do percurso estava devidamente sinalizado e interditado, com cones e faixas
sinalizadoras. Foram identificadas faixas que indicavam as vias que seriam interditadas para a
passagem dos blocos carnavalescos.

Foto 72: Uma das equipes da CET atuantes no trajeto do bloco

Fotos 73 e 74: Vias sinalizadas e interditadas para a passagem do bloco

145.
Com relação ao atendimento médico, foi verificada a presença de três ambulâncias
acompanhando o bloco. Duas delas eram de remoção, com um técnico de enfermagem credenciado em
cada veículo. A terceira ambulância, uma UTI móvel, contava com médico e equipamentos de
emergência adequados, no entanto, cumpre informar que não havia identificação externa no veículo
que diferenciasse a UTI móvel das ambulâncias de remoção. A tabela abaixo resume as informações
referentes às ambulâncias encontradas:
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Tabela VIII – Relação de Ambulância e Profissionais no bloco Vem Ere
Tipo de Ambulância
Quantidade
Cargo
Socorrista
Ambulância Básica Remoção
02
Técnica de Enfermagem
Socorrista
Ambulância UTI
01
Médica

Foto 75: Ambulâncias de remoção

Foto 76: Equipamentos da UTI móvel

146.
No que se refere a equipes de apoio, foram observados seguranças, devidamente
uniformizados, presentes durante todo o percurso. Bombeiros civis também auxiliavam no percurso. A
equipe estava uniformizada e seus integrantes apresentaram suas carteiras funcionais válidas.

Foto 77: Reunião da equipe de segurança e dos bombeiros civis
antes da saída do bloco.

147.
Por fim, verificou-se que os vendedores ambulantes presentes no evento estavam
devidamente credenciados e identificados.

17.
PALCO ANHANGABAÚ
Data: 10/02/2018
Local: Vale do Anhangabaú
Horário da Atração: 18h00
148.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Palco presente do Vale do
Anhangabaú, realizada no dia 10/02/2018, dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Sé.
149.
A estrutura montada no Vale do Anhangabaú contava com palco, protegido por barricada,
com painel de led ao fundo, equipamentos de luz e palco auxiliar com equipamentos de som. A
estrutura também contava com três geradores, para luz, som e backup.
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Foto 78: Palco Anhangabaú

Fotos 79 e 80: Geradores de energia e barricadas referentes a itens pertencentes ao palco

Fotos 81 e 82: Backline e segurança, itens especificamente destinados ao palco
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Fotos 83 e 84: Agentes de limpeza e equipamentos de luz, itens especificamente destinados ao palco

150.
Com relação ao atendimento médico, havia também dois postos médicos no local, além de
ambulâncias de remoção e UTI móvel. No Posto 01, foram identificadas duas médicas, sendo uma
responsável pelo posto e outra responsável pela ambulância UTI encontrada no local. Ao lado do posto
estavam estacionadas uma ambulância de remoção e uma ambulância UTI.
151.
No Posto 02, o atendimento médico era realizado, também, por dois médicos, um responsável
pelo posto de saúde e o outro responsável pela UTI móvel. O posto contava com 04 ambulâncias,
sendo três de remoção e uma UTI móvel. Prestavam atendimento no posto vários auxiliares e técnicos
de enfermagem.
152.
Os dois postos médicos possuíam equipamentos de emergência e estrutura de atendimento
com macas e cadeiras.

Fotos 85 e 86: Equipamentos de emergência no Posto Médico 1 e
UTI móvel, respectivamente.
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Foto 87: Quatro ambulâncias dispostas no Posto Médico 02 do Vale do Anhangabaú (3 ambulâncias
remoção padrão e 1 ambulância UTI)

153.
Nas intermediações do palco e em outros locais do Vale foram disponibilizados banheiros
químicos padrão e PNE. Os banheiros não contavam com papel higiênico. Além disso, os banheiros
para portadores de necessidades especiais (PNE) não estavam identificados.

Fotos 88 e 89: Banheiros PNE sem identificação e sem papel higiênico disponível.

154.
O palco contava com serviço de back line (equipamentos e técnicos disponíveis para atender
aos artistas), diretor de palco, coordenadora de palco e produtor técnico. Em frente à estrutura, havia
seguranças e bombeiros civis identificados. Também foi identificada uma equipe de limpeza
uniformizada, que fazia a limpeza nos bastidores e no palco.
155.
Não foram identificados servidores da Prefeitura Regional da Sé ou qualquer equipe de
fiscalização. Cumpre destacar que, durante a visita ao Palco Anhangabaú, estava presente um auditor
independente contratado pela empresa Patrocinadora, verificando “in loco” a estrutura montada.
156.
Quanto à apresentação de artistas, estavam previstas duas atrações artísticas para o local: DJ
Rodrigo Bento (18h) e Johnny Hooker (20h). Conforme informações da coordenação de palco, o
horário das apresentações foi alterado para 19h e 21h, respectivamente, e a mudança de horário foi
informada no site da programação do Carnaval (https://carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br/index.html).
A apresentação do DJ Rodrigo Bento iniciou às 18h30. Não foi possível confirmar o horário do início
do show da segunda atração.
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Foto 90: Horário das atrações divulgado no site

157.
Verificou-se que estavam montados dois camarins para atender os artistas. Um deles contava
com ventilador, freezer, sofá, mesa, cadeiras, espelho e serviço de catering (alimentação, bebidas,
copos, pratos e outros utensílios). Ao lado deste camarim estava montada uma estrutura de cozinha
(com fornos, freezers, mesas, cadeiras, cozinheiros, garçons), onde era preparado o buffet.
158.
A estrutura do segundo camarim possuía ar condicionado, sofás, cadeiras, freezer e mesas.
Devido ao horário do segundo show, o serviço de catering ainda não estava disponível.

Fotos 91 e 92: Camarins das atrações artísticas

Foto 93: Tenda do buffet

159.
Ressalta-se que, ao lado do palco, estava situado um contêiner com ar condicionado, que teria
por função ser central de segurança e monitoramento. Todavia, a estrutura apresentada no interior do
contêiner não era condizente com sua finalidade.
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Foto
94:
Container
“central de segurança”

18.
BLOCO DESLIGA E VEM
Data: 17/02/2018
Local: Rua Padre de Carvalho
Horário de Concentração: 10h00
160.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Desliga e Vem, realizada
no dia 17/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Pinheiros.
161.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 28 banheiros químicos
padrão que se encontravam razoavelmente limpos, bem localizados e sinalizados, porém, sem papel
higiênico. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades
especiais (PNE).

Fotos 95 e 96: Banheiros químicos instalados com a devida sinalização.

162.
No que se refere às equipes de apoio, foi identificada uma pessoa do apoio operacional, para
dar assistência à Prefeitura Regional, com camiseta e crachá, devidamente identificada, apesar de não
ter sido encontrado nenhum funcionário da Prefeitura Regional. Além disso, havia uma equipe de
apoio ao trânsito, devidamente uniformizada, prestando auxílio aos funcionários da CET.
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Foto 97: Equipe de apoio ao trânsito

Foto 98: Funcionários da CET

163.
Ressalta-se que as vias de acesso ao percurso programado para o bloco estavam todas
interditadas com cavaletes padrão CET-SP.

Fotos 99 e 100: Interdição das vias de acesso.

164.
Cumpre informar que a responsável pela equipe de apoio de trânsito relatou que a empresa
Terceira, contratada para prestar o serviço de auxílio no trânsito, disponibilizou um efetivo de 88
colaboradores para auxiliar no carnaval de rua de toda a cidade de São Paulo.
165.
Ainda no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com seguranças
que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos dos blocos
com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos cortantes; assim como ambulantes
credenciados ou não com produtos não autorizados para comercialização.
166.
Além disso, observou-se que havia, antes da entrada nessa região, um triedro com informação
de toda a programação do carnaval.
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Foto 101: Revista para entrada na região dos blocos

Foto 102: Triedro
programação do blocos.

com

a

167.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 a 2000 pessoas). No entanto, nas proximidades do percurso do
bloco observou-se um posto médico com duas ambulâncias que no caso de necessidade poderiam ser
deslocadas para o bloco em comento.
168.
Por fim, verificou-se que os vendedores ambulantes presentes no evento estavam
devidamente credenciados e identificados.

19.
BLOCO KAYA NA GANDAIA
Data: 17/02/2018
Local: Rua Pinheiros
Horário de Concentração: 14h00
169.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Kaya na Gandaia,
realizada no dia 17/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Pinheiros.
170.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 95 banheiros químicos
padrão que se encontravam razoavelmente limpos e bem localizados, além de dois banheiros químicos
para portadores de necessidades especiais (PNE) nas mesmas condições. Destaca-se que não havia, em
nenhum dos sanitários, papel higiênico disponível para uso.
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Foto 103: Banheiros químicos instalados no percurso do
bloco

Foto 104: Condições razoáveis de
limpeza dos banheiros químicos

171.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
Tabela IX – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Kaya na Gandaia
Tipo de Ambulância
Quantidade
Cargo
Socorrista
Ambulância Básica Remoção
01
Técnica de Enfermagem
Socorrista
Ambulância UTI
01
Enfermeira
Médica

Foto 105: Ambulância de Remoção e UTI

Foto 106: Ambulância UTI

172.
No que se refere às equipes de apoio, foi identificada uma pessoa do apoio operacional, para
dar assistência à Prefeitura Regional, com camiseta e crachá, devidamente identificada, apesar de não
ter sido encontrado nenhum funcionário da Prefeitura Regional de Pinheiros. Também havia uma
equipe de apoio ao trânsito, devidamente uniformizada, prestando auxílio aos funcionários da CET,
conforme ilustrado nas fotos.

Foto 107: Apoio Operacional

Foto 108: Apoio de trânsito

173.
Ainda no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com seguranças
que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos dos blocos

42

com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos cortantes; assim como ambulantes
credenciados ou não com produtos não autorizados para comercialização.
174.
Ressalta-se, também, que as vias de acesso ao percurso programado para o bloco estavam
todas interditadas com cavaletes padrão CET-SP.

Foto 109: Interdição da Rua Pinheiros

Foto 110: Interdição das vias de acesso

175.
Por fim, verificou-se que os vendedores ambulantes presentes no evento estavam
devidamente credenciados e identificados.

20.
BLOCO MEU SANTO É POP
Data: 17/02/2018
Local: Rua Vieira de Carvalho, 667
Horário de Concentração: 13h00
176.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Meu Santo é Pop,
realizada no dia 17/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Sé.
177.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 182 banheiros químicos
padrão e 15 banheiros químicos PNE, que se encontravam em condições ruins de limpeza, com mau
cheiro, alguns sem tampa e sem tábua, e sem presença de papel higiênico. Ressalta-se que as más
condições encontradas foram acentuadas, provavelmente, devido ao fato de ficarem dispostos nas ruas,
possibilitando a utilização por qualquer pessoa em momento anterior ao evento.

Foto 111: Sanitários encontrados no trajeto do

Foto 112: Sinalização dos sanitários
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bloco

Foto 113: Sanitário sem tábua e sem tampa

Foto 114: Sanitários sujos

178.
Sobre a sinalização das vias, notou-se que as faixas e banners foram devidamente colocados
nas vias que seriam interditadas, informando sobre as datas e horários das interdições. Igualmente, foi
verificada a presença de cavaletes estrategicamente dispostos nas esquinas para o bloqueio das vias na
passagem dos blocos de carnaval.

Foto 115: Cavaletes utilizados para interdição da via pela CET

179.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas três ambulâncias no local, sendo
duas ambulâncias do tipo básico e a outra do tipo UTI, as quais se encontravam estacionadas em frente
a um posto médico equipado com macas e um gerador de energia.
180.
Em entrevista com o médico responsável, verificou-se que a equipe responsável pelas
ambulâncias e pelo posto médico era composta por: 02 médicos, 03 enfermeiras, um técnico de
enfermagem, além de 20 bombeiros os quais ficavam responsáveis por localizar pessoas que
possivelmente necessitavam de atendimento, e levá-las até o posto médico para que pudessem receber
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atendimento dos profissionais de saúde.

Foto 116: Camas para atendimento dos
pacientes dentro do Posto Médico

Foto 117: Posto Médico

Foto 118: Ambulâncias estacionadas em frente ao Posto Médico

Foto 119: Gerador para posto médico
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181.
Foi possível verificar, conforme foto 118 acima exposta, a existência de um container para
central de segurança, o qual, segundo informações locais, estaria desativado.
182.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança e fiscalização, bem como
não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional da Sé.

21.
BLOCO CECÍLIAS E BUARQUES
Data: 17/02/2018
Local: Praça Rotary
Horário de Concentração: 13h00
183.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Cecílias e Buarques,
realizada no dia 17/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional da
Sé.
184.
Em relação à adequação da infraestrutura, verificou-se a presença de 24 banheiros químicos
padrão que se encontravam adequadamente limpos, bem localizados e sinalizados, porém, sem papel
higiênico. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades
especiais (PNE).
185.
A equipe identificou sinalização informando sobre a interdição do local do evento no horário
e data supramencionados.

Foto 120: Sinalização sobre a interdição das vias e
cavaletes para o bloqueio de acesso.

Foto 121: Sanitários químicos

186.
Também foi identificada a existência de vários triedros de comunicação ao longo do trajeto
do bloco.
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Foto 122: Triedro de comunicação.

187.
Ressalta-se, ainda, que não havia ambulância no local, possivelmente devido à baixa
expectativa de público do bloco (500 a 2000 pessoas).
188.
No que se refere a equipes de apoio, não foram encontradas as equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para auxiliar na operação, segurança e fiscalização, bem como
não foram identificadas equipes da Prefeitura Regional da Sé.
189.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, credenciados ou não
credenciados, atuando no local.

22.
BLOCO ME VIU MENTIU
Data: 18/02/2018
Local: Avenida Hélio Pellegrino, 100
Horário de Concentração: 12h00
190.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Me Viu Mentiu, realizada
no dia 18/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional Vila
Mariana.
191.
Em relação à adequação da infraestrutura, durante a primeira verificação da equipe pelo
trajeto do bloco, que ocorreu por volta das 11 horas, não foram encontrados banheiros químicos. No
entanto, em entrevista realizada com o organizador do bloco, que se apresentou devidamente
identificado, foi relatado que a empresa patrocinadora iria fornecer ao menos 04 banheiros que
supririam a necessidade do bloco.
192.
Em conformidade ao relatado, houve o fornecimento inicial de 04 banheiros químicos padrão,
que estavam razoavelmente limpos, porém, sem papel higiênico.
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Foto 123: Chegada dos banheiros químicos às 11h30

Foto 124: Quatro banheiros químicos padrão
devidamente instalados

193.
Ressalta-se que, em última vistoria realizada após o início de percurso, por volta das 13h,
verificou-se a presença de 16 banheiros químicos padrão no percurso do bloco, o que demonstra a
rápida atuação da organização do evento, visto que em menos de 1h foram adicionados 12 banheiros
ao quantitativo inicial.
194.
Desse modo, constata-se que, apesar da falha inicial de planejamento, visto que não havia
banheiros na primeira vistoria da equipe, a situação foi regularizada em tempo adequado para
atendimento suficiente do público presente no evento.
195.
Com relação à sinalização e à interdição das vias, foi verificada a presença de agentes da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que chegaram por volta das 11h, efetuando a obstrução
da uma das vias da Avenida Hélio Pellegrino, conforme programação do trajeto do bloco. Ainda,
verificou-se a presença de faixa de sinalização, confirmando a interdição das ruas no dia da inspeção,
18 de fevereiro de 2018. Vale destacar que não foi encontrada equipe de apoio ao trânsito, cuja
atribuição se referia ao auxílio dos agentes da CET na obstrução das vias.

Foto 125: Interdição da via pela CET

Foto 126: Faixa sinalizando a interdição da via
no dia 18/02/2018

196.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
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Tabela X – Relação de Ambulâncias e Profissionais no bloco Me Viu Mentiu
Tipo de Ambulância
Quantidade
Cargo
Ambulância Básica Remoção

01

Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista

Ambulância UTI

01

Enfermeira
Médica

Foto 127: Ambulância UTI

Foto 128: Ambulância Remoção Básica

197.
No que se refere a equipes de apoio, foi observado 01 colaborador contratado pela
patrocinadora, devidamente uniformizado e identificado, com a atribuição de identificar a necessidade
do bloco e reportar ao responsável sobre a regularidade no quantitativo de itens. Os responsáveis do
bloco também se apresentaram devidamente identificados, portando a credencial fornecida pelos
patrocinadores do Carnaval de Rua.

Foto 129: Identificação com
credencial do apoio operacional do
bloco

Foto 130: Identificação com
credencial do organizador do
bloco

Foto 131: Caminhão de som do
bloco “Me Viu Mentiu”, na área
de concentração

198.
Adicionalmente, foram identificados profissionais de apoio de fiscalização, contratados pela
empresa patrocinadora, responsáveis por recolher objetos considerados inapropriados ao evento, como
garrafas de vidro e objetos cortantes. Cabe ressaltar que a coordenação dos profissionais de apoio
estava sendo realizada por servidor da Prefeitura Regional Vila Mariana, devidamente identificado,
que se apresentou como responsável pela fiscalização do evento.
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Foto 132: Equipes de apoio responsáveis pela
apreensão de produtos inapropriados ao evento

Foto 133: Caminhão baú da Prefeitura Regional,
destinado à guarda dos objetos apreendidos

199.
Por fim, verificou-se que os vendedores ambulantes presentes no evento estavam
devidamente credenciados e identificados.

23.
BLOCO DO SÍNDICO
Data: 18/02/2018
Local: Avenida Hélio Pellegrino, 1221 –Praça Edgard Hermelino Leite
Horário de Concentração: 12h00
200.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco do Síndico, realizada no
dia 18/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Pinheiros.
201.
Em relação à adequação da infraestrutura, foram encontrados 144 banheiros químicos padrão
e 10 banheiros químicos PNE. Os banheiros apresentavam razoáveis condições de uso, com limpeza
superficial, porém, sem papel higiênico.

Foto 134: Banheiros químicos padrão

Foto 135: Banheiro químico PNE

202.
Com relação à sinalização e à interdição das vias, foi verificada a presença de agentes da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que efetuaram o bloqueio de umas das vias da Avenida
Hélio Pellegrino, destinada ao deslocamento do bloco. Vale destacar que não foi encontrada equipe de
apoio ao trânsito, cuja atribuição se referia ao auxílio dos agentes da CET na obstrução das vias.
203.
Em entrevista realizada com o agente da CET, a obstrução da segunda via somente seria
realizada no caso de aumento do público, visto que, inicialmente, apenas uma via seria suficiente pelo
público presente antes do início do evento. No entanto, houve, em momento posterior ao início do
evento, aumento considerável de público, que terminou ocupando a segunda via, ainda não obstruída
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por agentes de trânsito.
204.
Desse modo, pôde se constatar inadequação de planejamento dos responsáveis pela obstrução
do tráfego, visto que em uma das vias observou-se confusão entre o trânsito de pessoas e o de carros,
representando possível perigo tanto aos participantes do evento, quanto aos motoristas.

Foto 136: Interdição da via pela CET

Foto 137: Faixa sinalizando a interdição da via no
dia 18/02/2018

205.
Com relação ao atendimento médico, foram encontradas duas ambulâncias no local, sendo
uma ambulância do tipo básico e a outra do tipo UTI. Abaixo são apresentadas as informações
referentes às ambulâncias:
Tabela XI – Relação de Ambulâncias e Profissionais no Bloco do Síndico
Tipo de Ambulância
Quantidade
Cargo
Ambulância Básica Remoção

01

Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista

Ambulância UTI

01

Técnica de Enfermagem
Médica

Foto 138: Ambulância UTI (à esquerda) e Ambulância Remoção Padrão (à
direita)

206.
No que se refere a equipes de apoio, foi observado 01 colaborador, devidamente
uniformizado e identificado, com a atribuição de identificar a necessidade do bloco e reportar ao
responsável sobre a regularidade no quantitativo de itens.
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207.
Os responsáveis do bloco também se apresentaram devidamente identificados, portando a
credencial fornecida pelos patrocinadores do Carnaval de Rua.
208.
Não foram encontrados servidores da Prefeitura Regional de Pinheiros durante a inspeção no
evento.
209.
Adicionalmente, não foram identificados profissionais de apoio de fiscalização, contratados
pela empresa patrocinadora, responsáveis por recolher objetos considerados inapropriados ao evento,
como garrafas de vidro e objetos cortantes.

Foto 139: Identificação com
credencial do apoio
operacional do bloco

Foto 140: Identificação com
credencial do organizador do
bloco

Foto 141: Caminhão de som do
“Bloco do Síndico”, na área de
concentração

210.
Por fim, verificou-se que os vendedores ambulantes presentes no evento estavam
devidamente credenciados e identificados.

24.
BLOCO FUZUÊ.
Data: 18/02/2018
Local: Rua Fidalga, 436.
Horário de Concentração: 13h00
211.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Fuzuê, realizada no dia
18/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de Pinheiros.
212.
Em relação à adequação da infraestrutura, diante da estimativa de público (2.000 a 5.000
pessoas), verificou-se a presença de apenas quatro banheiros químicos padrão, sendo que somente três
encontravam-se adequadamente limpos, mas que não continham rolo de papel higiênico para uso. Os
banheiros encontravam-se bem localizados, porém não existia sinalização indicando a presença dos
sanitários. Cumpre informar, ainda, que não havia banheiro químico para portadores de necessidades
especiais (PNE).
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Foto 142: Sanitários disponíveis no trajeto do bloco Fuzuê

213.
Na inspeção, foram encontradas faixas e banners sobre as interdições das vias, porém, o
trajeto do bloco foi alterado em relação ao divulgado no site da prefeitura. Os bloqueios foram
efetuados antes das 11h00 nas intersecções da Rua Wisard com a Rua Fidalga e com a Rua Fradique
Coutinho. Os outros bloqueios seriam realizados por volta das 13h00, conforme relato de agente da
CET entrevistado.

Foto 143: Interdição da via pela CET

Foto 144: Faixa sinalizando Interdição

214.

Foto 145: Faixa sinalizando Interdição

Com relação ao atendimento médico, verificou-se que havia duas ambulâncias no local, sendo
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uma ambulância remoção e a outra do tipo UTI. Frente à expectativa de público, a inspeção pôde
constatar que o quantitativo de ambulâncias atendeu o planejamento proposto segundo instrução do
GPAE.

Foto 146: Faixa sinalizando Interdição
Tabela XII – Relação de Ambulâncias e Profissionais no Bloco Fuzuê
Tipo de Ambulância
Quantidade
Cargo
Ambulância Básica Remoção

01

Socorrista
Técnica de Enfermagem
Socorrista

Ambulância UTI

01

Enfermeiro
Médica

215.
No que se refere a equipes de apoio, não foram observadas equipes contratadas pela
Patrocinadora do Carnaval designadas para apoio ao trânsito e fiscalização, bem como não foram
identificadas equipes da Prefeitura Regional de Pinheiros. Em entrevista realizada com o organizador
do bloco, foi relatado que uma representante da Prefeitura chegaria para auxiliá-lo, porém, até meia
hora antes do início da concentração, essa pessoa não havia chegado.
216.
Foi constatada a presença de 12 agentes de apoio de segurança contratados pela patrocinadora
do Carnaval, pertencentes à Empresa SEFRA, devidamente uniformizados, espalhados nas esquinas
por onde iria ocorrer o deslocamento do bloco.

Fotos 147: Agentes de Apoio da SEFRA
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217.
Por fim, destaca-se que não foram identificados vendedores, sejam credenciados ou não,
atuando no local.

25.
BLOCO SE TE PEGO NÃO TE LARGO
Data: 18/02/2018
Local: Avenida Faria Lima, 104.
Horário de Concentração: 14h00
218.
Este relatório apresenta o resultado da inspeção “in loco” do Bloco Se te Pego Não te Largo,
realizada no dia 18/02/2018, referente a local situado dentro da circunscrição da Prefeitura Regional de
Pinheiros.
219.
Em relação à adequação da infraestrutura, diante da estimativa de público (20.000 a 50.000
pessoas), verificou-se a presença de 171 banheiros químicos padrão que se encontravam
moderadamente limpos, conforme amostragem, mas não continham, em geral, rolo de papel higiênico
para uso.
220.
Os banheiros encontravam-se bem localizados e havia sinalização indicando a presença dos
sanitários. Constatou-se, também, a existência de 09 banheiros químicos para PNE em razoáveis
condições de uso.
221.
Ressalta-se que a quantidade disponibilizada de banheiros mostrou-se suficiente para
atendimento dos presentes durante o curso da visita realizada.

Fotos 148, 149, 150 e 151: Sanitários encontrados no trajeto do bloco “Se Te Pego Não Te Largo”

222.
Na inspeção, foram encontradas faixas e banners sobre as interdições da via ao longo da
Avenida Faria Lima e em suas intersecções e adjacências.
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Foto 152 e 153: Interdições das vias para o desfile do bloco

223.
Com relação ao atendimento médico, verificou-se um quantitativo suficiente de profissionais
e veículos. Havia, no local inspecionado, 09 Ambulâncias para Remoção, 04 Ambulâncias de UTI,
além de 02 Postos Médicos.
224.
No total, considerando todas as equipes disponíveis, foi possível verificar a presença de 07
socorristas, 17 técnicos de enfermagem, 07 enfermeiros e 05 médicos.

Foto 154: Ambulância 01

Foto 156: Posto Médico 01

Foto 155: Ambulância 02

Foto 157: Posto Médico 02
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Foto 158: Ambulância 03,04 e 05

Foto 160: Ambulância 07 e 08

Foto 159: Ambulância 06

Foto 161: Ambulância 10,11,12 e13

225.
No que se refere a equipes de apoio, observou-se a presença de 44 bombeiros, devidamente
uniformizados, da Empresa King Fire.

Foto 162: Bombeiros

226.

Ainda, no que tange às equipes de apoio, verificou-se a presença de barragens com
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seguranças que realizavam revistas nas sacolas e mochilas para evitar a entrada na região dos trajetos
dos blocos com produtos proibidos, tais como: garrafas de vidro e objetos cortantes; assim como
ambulantes credenciados ou não com produtos não autorizados para comercialização.

Foto 163: Agentes de Apoio – SEFRA

227.
Em relação à conservação, a equipe de auditoria verificou que havia 06 agentes responsáveis
pela limpeza dos banheiros e que as vias que receberiam o cortejo estavam em boas condições.

Foto 164: Agentes de Limpeza dos Banheiros Químicos

228.
No entanto, não foi evidenciada a presença de funcionários da Prefeitura Regional de
Pinheiros.
229.
Ainda foi possível observar que o evento detinha um número muito grande de vendedores
ambulantes, dentre os quais uma minoria não possuía credenciais.
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Fotos 165 e 166: Vendedores sem identificação oficial

CONCLUSÃO
230. Diante do exposto, conclui-se que, de maneira geral, a entrega de bens e serviços propostos dentro do
escopo analisado do Termo de Parceria atendeu de maneira adequada, quantitativamente e qualitativamente,
as necessidades do Carnaval de Rua de São Paulo de 2018. Não obstante, é importante pontuar as
fragilidades encontradas durante as vistorias, de maneira a permitir o aperfeiçoamento de futuras parcerias
realizadas entre a Prefeitura de São Paulo e terceiros, em eventos de dimensões similares.
231. Quanto à infraestrutura analisada, os banheiros inspecionados apresentavam condições razoáveis de
uso e, na maioria dos blocos visitados, quantidade aparentemente suficiente, proporcionalmente aos públicos
estimados dos blocos. Cabe destacar que somente em parcela dos banheiros visitados no primeiro dia de
inspeção, 03/02/18, houve a identificação de papel higiênico nos sanitários, sugerindo que houve falha no
fornecimento e/ou na reposição de papel higiênico nos dias seguintes.
232. Ainda, foram observadas pequenas falhas em relação à sinalização dos banheiros, visto que alguns
banheiros PNE não se apresentaram devidamente identificados, além de ausência ou inadequada sinalização
da localização dos sanitários por meio de faixas, em alguns dos blocos inspecionados. Quanto à distribuição
dos sanitários ao longo do trajeto dos blocos, em geral, houve adequação da disposição dos banheiros,
excetuando uma reduzida parcela dos blocos visitados, nos quais foi verificada concentração de banheiros
em um único ponto do trajeto. Como consequência, a má distribuição pode resultar na utilização do espaço
público para realização das necessidades fisiológicas, em desacordo com a legislação municipal.
233. Em relação à interdição das vias, em ruas com maior movimentação, foram identificadas
faixas/banners informando sobre a obstrução para os dias específicos dos desfiles de blocos. Ressalta-se que
em regiões com menor número de eventos ou em blocos de menor público, a sinalização ocorreu de maneira
limitada.
234. Ainda, apesar de observada a atuação de agentes da CET no acompanhamento da obstrução da
maioria das vias, foram constatadas ausências pontuais em algumas operações de bloqueio. É importante
salientar que a atuação de tais agentes é fundamental na organização dos desfiles dos blocos, visto que
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somente tais servidores tem o poder para realizar a reorganização do trânsito. Além disso, mostra-se como
importante a presença de cavaletes e cones para realizar a obstrução, sendo considerados inadequados os
bloqueios realizados por meio de ambulâncias, conforme observado no Bloco Vem Ere.
235. Com relação ao atendimento médico, o planejamento, em sua generalidade, obedeceu às diretrizes
determinadas pelo GPAE. Foram dispostas ambulâncias que acompanhavam especificamente blocos com
público com mais de 2000 pessoas, além de quantitativo suficiente de profissionais e ambulâncias nos postos
médicos visitados.
236. Quanto às equipes de apoio, observou-se a concentração de atuação em blocos com maior público.
Em regiões com menor número de eventos e em blocos menores, percebeu-se a insuficiência ou a ausência
de profissionais na realização de auxílio na operação, segurança e fiscalização.
237. Referente à atuação de vendedores credenciados, verificou-se, igualmente, atuação concentrada em
blocos maiores, isto porque o credenciamento permitia autonomia de escolha da região em que atuar, não
havendo, assim, subdivisões no contingente de ambulantes.
238. Dessa forma, percebe-se que a falta de critérios, na regionalização da atuação dos ambulantes,
incorreu em um número demasiadamente alto de vendedores nas regiões de maior concentração de blocos e
ausência de comercialização de bebidas nas regiões com menor número de blocos ou com baixa expectativa
de público. Vale destacar que a maior parte dos vendedores apresentou-se devidamente uniformizada e
credenciada.
239. Aspecto importante que merece pontuação foi a reduzida atuação das Prefeituras Regionais nas
fiscalizações dos blocos. Apesar de ser notada a presença de apoios responsáveis pela organização do bloco,
não foi observada a atuação de servidores públicos das respectivas Prefeituras Regionais, realizando
inspeções a fim de verificar o cumprimento do Termo de Parceria ou prestando apoio na realização e na
fiscalização do Carnaval de Rua.
240. Cumpre destacar, ainda, que a atuação das Prefeituras Regionais é imprescindível para inibir
atividades que possam colocar em risco a saúde pública, assim como foi observado em alguns blocos que
continham barracas e foodtrucks, não autorizados, funcionando em condições precárias de segurança. Desse
modo, pode-se considerar como insuficiente a atuação das Prefeituras Regionais, que não obedeceram às
determinações exaradas por meio da Portaria nº 009/2018-SMPR.
241. Ademais, registra-se que os containers de segurança inspecionados, que supostamente apresentariam
a função de centrais de segurança e monitoramento, não foram utilizados para o fim proposto, visto que as
instalações e equipamentos não apresentavam condições adequadas para a realização do monitoramento e da
segurança dos eventos.
242. Por fim, cabe a ressalva referente ao planejamento dos desfiles dos blocos, que exige a atuação
conjunta da Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais e, principalmente, dos organizadores dos blocos.
Notou-se que houve a antecipação do desfile do bloco “Povo do Samba”, que ocorreu no dia 03/02/18,
diferentemente do planejamento inicial no dia 04/02/18. Apesar de ser um bloco com baixo público
estimado (500 a 2000 pessoas), a antecipação acarretou, possivelmente, na falta de infraestrutura para o dia
03/02/18, assim como na disposição de infraestrutura desnecessária no dia 04/02/18, que poderia ter sido
aproveitada de maneira efetiva em outros locais com maior necessidade. Portanto, é fundamental que o
cronograma estabelecido seja cumprido, de forma que a entrega de itens (serviços ou bens) permita a
realização dos desfiles dos blocos sem intercorrências e imprevistos.
À consideração superior.
São Paulo, 16 de março de 2018.
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