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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 094/2020/CGM-

AUDI, teve como objetivo a análise de regularidade do pagamento de auxílio emergencial aos 

catadores de recicláveis relacionados ao Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos 

Recicláveis e às Resoluções AMLURB nº 146/2020 e nº 150/2020. 

 

Trata-se de trabalho oriundo de demanda interna da Divisão de Auditoria de Desenvolvimento 

Econômico, Urbano e Gestão (DEUG) da Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI). 

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações: 

 

CONSTATAÇÃO 01 - Pagamento de auxílio a servidores e estagiário da Prefeitura de São 

Paulo e a pessoa cujo vínculo profissional anterior com a municipalidade indique não 

atuação como catador ou renda incompatível com o recebimento da verba, em violação aos 

princípios da legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de recursos. 
  

A análise da Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) desta Controladoria 

Geral apontou três servidores públicos municipais (um aposentado), um ex-servidor e um 

estagiário entre os recebedores do auxílio aos catadores de recicláveis: 

 

O recebimento do auxílio por essas pessoas revela-se, a priori, equivocado porque suas 

remunerações, bolsa ou provento não permitem enquadrá-las como de baixa de renda, nos termos 

do Decreto Federal nº 6.135/2007. 

 

Principal recomendação: Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

NOTIFIQUE FORMALMENTE AS CINCO PESSOAS ENVOLVIDAS, sendo que a 

COOPERCAPS pode explicar a condição do cooperado P. R. O., a atividade da sua empresa 

individual P. R. O. - ME e a compatibilidade com a atividade de cooperado, e os responsáveis 

pelas listas do MNCR/CATAKI podem esclarecer a situação do servidor F. T. C.. 

 

A autarquia deve atentar-se à necessidade de apresentar argumentos e evidências documentais – 

tanto relativas à renda familiar quanto ao efetivo desempenho do trabalho de catador de 

recicláveis por parte das cinco pessoas aqui tratadas – que realmente justifiquem os 

pagamentos realizados, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à recuperação dos 

recursos e à responsabilização das pessoas e instituições infratoras, exceto no respeitante a 

infrações funcionais dos que possuem vínculo com a Prefeitura de São Paulo, de competência da 

Corregedoria Geral do Município, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

CONSTATAÇÃO 02 - Pagamento de auxílio a pessoas com patrimônio imobiliário 

incompatível com o recebimento da verba, em violação aos princípios da legalidade e da 

moralidade e dispêndio indevido de recursos. 
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Neste achado de auditoria, adotou-se o entendimento de que pessoas proprietárias de imóvel(is) 

com valor venal superior a duzentos mil reais apresentam sinal de riqueza incompatível com o 

recebimento do auxílio. 

 

Principal recomendação: Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

(AMLURB) solicite à entidade responsável pela indicação do beneficiário a comprovação de que 

este se enquadre em situação de baixa renda, bem como uma justificativa para a constituição de 

seu patrimônio imobiliário, atentando-se à necessidade de apresentar argumentos e evidências 

documentais que afastem os apontamentos realizados. 

 

CONSTATAÇÃO 03 – Pagamento de auxílio a pessoas com CPF inválido ou duplicado nas 

listas, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de 

recursos. 

 

A composição das listas de beneficiários do auxílio por indivíduos com CPF inválido ou repetido 

pode ocasionar pagamento injustificado, pois um mesmo documento seria atrelado a pessoas 

diferentes, ou multiplicado – caso a mesma pessoa, com o mesmo CPF, conste de listas distintas 

de catadores, reservando-se recursos a beneficiários que já haveriam recebido o auxílio uma vez. 

 

Principal recomendação: Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

(AMLURB) contate a Catadora I. A. S., atentando-se à necessidade de a cooperada que recebeu 

em duplicidade apresentar argumentos e evidências que justifiquem o recebimento ou devolver o 

montante, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

CONSTATAÇÃO 04 - Pagamento de auxílio a pessoas com participação empresarial (sócio 

em sociedade limitada ou microempreendedor individual em área distinta da relacionada à 

reciclagem) incompatível com o recebimento da verba, em violação aos princípios da 

legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de recursos. 

 

Explicada e reiterada a explicação acerca da necessidade de atuação efetiva dos beneficiários do 

auxílio como catadores de recicláveis de baixa renda, este achado de auditoria baseia-se no 

entendimento de que a atividade empresarial, seja como sócio em sociedade limitada ou 

microempreendedor individual em área distinta da relacionada à reciclagem, constitui óbice ao 

recebimento da verba. 

 

Quanto aos sócios em sociedade limitada, devido à maior robustez desse tipo empresarial e à 

impossibilidade de fruir do regime simplificado franqueado ao microempreendedor individual, 

também não se pode admitir, com segurança, que efetivamente estejam atuando como catadores 

de recicláveis de baixa renda. 

 

Principal recomendação: Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

(AMLURB) solicite aos catadores do Programa Reciclar para Capacitar e às entidades 

responsáveis pela indicação dos beneficiários comprovação da ocupação com a atividade de 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

4 

 

reciclagem e explicações sobre a concomitância de atividades de outra natureza, atentando-se à 

necessidade de apresentar argumentos e evidências documentais que afastem os apontamentos 

realizados, ressaltando-se que a classificação como catador de recicláveis e pessoa de baixa 

renda abrange todos os beneficiários do auxílio, não apenas os sócios de sociedade limitada. 

 

Para todas as recomendações, se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve 

proceder à recuperação dos recursos e à responsabilização das pessoas e instituições 

infratoras, naturalmente no âmbito de sua competência, tudo pautado pelos ideais do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

Recomenda-se o encaminhamento da íntegra deste relatório à Corregedoria Geral do 

Município (CORR), pelo fato de o trabalho como um todo poder conter informações e 

conclusões que afetem sua esfera de competência, cabendo só a ela deliberar a respeito. 

 

Ainda, sugere-se o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo e à 

Câmara Municipal de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria e o Manual Operacional de 

Auditoria desta Coordenadoria de Auditoria Geral (CGM/AUDI), abrangendo: 

  

 Planejamento dos trabalhos; 

 Solicitação de processos e documentos; 

 Exame de documentos. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Para plena compreensão dos achados de auditoria deste relatório, impõe-se explicação sobre as 

classes de catadores beneficiários do auxílio emergencial em análise, consoante normativos e 

consulta à Unidade Auditada através do Processo nº 6067.2020/0015292-8. 

 

O Decreto Municipal nº 48.799/2007 alterou a denominação de programa existente desde 2002 

(Decreto Municipal nº 42.290) para “Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos 

Recicláveis”, bem como estabeleceu nova normatização. 

 

Conforme o Decreto Municipal nº 48.799/2007, os objetivos e ações do programa são os 

seguintes: 

 
Art. 2º. O Programa de que trata este decreto tem como objetivos: 

 

I - estimular a geração de emprego e renda, por intermédio das atividades de coleta, 

triagem e comercialização de materiais recicláveis; 

II - fomentar a formação de cooperativas e associações de catadores de materiais 

recicláveis, com vistas ao resgate da cidadania por esse segmento da população, por meio 

do reconhecimento do direito básico ao trabalho, como política de inclusão social; 

III - incentivar ações de educação ambiental; 

IV - propiciar a defesa do meio ambiente, por intermédio da coleta seletiva e da 

comercialização adequada dos resíduos recicláveis; 

V - promover ações de apoio às cooperativas e associações de produção, ambas do 

segmento de coleta seletiva de materiais recicláveis, visando ao aprimoramento de suas 

atividades. 

 

Art. 3º. As ações do Programa incluirão: 

I - apoio à formação de cooperativas e associações de catadores e de produção com 

materiais recicláveis; 

II - implementação progressiva da coleta seletiva de resíduos recicláveis, por meio das 

cooperativas e associações de catadores e de produção com materiais recicláveis; 

III - fomento às atividades de triagem, beneficiamento, enfardamento e comercialização 

de recicláveis, que serão desenvolvidas nas Centrais de Triagem criadas pela 

Administração no âmbito do Município, com essa finalidade específica; 

IV - desenvolvimento de atividades de educação ambiental. 

 

Os catadores de recicláveis integrantes das cooperativas e associações de catadores vinculadas ao 

Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis receberam, até 28/07/2020, 

segundo a AMLURB, quatro parcelas do auxílio, totalizando R$ 4.618.800,00 (quatro milhões, 

seiscentos e dezoito mil e oitocentos reais), sem qualquer dispêndio de recursos do tesouro 

municipal, pois o montante provém da venda dos materiais recicláveis coletados e tratados pelos 

próprios associados e cooperados (Doc. 031425344). 

 

Ao se averiguar a previsão normativa para tanto, entende-se legal o pagamento, pois o Decreto 

Municipal nº 48.799/07 estabelece, no art. 5º, Parágrafo único, que “a receita proveniente da 

comercialização dos resíduos recicláveis será revertida integralmente às cooperativas e 

associações participantes do Programa”. 
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A AMLURB, ciente das adversidades econômicas enfrentadas também por catadores 

independentes, isto é, profissionais da reciclagem que não são cooperados ou associados às 

instituições que integram o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis, 

resolveu (Resolução nº 146/2020) pagar “compensação” de R$ 600,00 por mês aos mil e 

quatrocentos catadores independentes que participaram do Programa Reciclar para Capacitar, 

utilizando recursos do Fundo Paulistano de Reciclagem enquanto perdurarem as medidas de 

restrição decorrentes da pandemia de COVID-19 e houver recursos no fundo. 

 

A maneira escolhida para operacionalizar a distribuição desses recursos foi a contratação de 

empresa que disponibilizasse mil e quatrocentos cartões pré-pagos e recarregáveis, a serem 

entregues aos catadores independentes (Doc. 028262815). 

 

Então, o segundo grupo de beneficiários do auxílio é o dos catadores independentes que 

participaram do Programa Reciclar para Capacitar e não são contemplados pelo Programa 

Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis. 

 

Efetuado o pagamento de três parcelas aos beneficiários abrangidos pela Resolução AMLURB nº 

146/2020, o que totalizou R$ 1.779.810,00 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos 

e dez reais), a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ao constatar a sobra de R$ 1.952.859,19 

(um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove 

centavos) no Fundo Paulistano de Reciclagem, editou a Resolução nº 150/2020, dessa vez para 

assegurar o pagamento de duas parcelas mensais de benefício, no valor de R$ 600,00 ou até o 

limite de recursos estabelecido, aos seguintes grupos de catadores (Doc. 031425004, art. 1º): 

 

1. aqueles constantes do cadastro proveniente dos movimentos Cataki/Pimp My Carroça; 

2. aqueles constantes do cadastro proveniente do Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis – MNCR; 

3. aqueles constantes do cadastro das cooperativas em estágio de fomento ou que já 

componham o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis. 

 

Esse terceiro conjunto de catadores de recicláveis beneficiários do auxílio, além de englobar os 

profissionais de diversos movimentos sociais voltados à reciclagem, abrange aqueles que já 

compõem o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis – o primeiro 

grupo de beneficiários descrito neste tópico –, revelando que não recebem auxílio custeado apenas 

pela venda dos materiais reciclados pelas próprias cooperativas, mas também por recursos 

pertencentes ao Fundo Municipal de Reciclagem. 

 

A maneira escolhida para operacionalizar a distribuição desses recursos foi por intermédio da 

Cooperativa de Trabalho e Produção, Coleta, Triagem, Beneficiamento e Comercialização de 

Materiais Recicláveis da Capela do Socorro (COOPERCAPS), por possuir, segundo a AMLURB, 

melhor capacidade para promover o pagamento do benefício, transferindo-se a ela a verba do 

Fundo Paulistano de Reciclagem (Doc. 031425004). 
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Por fim, cabe comentar as considerações da Gerência de Informação e Pesquisa da AMLURB 

(Doc. 034679839) neste capítulo inicial: 

 
Assim, o recurso destinado aos catadores(as) cooperados nas cooperativas habilitadas 

com a AMLURB, se originou desta nova gestão e acompanhamento dos recursos 

resultantes da comercialização dos materiais recicláveis nas Megas Centrais de Triagem. 

 

Vislumbra-se, portanto, que todo o recurso até então destinado ao pagamento de 

benefícios aos catadores(as) pertence a esses trabalhadores(as) e não compõe o orçamento 

municipal. 

 

Estranha-nos, aliás, que tal constatação tenha sido feita pelos r. auditores logo no início 

do denominado Relatório Preliminar de Auditoria e, mesmo assim, por quatro vezes ao 

longo do documento afirmou-se que foi “dado prejuízo ao erário, pois recursos públicos 

foram indevidamente despendidos.” 

 

Embora não se trate da utilização de recursos públicos conforme ficou acima elucidado, é 

fato que a Prefeitura, por meio da AMLURB, possui ação direta de apoio à gestão dos 

recursos originados na coleta seletiva, tanto o é, que duas resoluções desta Autarquia 

regulamentaram o pagamento dos benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras em razão 

da pandemia do coronavirus. 

 

A entidade considerou estranho que a Equipe de Auditoria tenha classificado como públicos os 

recursos pertencentes ao por ela intitulado “Fundo Municipal de Coleta Seletiva, Logística 

Reversa e Inclusão de Catadores”, pois pertenceriam integralmente aos trabalhadores da 

reciclagem. 

 

Em 01/09/2020, esta Equipe de Auditoria solicitou por e-mail, à mesma Gerência de Informação e 

Pesquisa, encaminhamento da Resolução AMLURB nº 28/2014, buscando compreender a 

natureza do fundo por ela criado. 

 

Optou-se pela solicitação por motivo de zelo, tendo em conta que, no Portal da Transparência, 

encontra-se a “Resolução Secretaria Municipal de Serviços - SES/AMLURB nº 28/2014”, a qual 

poderia não ser a mesma. 

 

Como o e-mail não foi respondido, reiterou-se o pedido em 23/10/2020, cuja resposta confirmou 

serem a mesma norma. 

 

Então, embora a AMLURB tenha afirmado que a “... RESOLUÇÃO Nº 028/AMLURB/2014 (...) 

criou a figura do “Fundo Municipal de Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de 

Catadores”, conhecido por FUNDO PAULISTANO DE RECICLAGEM” (Doc. 034679839), nota-

se que o referido texto normativo criou, em verdade, fundo inominado: 

 
Art. 1º - Instituir o Contrato de Adesão anexo a esta Resolução. 

Art. 2º - O ESTATUTO do FUNDO instituído por meio do Contrato de Adesão anexo a 

esta Resolução, terá suas cláusulas e termos deliberados em Assembléia de Instalação do 

Conselho Gestor. 

(...) 
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ANEXO - RESOLUÇÃO Nº 28/AMLURB/2014 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 

 

Para os efeitos deste CONTRATO, consideram-se: 

(...) 

VI – FUNDO: fundo de natureza contábil e financeira, não dotado de personalidade 

jurídica, instituído por meio deste contrato, gerido por um agente operador 

profissionalizado denominado AGENTE OPERADOR; 

 

A Resolução AMLURB nº 28/2014 não cria fundo intitulado “Fundo Municipal de 

Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de Catadores” em qualquer dispositivo, ao contrário 

do afirmado pela AMLURB, nem o alcunha “Fundo Paulistano de Reciclagem”.  

 

As resoluções que a sucederam e revogaram, quais sejam, nº 82/2016 e nº 109/2017, tampouco o 

fazem; enquanto a primeira mantém a locução “o fundo”, a segunda nem a emprega. 

 

A resposta encaminhada via e-mail pela autarquia permite acatar que tenha sido seu estatuto quem 

lhe deu o nome, mas tal documento não foi apresentado. 

 

A relevância do tema não se limita à nomenclatura, embora esta seja útil para a busca do 

regramento pertinente – afinal, se fundos de nomes diferentes são mencionados, surge a 

possibilidade de cada qual seguir um regime jurídico. 

 

A maior importância consiste na interpretação das disposições normativas aplicáveis. A 

AMLURB considera que o fundo inominado de sua Resolução nº 28/2014 é o “Fundo Municipal 

de Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de Catadores” (Doc. 034679839, grifos 

acrescidos): 

 
Este FUNDO de caráter privado foi criado para abrigar os recursos provenientes da 

comercialização realizada por um Agente Operador contratado, nas duas Centrais 

Mecanizadas de Triagem (Ponte Pequena e Carolina Maria de Jesus), e gerido por um 

Conselho Gestor, composto paritariamente por três representantes do Poder Público 

(Secretaria Municipal de Serviços, do Verde e Meio Ambiente e AMLURB), três da 

Sociedade Civil (FIESP, ONG’s ligadas à sustentabilidade, e Universidades), e três das 

cooperativas/associações dos catadores. 

 

No texto normativo, não há atribuição de caráter privado ao fundo; pelo contrário, ele é 

classificado como “... fundo de natureza contábil e financeira, não dotado de personalidade 

jurídica, instituído por meio deste contrato, gerido por um agente operador profissionalizado 

denominado AGENTE OPERADOR” (Cláusula Primeira, VI, Anexo). 

 

O “Agente Operador” é, sim, pessoa jurídica de direito privado (Cláusula Primeira, VII, Anexo), 

mas há distinção entre ele e o fundo. 
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Ainda que a resolução não atribua expressamente personalidade jurídica – de direito público ou 

privado – ao fundo, seu regramento possui ao menos características de direito público. Primeiro, 

porque impõe encargos à comercialização dos resíduos doados pela prefeitura, sem a possibilidade 

de serem negociados segundo a pura e livre iniciativa das cooperativas e associações; segundo, 

porque a utilização e a distribuição dos resultados carecem da determinação do Conselho Gestor, 

composto majoritariamente por representantes de órgãos e entidades públicos (Resolução 

AMLURB nº 109/2017, art. 8º). 

 

Recursos puramente privados não dependem de autorização de autoridades públicas para 

manuseio. 

 

A autarquia acrescenta que esses recursos destinados pelas resoluções nº 146 e nº 150 de 2020 se 

originaram totalmente da separação e do comércio de materiais passíveis de reciclagem, nos 

termos do Decreto nº 48.799/2007 (Doc. 034679839, grifos acrescidos): 

 
Trata-se, na verdade, de recursos originados na separação e comercialização dos 

materiais passíveis de reciclagem e que, embora constitua política pública municipal 

por meio do denominado “Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos 

Recicláveis”, não integra o erário, conforme dispõe o artigo 5º, Parágrafo único, do 

Decreto Municipal nº 48.799/07, a saber: 

 

Art. 5º. As cooperativas e associações voltadas à coleta e produção com materiais 

recicláveis, participantes do Programa, terão as atribuições de executar a coleta, a 

triagem, o armazenamento, o beneficiamento, o enfardamento e a comercialização dos 

resíduos sólidos recicláveis, conforme diretrizes a serem estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Serviços, por intermédio do Departamento de Limpeza Urbana - 

LIMPURB. 

 

Parágrafo único. A receita proveniente da comercialização dos resíduos recicláveis 

será revertida integralmente às cooperativas e associações participantes do 

Programa. 

 

Para operacionalizar este recurso a revogada RESOLUÇÃO Nº 028/AMLURB/2014, 

publicada no DOC de 01/05/2014, instituiu o Contrato de Prestação de Serviços de 

Processamento, provenientes da coleta seletiva do Município de São Paulo, e criou a 

figura do “Fundo Municipal de Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de 

Catadores”, conhecido por FUNDO PAULISTANO DE RECICLAGEM. 

 

Ocorre que a análise de todo o Decreto Municipal nº 48.799/2007, em conjunto com as resoluções 

AMLURB nº 28/2014, nº 82/2016 e nº 109/2017, não trouxe certeza de que todo o dinheiro 

contido no dito Fundo Paulistano de Reciclagem provém das operações previstas em seu artigo 5º, 

Parágrafo único – transcrito e grifado acima. 

 

Ademais, admitindo-se plenamente a narrativa da autarquia, careceria de justificativa o emprego 

de verbas a priori revertidas “integralmente às cooperativas e associações participantes do 

Programa” também a cooperativas e associações NÃO participantes do programa, a exemplo do 

Movimento Cataki/Pimp My Carroça, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 
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Recicláveis e dos próprios catadores independentes que participaram de outro Programa, o 

Reciclar para Capacitar. 

 

Portanto, entende-se razoável que a AMLURB garanta que o fundo utilizado pelas resoluções 

nº 146 e nº 150 de 2020 componha-se exclusivamente dos recursos previstos no Decreto 

Municipal nº 48.799/2007 (art. 5º), e que o compartilhamento dessa verba, prevista apenas para as 

cooperativas participantes do Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos 

Recicláveis, tenha respeitado as normas mencionadas mesmo em face de sua distribuição a não 

participantes do programa. 

 

Considerando que a Controladoria Geral do Município não é o órgão de referência jurídica 

do Executivo municipal e respeitando a posição da entidade com expertise em limpeza 

urbana no sentido de que os recursos empregados pelas resoluções AMLURB nº 146 e nº 150 de 

2020 são integralmente privados (Doc. 034679839), procede-se à exclusão da classificação dessas 

verbas como públicas, ao mesmo tempo em que se destacam, entretanto, as ressalvas ora feitas 

pela Equipe de Auditoria. 
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4. CONSTATAÇÕES 
 

Cumpre mencionar que foi solicitada à AMLURB a listagem completa dos beneficiários do 

auxílio emergencial relacionados às Resoluções nº 146/2020 e nº 150/2020. Após o recebimento 

dos dados, por meio do Processo nº 6067.2020/0015292-8, Doc. 031425161, foi realizada 

solicitação para análise dos dados (nome completo e CPF) junto à Assessoria de Produção de 

Informações e Inteligência (APRI), através do Processo nº 6067.2020/0017272-4, vinculada ao 

Gabinete desta Controladoria Geral do Município. 

 

A APRI possui entre suas atribuições a de “executar atividades na área de inteligência, inclusive 

com emprego de técnicas operacionais, inspeções e análises com o objetivo de buscar e coletar 

dados que permitam produzir informações estratégicas para subsidiar as atividades da 

Controladoria Geral do Município”, conforme Decreto Municipal nº 59.496/2020. 

 

Apresentam-se a seguir, a manifestação introdutória da Unidade ao Relatório Preliminar de 

Auditoria, as Constatações de Auditoria, a manifestação da Unidade às constatações, seguidos da 

análise da Equipe de Auditoria e das recomendações de auditoria. 

 

 Manifestação Introdutória da AMLURB 

(Processo nº 6067.2020/0015292-8, Doc. 034679839) 

 

Trata-se de relatório de auditoria produzido no âmbito de r. Controladoria Geral do Município 

de São Paulo – CGM, cujo objetivo é averiguar o pagamento de benefícios a catadores e 

catadoras de materiais recicláveis, em razão das medidas necessárias ao combate da pandemia 

de coronavírus – COVID-19. 

A fim de melhor elucidar as questões, é preciso destacar que os recursos até então envolvidos no 

pagamento de benefícios aos catadores e catadoras de materiais recicláveis não compõe de forma 

direta o erário municipal. 

Trata-se, na verdade, de recursos originados na separação e comercialização dos materiais 

passíveis de reciclagem e que, embora constitua política pública municipal por meio do 

denominado “Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis”, não integra 

o erário, conforme dispõe o artigo 5º, Parágrafo único, do Decreto Municipal nº 48.799/07, a 

saber: 

Art. 5º. As cooperativas e associações voltadas à coleta e produção com materiais 

recicláveis, participantes do Programa, terão as atribuições de executar a coleta, a 
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triagem, o armazenamento, o beneficiamento, o enfardamento e a comercialização dos 

resíduos sólidos recicláveis, conforme diretrizes a serem estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Serviços, por intermédio do Departamento de Limpeza Urbana - 

LIMPURB. 

Parágrafo único. A receita proveniente da comercialização dos resíduos recicláveis será 

revertida integralmente às cooperativas e associações participantes do Programa. 

Para operacionalizar este recurso a revogada RESOLUÇÃO Nº 028/AMLURB/2014, publicada 

no DOC de 01/05/2014, instituiu o Contrato de Prestação de Serviços de Processamento, 

provenientes da coleta seletiva do Município de São Paulo, e criou a figura do “Fundo Municipal 

de Coleta Seletiva, Logística Reversa e Inclusão de Catadores”, conhecido por FUNDO 

PAULISTANO DE RECICLAGEM. 

Este FUNDO de caráter privado foi criado para abrigar os recursos provenientes da 

comercialização realizada por um Agente Operador contratado, nas duas Centrais Mecanizadas 

de Triagem (Ponte Pequena e Carolina Maria de Jesus), e gerido por um Conselho Gestor, 

composto paritariamente por três representantes do Poder Público (Secretaria Municipal de 

Serviços, do Verde e Meio Ambiente e AMLURB), três da Sociedade Civil (FIESP, ONG’s ligadas 

à sustentabilidade, e Universidades), e três das cooperativas/associações dos catadores. 

Os recursos do FUNDO PAULISTANO permitiria remunerar os catadores cooperativados e 

associados, contratados para a triagem de resíduos sólidos na cidade por meio de contratos de 

adesão, além de proporcionar suporte às cooperativas/associações 

oferecendo infraestrutura para organização, equipamentos e capacitação, obedecendo aos 

critérios delineados pelo seu Conselho Gestor, em consonância à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, e ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São Paulo - 

PGIRS. 

A publicação no DOC de 26/05/2016 da RESOLUÇÃO Nº 082/AMLURB/2016 revogou a 

RESOLUÇÃO Nº 028/AMLURB/2014, com vistas a promover ajustes no modelo adotado, e 

instituindo o Termo de Doação Social com Encargos para o Processamento de Resíduos Sólidos 

Domiciliares Secos provenientes do serviço público de coleta seletiva do Município de São 

Paulo”. 
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O novo formato adotado previa a figura de uma Entidade Representativa das cooperativas de 

catadores certificadas pela AMLURB, uma espécie de administradora, que deveria exercer as 

funções de comercialização dos resíduos processados nas Centrais Mecanizadas de Triagem, e 

a gestão e aplicação dos recursos do Programa. 

Foi então criada à época, por intermédio de algumas das cooperativas habilitadas a 

“Cooperativa de Segundo Grau REDE PAULISTANA”, cabendo 

à mesma cumprir designadamente os encargos sociais da doação previstos na resolução, dentre 

os quais se destaca a obrigação de num prazo máximo de 06 meses da data de sua instalação, 

desenvolver um site, e disponibilizar todas as informações referentes à comercialização (valores 

praticados por tipo de resíduo; valores totais comercializados; relação de compradores; 

distribuição de resultados; etc.), de forma que se alcançasse total transparência nas operações 

deste FUNDO, bem como a apresentação de um plano de aplicação dos recursos do Programa no 

prazo de 60 dias contados da assinatura do termo de doação a um Grupo Técnico de 

Monitoramento para aprovação. 

Neste ínterim, o então Agente Operador do Fundo Paulistano, o “Observatório do Terceiro Setor 

da Universidade São Paulo”, detentor até então dos recursos financeiros gerados pela 

comercialização dos recursos das Centrais Mecanizadas de Triagem, por conta da revogação da 

Resolução nº 028/AMLURB/2014, tendo por consequência o descredenciamento da sua função de 

agente operador, questionou a PMSP acerca da destinação adequada a ser dada a tais 

recursos, até por questões de segurança jurídica. 

Quando do início da atual gestão, em 2017, a AMLURB herdou tanto a demanda do 

“Observatório do Terceiro Setor da Universidade São Paulo” no que diz respeito à destinação a 

ser dada do saldo financeiro de aproximadamente R$ 3,8 milhões do Fundo Paulistano de 

Reciclagem, quanto à necessidade de avaliar o desempenho da entidade Rede Paulistana à frente 

da comercialização dos resíduos triados nas Centrais Mecanizadas de Triagem e gestão dos 

respectivos resultados financeiros.  

Com relação à destinação dos recursos financeiros do FUNDO foi formulada consulta à 

Secretaria Municipal de Justiça, que subsidiada pela Nota Técnica nº 038/2017/CGM-AUDI da 
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Coordenadoria de Auditoria Interna da Controladoria Geral do Município, emitiu recomendação 

para que os recursos financeiros fossem depositados em conta específica de AMLURB, a qual 

deveria se manter congelada, até que nova resolução fosse editada por esta autarquia, de forma a 

assegurar as ações necessárias à ampliação e fortalecimento do Programa Socioambiental de 

Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis do Município de São Paulo, e dar continuidade à 

inclusão social de catadores (as) de materiais recicláveis. A transferência de R$ 3.672.486,07 foi 

realizada para uma conta específica da AMLURB em 01/09/2017. 

Diante da pandemia do coronavirus, a AMLURB editou primeiramente a Resolução nº 146 de 1 

de abril de 2020, garantindo o benefício por 3 meses no valor de R$ 600,00/mês, beneficiando os 

catadores(as) autônomos que participaram dos cursos realizados no programa “Reciclar para 

Capacitar”. Em seguida, foi implementada a Resolução AMLURB nº 150, de 15 de Julho de 2020, 

autorizando o uso do Fundo para beneficiar os catadores(as) que sejam cooperados das 

cooperativas em estágio de fomento e aos trabalhadores constantes nos cadastros de 2 

organizações de catadores(as) autônomos, socialmente reconhecidas na Cidade de São Paulo: o 

Cataki/Pimp My Carroça e o Movimento Nacional dos Catadores de Reciclagem (MNCR). Onde 

se somaram o pagamento de 2 (duas) parcelas de R$600,00 a esses beneficiários. 

Ressaltamos que os recursos utilizados para o repasse das resoluções nº146 e nº150, vieram do 

supramencionado recurso que estava congelado em uma conta especifica da AMLURB desde 

2017. 

Após 01/09/2017, diante da situação observada pelo não cumprimento dos encargos sociais 

ajustados com a Rede Paulistana, não restou à AMLURB alternativa que não fosse estudar um 

formato diverso para a gestão da comercialização das Centrais Mecanizadas de Triagem, 

objetivando preservar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência que regem a Administração Pública, o que originou a edição da Resolução nº 

109/AMLURB/2017 publicada no DOC de 16/09/2017 com a revogação da Resolução nº 

082/AMLURB/2016. 

A vigente Resolução nº 109/AMLURB/2017 reestruturou o Programa Socioambiental de Coleta 

Seletiva de Resíduos Recicláveis, e aprimorou a Doação Social com Encargos para o 
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Processamento de Resíduos Sólidos Domiciliares Secos provenientes do serviço público de coleta 

seletiva do Município de São Paulo, objetivando alcançar maior transparência na 

comercialização das Centrais Mecanizadas e Triagem e na gestão dos recursos obtidos. 

Assim, o recurso destinado aos catadores(as) cooperados nas cooperativas habilitadas com a 

AMLURB, se originou desta nova gestão e acompanhamento dos recursos resultantes da 

comercialização dos materiais recicláveis nas Megas Centrais de Triagem. 

Vislumbra-se, portanto, que todo o recurso até então destinado ao pagamento de benefícios aos 

catadores(as) pertence a esses trabalhadores(as) e não compõe o orçamento municipal. 

Estranha-nos, aliás, que tal constatação tenha sido feita pelos r. auditores logo no início do 

denominado Relatório Preliminar de Auditoria e, mesmo assim, por quatro vezes ao longo do 

documento afirmou-se que foi “dado prejuízo ao erário, pois recursos públicos foram 

indevidamente despendidos.” 

Embora não se trate da utilização de recursos públicos conforme ficou acima elucidado, é fato 

que a Prefeitura, por meio da AMLURB, possui ação direta de apoio à gestão dos recursos 

originados na coleta seletiva, tanto o é, que duas resoluções desta Autarquia regulamentaram o 

pagamento dos benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras em razão da pandemia do 

coronavirus. 

Não se trata, portanto, de eximir quaisquer responsabilidades sobre as medidas adotadas, pelo 

contrário, identificados os chamados “achados de auditoria”, serão adotadas as ações com vistas 

à elucidação dos fatos conforme detalhado a seguir. 

 

CONSTATAÇÃO 01 - Pagamento de auxílio a servidores e estagiário da Prefeitura de São 

Paulo e a pessoa cujo vínculo profissional anterior com a municipalidade indique não 

atuação como catador ou renda incompatível com o recebimento da verba, em violação aos 

princípios da legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de recursos. 

 

A análise da Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) desta Controladoria 

Geral apontou três servidores públicos municipais (um aposentado), um ex-servidor e um 

estagiário entre os recebedores do auxílio aos catadores de recicláveis: 
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Quadro 1 - Pessoas que possuem ou possuíram vínculo com a Prefeitura de São Paulo e recebem auxílio a 

catadores de recicláveis 

NOME CPF RF SITUAÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA (Jul/2020) 

REMUNERAÇÃO 

LÍQUIDA 

(Jul/2020) 

W. S. B. 125.***.***-* 658.***-* ATIVO 

GUARDA CIVIL 

METROPOLITANO 

- CLASSE 

ESPECIAL - CAT. 4 

(M) - Secretaria de 

Segurança Urbana 

40 H R$ 5,820.53 R$ 4,838.96 

F. T. C. 720.***.***-* 689.***-* ATIVO 

AGENTE DE 

APOIO  NÍVEL II - 

Secretaria de 

Educação 

40 H R$ 3,028.87 R$ 1,686.10 

A. R. E. 128. ***.***-* 528.***-* INATIVO 

ASSISTENTE DE 

SAUDE NIVEL II - 

Secretaria da Saúde 

- R$ 4,782.41 R$ 4,301.61 

V. G. J. 328. ***.***-* - ATIVO 

ESTAGIARIO I - 

Companhia de 

Engenharia de 

Tráfego 

NÃO 

INFORMADA 
R$ 1,526.36 

NÃO 

INFORMADA 

P. R. O. 302. ***.***-* - 
EX-

SERVIDOR 

COORDENADOR 

DE PROGRAMA III 

- Autoridade 

Municipal de 

Limpeza Urbana 

(AMLURB) 

NÃO 

INFORMADA 

R$ 5780,73 

(em maio de 2017) 

NÃO 

INFORMADA 

Fonte: Processo nº 6067.2020/0017272-4, Doc. 032546676 (dados reorganizados pela Divisão de Auditoria de 

Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão) 

 

O servidor W. S. B., a aposentada A. R. E. e o estagiário V. G. J. constam da lista de catadores 

independentes que participaram do Programa Reciclar para Capacitar, enquanto o servidor F. 

T. C. consta da lista de catadores vinculados aos movimentos MNCR/Cataki, e, por fim, o ex-

servidor P. R. O. compõe a lista das cooperativas habilitadas, especificamente a COOPERCAPS 

MATRIZ (Doc. 031425161). 

 

O recebimento do auxílio por essas pessoas revela-se, a priori, equivocado porque suas 

remunerações, bolsa ou provento não permitem enquadrá-las como de baixa de renda, nos termos 

do Decreto Federal nº 6.135/2007: 

 
Art. 4o Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições: 

 

I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente 

ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas 

despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo 

domicílio. 

II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I: 

a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou 

b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos; 

III - domicílio: o local que serve de moradia à família; 

IV - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os 

membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes 

programas: 

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 
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e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 

destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de 

calamidade pública ou situação de emergência; e 

f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, 

Distrito Federal ou Municípios; 

V - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos 

na família. 

(Grifos acrescidos) 

 

A utilização do decreto federal é relevante porque, segundo a AMLURB (Resolução nº 25/2014), 

para que uma cooperativa ou associação de catadores se habilite junto à autarquia, é 

imprescindível “estar formalmente e exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis de baixa renda”, sendo essa condição comprovada dos seguintes modos 

(Doc. 031425344): 

 
a. Comprovante de Cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e demais regulamentos; 

b. Declaração de Baixa Renda ou Atestado de pobreza ou declaração de hipossuficiência, 

nos termos das Leis Federais nº 1.060/1950 e nº 7.115/1983, devidamente preenchido e 

assinado pelo Cooperado/ associado. 

 

Para se classificar como de baixa renda, é necessário que a renda familiar mensal per capita seja 

de até meio salário mínimo ou que a renda familiar mensal seja de até três salários mínimos, 

inclusive nos casos de família composta por apenas um integrante. 

 

Dos dados levantados pela APRI, nota-se que somente o estagiário e o Agente de Apoio não 

ultrapassam o limite de três salários mínimos – classificando-se como de baixa renda desde que 

constituam família de um só indivíduo ou que seus familiares não possuam renda. 

 

Relativamente ao ex-funcionário P. R. O., o fato de não mais integrar os quadros de servidores 

deste município não afasta, por si só, a inadequação de recebimento do auxílio, pois o cargo de 

coordenador que ocupava na Administração Pública municipal até maio de 2017 conduz 

razoavelmente à expectativa de que haja seguido sua carreira em cargos com remuneração 

semelhante, diferente daquela recebida pelos catadores de recicláveis. 

 

Robustece essa interpretação o fato de seu nome constar: 

 

1. como empresário individual da microempresa P. R. O., atividade principal de recuperação 

de certos materiais; 

2. como membro do conselho administrativo da C. P. C. T. B. C. M. R. C. S. -, CNPJ nº 

**.***.***/****-**, atividade principal de coleta, tratamento e recuperação de diversos 

materiais. 

 

Seguem os registros na Receita Federal do Brasil (RFB) da microempresa P. R. O. (Figura 1) e da 

cooperativa C. P. C. T. B. C. M. R. C. S. (Figura 2) e parte daqueles constantes da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) referente à C. P. C. T. B. C. M. R. C. S. (Figura 3): 
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Figura 1 – Registro de Pessoa Jurídica: P. R. O. 

 
Fonte: Consulta de Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (RFB) 

 
Figura 2 – Registro de Pessoa Jurídica: C. P. C. T. B. C. M. R. C. S. 

 
Fonte: Consulta de Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (RFB) 
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Figura 3 – Registro na JUCESP: C. P. C. T. B. C. M. R. C. S. 

 
Fonte: http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/ (JUCESP) 

 

Chama atenção o fato de as duas pessoas jurídicas possuírem o mesmo logradouro: Av. *****, 

***, CEP *****-***, São Paulo/SP, assim como a participação do ex-servidor no conselho 

administrativo da mesma cooperativa incumbida de operacionalizar a distribuição de parte dos 

valores do auxílio aos catadores. 

 

Além disso, quando servidor municipal, o cargo de coordenador foi exercido na própria 

AMLURB, o que possibilita a formação de relações marcadas por conflito de interesses.   

 

E, ainda que as cinco pessoas tratadas neste tópico possam formalmente enquadrar-se no critério 

de renda per capita de até meio salário mínimo, seria necessária composição familiar por diversos 

membros para reduzir as rendas de cada indivíduo até esse limite. 

 

Adotando-se como exemplo o estagiário V. G. J., o qual possui a menor renda, recebendo R$ 

1.526,36 em julho (sendo R$ 806,52 a título de “vencimentos” e R$ 719,84 em “benefícios”), para 

se classificar como pessoa de baixa renda, seria necessário viver sozinho sem qualquer ajuda 

financeira de familiares – hipótese em que possuiria renda familiar mensal de até três salários 

mínimos – OU integrar família com outros dois membros que não possuam renda – hipótese em 

que a renda familiar mensal per capita seria de até meio salário mínimo (e quase ultrapassaria o 

limite). 

 

Cumpre salientar que, no caso em tela, é necessária demonstração efetiva de pertencimento a 

família de baixa renda, pois as informações e documentos ora acostados contrariariam a simples 

declaração nesse sentido. 

 

Embora a comprovação da condição de baixa renda seja explicitamente prevista apenas aos 

integrantes das cooperativas e associações habilitadas perante a AMLURB (hipótese do ex-

servidor P. R. O.), suas resoluções nº 146 e 150 de 2020 exibem inquestionável necessidade de 

integração a essa classe econômica para recebimento do auxílio: 
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Resolução AMLURB nº 146/2020 

Considerando o disposto nos Decretos Municipais n. 59.283 , de 16 de março de 2020; e 

59.291, de 20 de março de 2020, que declaram, respectivamente, estado de emergência e 

estado de calamidade pública no Município o de São Paulo para enfrentamento da 

pandemia de coronavirus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de reclusão e afastamento social de trabalhadores e 

trabalhadoras por período ainda indefinido; 

Considerando que milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que 

atuam na Cidade de São Paulo, deixarão de desempenhar suas atividades e, portanto, 

não terão renda para fazer frente às necessidades de subsistência; 

(...) 

Considerando, por fim, a orientação do Senhor Prefeito Municipal para a Administração 

envide todos os esforços no sentido de mitigar os impactos sociais das ações necessárias 

ao combate da pandemia de coronavirus (COVID-19). 

 

Resolução AMLURB nº 150/2020 

Considerando o disposto nos Decretos Municipais n. 59.283, de 16 de março de 2020; e 

59.291, de 20 de março de 2020, que declaram, respectivamente, estado de emergência e 

estado de calamidade pública no Município o de São Paulo para enfrentamento da 

pandemia de coronavirus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de reclusão e afastamento social de trabalhadores e 

trabalhadoras por período superior a 03 (três) meses; 

Considerando que milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que 

atuam na Cidade de São Paulo, deixaram de desempenhar suas atividades e, embora 

retornando, ainda não terão renda para fazer frente às necessidades de subsistência; 

(...) 

Considerando que os recursos geridos diretamente pelas cooperativas acima 

mencionados poderão ser insuficientes para o pagamento das parcelas ainda 

necessárias de auxílio aos cooperados. 

(...) 

Considerando, por fim, a orientação do Senhor Prefeito Municipal para a Administração 

envide todos os esforços no sentido de mitigar os impactos sociais das ações necessárias 

ao combate da pandemia de coronavirus (COVID-19). 

(Grifos acrescidos) 

 

Como se vê, o pagamento do auxílio baseia-se na “necessidade” dos catadores e tem como 

objetivo garantir-lhes “subsistência”, então não perfaz instrumento de incremento de renda, mas 

de composição de renda mínima. 

 

Ademais, leva em conta o impositivo “afastamento social de trabalhadores e trabalhadoras” que 

“deixarão de desempenhar suas atividades” e “não terão renda para fazer frente às necessidades 

de subsistência”. 

 

Ocorre que o estagiário e os servidores públicos municipais em comento não deixaram de 

receber suas remunerações/provento/bolsa, o que os afasta da adversidade para garantir 

subsistência. 

 

Vale dizer: enquanto os catadores de recicláveis precisam sair às ruas para garantir o sustento (o 

que se provou perigoso e até inviável durante a pandemia), aqueles profissionalmente vinculados à 
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Prefeitura de São Paulo, ainda que hajam sido afastados dos afazeres presenciais nas repartições 

públicas, mantiveram os recebimentos mensais costumeiros. 

 

Quanto ao ex-servidor, se realmente não possuiu renda para subsistência nesse período, deve 

demonstrar documentalmente. 

 

Contudo, a questão da renda não é a única a obstar o recebimento sob análise. 

 

A despeito da obviedade das resoluções da AMLURB, importa ressaltar que o auxílio se destina a 

catadores de recicláveis, o que logicamente exige que os servidores públicos, o estagiário e o ex-

servidor atuem como tal. 

 

Mesmo que se adote interpretação das resoluções distinta dessa que se acaba de fazer – e se 

considere admissível que um servidor receba o auxílio –, seria necessário demonstrar 

compatibilidade das funções. 

 

Ou seja, à exceção da aposentada e do ex-servidor – que não mais cumprem a jornada diária da 

servidão pública –, afigura-se inconsistente que os outros três cumulem as atividades no serviço 

público com aquelas concernentes às de catador de recicláveis. 

 

No respeitante à aposentada, status que normalmente se adquire em etapa mais avançada da vida, 

entende-se também inconsistente que estivesse atuando como catadora, embora a idade não seja 

óbice intransponível ao desempenho desse trabalho.  

 

No pertinente ao ex-servidor, a inexistência de vínculos com este município não assegura a 

inexistência de relação profissional com outros entes federativos nem com instituições da 

iniciativa privada. Inclusive, conforme já se revelou, é empresário individual em microempresa. 

 

Se atua como catador de recicláveis e não possui renda proveniente de outro trabalho, deve-se 

comprovar com documentação idônea, pois o contexto não permite simplesmente acatar a 

declaração de que é pessoa de baixa renda ou que não pode prover sua subsistência. 

 

Portanto, conclui-se que o pagamento do auxílio a estagiário, servidores municipais e 

especificamente o ex-servidor mencionado nas análises viola os princípios da legalidade (em 

relação às resoluções AMLURB) e da moralidade – encaminhando verbas a quem não tem 

qualidade para recebê-las –, causando dispêndio indevido de recursos. 

 

Por oportuno, destaque-se que, para suprir a hipótese de uso indevido dos CPFs e outros dados de 

identificação dessas pessoas por terceiros mal intencionados, o servidor W. S. B., a aposentada A. 

R. E. e o estagiário V. G. J. constam da lista de catadores independentes que participaram do 

Programa Reciclar para Capacitar, implicando a entrega de cartão magnético recarregável a 

eles, fato que, por sua vez, demanda, pela autarquia de limpeza urbana, apresentação do protocolo 

de entrega ou documento afim aos três. 
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Quanto ao servidor F. T. C. e o ex-servidor P. R. O., respectivamente integrantes da lista de 

catadores vinculados aos movimentos MNCR/Cataki e da lista das cooperativas habilitadas 

(COOPERCAPS MATRIZ), cujos pagamentos não são feitos por intermédio de cartão 

magnético, mas pela COOPERCAPS, a entidade autárquica deve comprovar se a transferência de 

recursos deu-se diretamente a eles, em espécie ou depósito bancário, de modo que se possa ter 

segurança quanto à identidade do recebedor. 

 

Cabe à AMLURB, por todo o exposto, apresentar argumentos e evidências documentais – tanto 

relativas à renda familiar quanto ao efetivo desempenho do trabalho de catador de 

recicláveis por parte das cinco pessoas aqui tratadas – que realmente justifiquem os 

pagamentos realizados. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 
Mediante o doc. SEI n° 034711704, em referência ao Doc. SEI nº 034679839, encaminhado em 

22/10/2020, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) assim se manifestou: 

 

Informamos que o auxílio foi em caráter emergencial e que não tivemos tempo hábil para 

investigar catador por catador que receberam o benefício, também não possuímos servidores 

suficientes e nem os mesmos mecanismos utilizados pela Controladoria Geral do Município para 

averiguação da situação de cada catador(a), portanto foi impraticável esta minuciosa 

investigação por parte da AMLURB. 

Os cursos do programa “Reciclar para Capacitar” eram abertos para todos, apesar de ser 

totalmente direcionado aos catadores(as) de materiais recicláveis, não podendo prever que 

funcionários públicos bem remunerados estivessem incorporados no programa e que iriam se 

prontificar a receber o auxílio. 

No caso dos cooperados que compõem a lista das cooperativas habilitadas com AMLURB, nós 

nos empenhamos em verificar a veracidade de que os relacionados estivessem realmente 

vinculados as cooperativas, o que foi comprovado pelo comprovante de pagamento da GFIP de 

cada cooperado, não podendo prever outras suas atribuições anteriores. 

Por fim, a veracidade dos catadores relacionados nas listas do CATAKI e MNCR, possui total 

responsabilidade dos responsáveis dos representantes das entidades, conforme previsto na 

resolução.  
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Apesar de não ter ferramentas para prever as situações relacionadas pela GCM, esta Autoridade 

concorda de que os relacionados, à princípio, não deveriam ser beneficiados pelo auxilio e que 

devemos sim elucidar todas as dúvidas. 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Pedimos que o caso dos servidores ativos que receberam o auxílio seja encaminhado pela CGM, 

para a Corregedoria Geral do Município apurar caso por caso e aplicar as medidas cabíveis em 

cada caso.  

Em paralelo a AMLURB notificará formalmente a COOPERCAPS para explicar a condição do 

cooperado P. R. O., bem como sobre a atividade da sua empresa individual P. R. O. e a 

compatibilidade com a atividade de cooperado. E notificará também os responsáveis pelas listas 

do MNR/CATAKI para explicarem a situação do servidor F. T. C.. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O prazo para implementação das ações é de 30 dias úteis, a partir do aceite da proposta por 

parte da GCM. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 
A Equipe compreende os argumentos apresentados pela unidade auditada e considera viável seu 

plano de providências quanto à notificação dos responsáveis vinculados à cooperativa e à lista dos 

movimentos sociais (F. T. C. e P. R. O.), porém entende necessário notificar as cinco pessoas 

envolvidas. 

 

A Corregedoria Geral do Município, por sua vez, poderá analisar os acontecimentos sob o ponto 

de vista correcional, o que não deve obstar a atuação da AMLURB no sentido de consecução de 

esclarecimentos e eventual ressarcimento. 

 

Dessa maneira, a providência proposta pela entidade em relação aos responsáveis pelas listas do 

MNCR/CATAKI para esclarecer a situação do servidor F. T. C. não impedirá a análise 

concomitante da Corregedoria quanto a eventual cometimento de infração por ele. 

 

Frisa-se, no entanto, que, em situações similares, quando houver a identificação de irregularidades 

e/ou ilegalidades, cabe à unidade, de ofício, tomar as providências que julgar necessárias, com 

base na análise de seu corpo técnico e jurídico, visto que as recomendações de auditoria, embora 

pautadas em critérios técnicos e legais, não possuem caráter vinculatório. 
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RECOMENDAÇÃO 01 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana NOTIFIQUE 

FORMALMENTE AS CINCO PESSOAS ENVOLVIDAS, sendo que a COOPERCAPS pode 

explicar a condição do cooperado P. R. O., a atividade da sua empresa individual P. R. O. e a 

compatibilidade com a atividade de cooperado, e os responsáveis pelas listas do MNCR/CATAKI 

podem esclarecer a situação do servidor F. T. C.. 

 

A autarquia deve atentar-se à necessidade de apresentar argumentos e evidências documentais – 

tanto relativas à renda familiar quanto ao efetivo desempenho do trabalho de catador de 

recicláveis por parte das cinco pessoas aqui tratadas – que realmente justifiquem os 

pagamentos realizados, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à recuperação dos 

recursos e à responsabilização das pessoas e instituições infratoras, exceto no respeitante a 

infrações funcionais dos que possuem vínculo com a Prefeitura de São Paulo, de competência da 

Corregedoria Geral do Município, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

 
CONSTATAÇÃO 02 - Pagamento de auxílio a pessoas com patrimônio imobiliário 

incompatível com o recebimento da verba, em violação aos princípios da legalidade e da 

moralidade e dispêndio indevido de recursos. 

 
No tópico anterior, explicou-se que, para uma cooperativa ou associação de catadores se habilitar 

junto à AMLURB, é imprescindível “estar formalmente e exclusivamente constituídas por 

catadores de materiais recicláveis de baixa renda”, sendo essa condição comprovada dos 

seguintes modos (Doc. 031425344): 

 
a. Comprovante de Cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e demais regulamentos; 

b. Declaração de Baixa Renda ou Atestado de pobreza ou declaração de hipossuficiência, 

nos termos das Leis Federais nº 1.060/1950 e nº 7.115/1983, devidamente preenchido e 

assinado pelo Cooperado/ associado. 

 
A informação possui relevância especialmente para a análise do pagamento do auxílio às pessoas 

constantes das listas das cooperativas e associações habilitadas perante a AMLURB. 

 

Contudo, as resoluções AMLURB nº 146 e 150 de 2020, concebidas para pagar auxílio às pessoas 

constantes das listas dos movimentos Cataki/Pimp My Carroça, do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR e das cooperativas em estágio de fomento ou que já 

componham o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de Resíduos Recicláveis, também 

impõem a classificação desses profissionais como pessoas de baixa renda. 

 

Rememorem-se os trechos das resoluções que justificam essa interpretação: 
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Resolução AMLURB nº 146/2020 

Considerando o disposto nos Decretos Municipais n. 59.283 , de 16 de março de 2020; e 

59.291, de 20 de março de 2020, que declaram, respectivamente, estado de emergência e 

estado de calamidade pública no Município o de São Paulo para enfrentamento da 

pandemia de coronavirus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de reclusão e afastamento social de trabalhadores e 

trabalhadoras por período ainda indefinido; 

Considerando que milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que 

atuam na Cidade de São Paulo, deixarão de desempenhar suas atividades e, portanto, 

não terão renda para fazer frente às necessidades de subsistência; 

(...) 

Considerando, por fim, a orientação do Senhor Prefeito Municipal para a Administração 

envide todos os esforços no sentido de mitigar os impactos sociais das ações necessárias 

ao combate da pandemia de coronavirus (COVID-19). 

 

Resolução AMLURB nº 150/2020 

Considerando o disposto nos Decretos Municipais n. 59.283, de 16 de março de 2020; e 

59.291, de 20 de março de 2020, que declaram, respectivamente, estado de emergência e 

estado de calamidade pública no Município o de São Paulo para enfrentamento da 

pandemia de coronavirus (COVID-19); 

Considerando a necessidade de reclusão e afastamento social de trabalhadores e 

trabalhadoras por período superior a 03 (três) meses; 

Considerando que milhares de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que 

atuam na Cidade de São Paulo, deixaram de desempenhar suas atividades e, embora 

retornando, ainda não terão renda para fazer frente às necessidades de subsistência; 

(...) 

Considerando que os recursos geridos diretamente pelas cooperativas acima 

mencionados poderão ser insuficientes para o pagamento das parcelas ainda 

necessárias de auxílio aos cooperados. 

(...) 

Considerando, por fim, a orientação do Senhor Prefeito Municipal para a Administração 

envide todos os esforços no sentido de mitigar os impactos sociais das ações necessárias 

ao combate da pandemia de coronavirus (COVID-19). 

(Grifos acrescidos) 

 

Nesta constatação de auditoria, adotou-se o entendimento de que pessoas proprietárias de 

imóvel(is) com valor venal superior a duzentos mil reais apresentam sinal de riqueza incompatível 

com o recebimento do auxílio. 

 

Embora as resoluções da AMLURB não prevejam proibição literal nesse sentido, as análises de 

auditoria não podem ser realizadas de maneira desconexa com a realidade da sociedade que as 

cerca. 

 

Nesse sentido, ciente de que mesmo trabalhadores com remuneração superior à tipicamente 

recebida pelos catadores de recicláveis possuem dificuldade de adquirir imóvel próprio – 

independentemente do valor –, esta Coordenadoria considera, a priori, inviável a titularidade de 

propriedade imobiliária de montante superior a duzentos mil reais por catadores de recicláveis de 

baixa renda. 

 

Ilustra esse ponto de vista o dado do site do Movimento Cataki, um dos beneficiados pelo auxílio: 
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Figura 4 - Valor da venda do quilograma de plástico, papelão e vidro coletados 

 
 

Fonte: https://www.cataki.org/pt/ - Acesso em: 11 de setembro de 2020. 

 

Segundo o Cataki, os catadores “sobrevivem” com a venda do que coletam, sendo obteníveis 

cerca de vinte centavos por quilograma de plástico ou papelão e cinco centavos pelo de vidro. 

 

Segue, então, Quadro 2 com os CPFs constantes de lista de catadores de recicláveis e titulares de 

patrimônio imobiliário, na cidade de São Paulo, superior a duzentos mil reais, o qual foi elaborado 

pela Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) e reorganizado pela Divisão de 

Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (DEUG): 

 
Quadro 2 - CPFs constantes das listas de catadores beneficiários do auxílio e titulares de imóvel(is) de valor 

superior a duzentos mil reais 

CPF Nome 
Quantidade 

de Imóveis 
Lista AMLURB 

665.***.***-* M. G. 3 Cooperativas Habilitadas 

419.***.***-* C. P. 1 MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

234.***.***-* P. A. L. G. 2 MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

166.***.***-* A. B. 2 MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

771.***.***-* J. R. S. 2 Reciclar para Capacitar 

401.***.***-* H. R. S. P. 1 Cooperativas Habilitadas 

527.***.***-* E. V. T. F. 1 MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

768.***.***-* F. G. S. 3 Cooperativas Habilitadas 

833.***.***-* A. L. A. 1 Reciclar para Capacitar 

115.***.***-* A. L. P. 1 Cooperativas Habilitadas 

794.***.***-* M. R. R. 1 Reciclar para Capacitar 

415.***.***-* M. S. 1 Cooperativas Habilitadas 

https://www.cataki.org/pt/
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757.***.***-* A. L. P. 1 
MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça E 

Coop. Não Habilitadas 

103.***.***-* C. R. 1 Cooperativas Habilitadas 

Fonte: Processo nº 6067.2020/0017272-4, Doc. 032576529 (dados reorganizados e complementados- coluna 4 - pela 

Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão) 
 

Portanto, conclui-se que o pagamento do auxílio a esses beneficiários viola os princípios da 

legalidade (em relação às resoluções AMLURB) e da moralidade – encaminhando verbas a 

quem não tem qualidade para recebê-las –, bem como causa dispêndio indevido de recursos. 

 

É possível que os proprietários desses imóveis tenham recebido os bens em decorrência de 

herança ou doação, a qual poderia ser comprovada mediante a apresentação de documentos 

pertinentes. De toda forma, tal documentação não isenta os envolvidos da comprovação de 

atuação como catadores de recicláveis de baixa renda, pois somente a eles se dedica o benefício. 

 

Importante ressaltar que a AMLURB só pode expor esses dados aos próprios envolvidos, 

JAMAIS A TERCEIROS. 

 

Cabe à AMLURB, por todo o exposto, apresentar argumentos e evidências documentais que 

afastem os apontamentos realizados. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 
Mediante o doc. SEI n° 034711704, em referência ao Doc. SEI nº 034679839, encaminhado em 

22/10/2020, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) assim se manifestou: 

 

No mesmo sentido da manifestação do item anterior, informamos que a AMLURB não possui os 

mesmos mecanismos utilizados pela Controladoria Geral do Município para averiguação da 

situação patrimonial de cada catador(a) beneficiado.  

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

No caso das pessoas cuja propriedade de imóveis é indício de não serem de baixa renda, a 

AMLURB irá solicitar que a entidade responsável pela indicação do beneficiário, apresente a 

comprovação de que este se enquadre na situação de baixa renda, bem como uma justificativa 

para a constituição do patrimônio. 

Sendo assim, serão instados a apresentar explicações: as cooperativas habilitadas (aquelas que 

tiverem casos de cooperados com patrimônio apontado no relatório), o Movimento Nacional dos 

Catadores de Recilagem e o CATAKI. 
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Para os apontados que participaram do programa “Reciclar para Capacitar”, iremos entrar em 

contato através dos cadastros informados por eles na época do curso. Pedimos também para que 

a CGM nos informa o endereço dos imóveis para que possamos formalizar por telegrama o 

pedido de elucidação das informações. Segue os nomes: J. R. S. – CPF: 771.***.***-*, A. L. A. – 

CPF: 833.***.***-* e M. R. R. – CPF: 794.***.***-*. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O prazo para implementação das ações é de 30 dias úteis, a partir do aceite da proposta por 

parte da GCM. 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 
A equipe compreende os argumentos apresentados pela unidade auditada e considera viável seu 

plano de providências quanto à notificação dos responsáveis. 

 

Quanto ao encaminhamento dos endereços dos imóveis dos beneficiários da lista do Programa 

Reciclar para Capacitar, entende-se que a própria AMLURB deve possuir dados para contato 

junto aos beneficiários em razão do cadastro realizado para o Programa, o qual deve ser utilizado 

para a notificação, visto que os endereços dos imóveis não podem ser repassados à unidade em 

razão de sigilo fiscal (Art. 198 da Lei Federal nº 5.172/1966). 

 

RECOMENDAÇÃO 02 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) solicite à entidade 

responsável pela indicação do beneficiário a comprovação de que este se enquadre em situação de 

baixa renda, bem como uma justificativa para a constituição de seu patrimônio imobiliário, 

atentando-se à necessidade de apresentar argumentos e evidências documentais que afastem 

os apontamentos realizados. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à recuperação dos recursos e 

à responsabilização das pessoas e instituições infratoras, naturalmente no âmbito de sua 

competência, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

 
CONSTATAÇÃO 03 - Pagamento de auxílio a pessoas com CPF inválido ou duplicado nas 

listas, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de 

recursos. 

 
A composição das listas de beneficiários do auxílio por indivíduos com CPF inválido pode 

ocasionar pagamento fraudulento, reservando-se recursos a pessoas inexistentes, o que possibilita 

subsequente transferência dos valores a terceiros que aleguem ser essas pessoas, embora sejam, na 

verdade, carentes das qualidades que justificam o recebimento. 
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Por outro lado, pode ter havido mero registro equivocado de dados na planilha encaminhada pela 

AMLURB, hipótese em que a pessoa à qual se atribuiu o documento inválido realmente existiria e 

seria catadora de recicláveis, havendo necessidade tão somente de retificação. 

 

Para saber ao certo, cabe à autarquia conferir e eventualmente corrigir os dados, e, caso não possa 

fazê-lo, registra-se recomendação de suspensão do pagamento do auxílio vinculado a esses CPFs e 

de restituição das parcelas já pagas. 

 

Segue a lista elaborada pela APRI com os CPFs inválidos, acrescida do número de vezes em que o 

documento foi atrelado a um catador (N. Repetições), esclarecendo-se que a célula em branco 

ladeada pelo número 27 representa a quantidade de vezes que um nome esteve desacompanhado 

de um CPF: 

 
Quadro 3 - CPFs inválidos encontrados nas listas de catadores encaminhadas pela AMLURB 

CPF N. Repetições Listas AMLURB 

Vazios 27 
MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça (25)  

Coop. Não Habilitadas (2) 

522.***.***-* 2 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça  

Coop. Não Habilitadas 

216.***.***-* 2 

442.***.***-* 2 

528.***.***-* 2 

674.***.***-* 2 

355.***.***-* 2 

389.***.***-* 2 

442.***.***-* 2 

239.***.***-* 2 Cooperativas Habilitadas 

Fonte: Processo nº 6067.2020/0017272-4, Doc. 032597214(dados reorganizados e complementado- coluna 3 - pela 

Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão) 

 

Já a composição das listas de beneficiários do auxílio por indivíduos com CPF repetido pode 

ocasionar pagamento injustificado, pois um mesmo documento seria atrelado a pessoas diferentes, 

ou multiplicado – caso a mesma pessoa, com o mesmo CPF, conste de listas distintas de catadores, 

reservando-se recursos a beneficiários que já haveriam recebido o auxílio uma vez. 

 

Por outro lado, pode ter havido mero registro equivocado de dados na planilha encaminhada pela 

AMLURB, ou esta já se acautelou, quando da transferência dos recursos, em eliminar as 

multiplicidades. 

 

Para saber ao certo, cabe à AMLURB conferir e eventualmente corrigir os dados, e, caso não 

possa fazê-lo, registra-se recomendação de suspensão do pagamento do auxílio às pessoas 

referidas e de restituição das parcelas já pagas. 

 

Segue a lista elaborada pela APRI com os CPFs multiplicados, acrescida do número de vezes em 

que o documento foi atrelado a um catador (N. Repetições): 
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Quadro 4 - CPFs duplicados nas listas de catadores encaminhadas pela AMLURB 

LISTAS AMLURB 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça (25)  

Coop. Não Habilitadas (2)  

LISTAS AMLURB 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

Coop. Não Habilitadas  

LISTAS AMLURB 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

Coop. Não Habilitadas 

CPF N. Repetições 
 

CPF N. Repetições 
 

CPF N. Repetições 

Vazios 27 
 

554.***.***-* 2 
 

368.***.***-* 2 

LISTA AMLURB 

Cooperativas Habilitadas  
704.***.***-* 2 

 
368.***.***-* 2 

CPF N. Repetições 
 

761.***.***-* 2 
 

370.***.***-* 2 

438.***.***-* 2 
 

767.***.***-* 2 
 

370.***.***-* 2 

142.***.***-* 2 
 

880.***.***-* 2 
 

372.***.***-* 2 

282.***.***-* 2 
 

919.***.***-* 2 
 

372.***.***-* 2 

311.***.***-* 2 
 

100.***.***-* 2 
 

392.***.***-* 2 

106.***.***-* 2 
 

101.***.***-* 2 
 

395.***.***-* 2 

113.***.***-* 2 
 

132.***.***-* 2 
 

399.***.***-* 2 

170.***.***-* 2 
 

148.***.***-* 2 
 

405.***.***-* 2 

239.***.***-* 2 
 

153.***.***-* 2 
 

407.***.***-* 2 

683.***.***-* 2 
 

157.***.***-* 2 
 

408.***.***-* 2 

LISTAS AMLURB 

Cooperativas Habilitadas 

Reciclar para Capacitar  
164.***.***-* 2 

 
416.***.***-* 2 

CPF N. Repetições 
 

166.***.***-* 2 
 

422.***.***-* 2 

324.***.***-* 2 
 

172.***.***-* 2 
 

423.***.***-* 2 

LISTAS AMLURB 

Reciclar para Capacitar 

Coop. Não Habilitadas  
175.***.***-* 2 

 
430.***.***-* 2 

CPF N. Repetições 
 

219.***.***-* 2 
 

442.***.***-* 2 

117.***.***-* 2 
 

223.***.***-* 2 
 

442.***.***-* 2 

281.***.***-* 2 
 

237.***.***-* 2 
 

455.***.***-* 2 

396.***.***-* 2 
 

246.***.***-* 2 
 

465.***.***-* 2 

500.***.***-* 2 
 

263.***.***-* 2 
 

481.***.***-* 2 

506.***.***-* 2 
 

271.***.***-* 2 
 

522.***.***-* 2 

LISTAS AMLURB 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça (2) 

Coop. Não Habilitadas  
293.***.***-* 2 

 
544.***.***-* 2 

CPF N. Repetições 
 

305.***.***-* 2 
 

583.***.***-* 2 

13562157851 3 
 

319.***.***-* 2 
 

584.***.***-* 2 

LISTAS AMLURB 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 

Coop. Não Habilitadas  
320.***.***-* 2 

 
589.***.***-* 2 

CPF N. Repetições 
 

320.***.***-* 2 
 

624.***.***-* 2 

355.***.***-* 2 
 

333.***.***-* 2 
 

633.***.***-* 2 

389.***.***-* 2 
 

334.***.***-* 2 
 

649.***.***-* 2 

528.***.***-* 2 
 

335.***.***-* 2 
 

656.***.***-* 2 

736.***.***-* 2 
 

347.***.***-* 2 
 

674.***.***-* 2 

102.***.***-* 2 
 

352.***.***-* 2 
 

696.***.***-* 2 

106.***.***-* 2 
 

359.***.***-* 2 
 

757.***.***-* 2 

213.***.***-* 2 
 

359.***.***-* 2 
 

779.***.***-* 2 

229.***.***-* 2 
 

361.***.***-* 2 
 

904.***.***-* 2 

462.***.***-* 2 
 

366.***.***-* 2 
 

961.***.***-* 2 

484.***.***-* 2 
 

367.***.***-* 2 
 

216.***.***-* 2 

516.***.***-* 2 
 

367.***.***-* 2 
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Fonte: Processo SEI nº 6067.2020/0017272-4, Doc. 032597214 (dados reorganizados pela Divisão de Auditoria de 

Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão) 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 
Mediante o doc. SEI n° 034711704, em referência ao Doc. SEI nº 034679839, encaminhado em 

22/10/2020, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) assim se manifestou: 

 

A lista repassada a CGM ainda não havia sido auditada pela FIA, contratada para nos 

auxiliarem no repasse do benéfico, para fim de averiguar duplicidade nos CPFs. 

A FIA antes do início do repasse, realizou o levantamento das situações de duplicidade de CPF, 

dos documentos inválidos e dos números que não foram informados. 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Da relação apresentada no relatório da CGM foi encontrada somente uma situação de 

pagamento em duplicidade, de I. A. S., que recebeu pela Cooperativa Recicla Butantã e pelo 

Reciclar para Capacitar. A catadora será contactada sobre o recebimento de benefício em 

duplicidade. 

O Restante está relacionado abaixo com as devidas explicações: 

CPF EM DUPLICIDADE CATAKI E COOPERATIVAS NÃO HABILITADAS- NÃO HOUVE PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE 

CPF NOME 
RECEBEU O 

BENFÍCIO 
OBSERVAÇÃO 

522.***.***-* A. B. L. SIM 
 

216.***.***-* M. N. S. NÃO CPF inválido 

442.***.***-* J. D. P. SIM 
 

005.***.***-* M. A. S. M. SIM 
CPF correto 

475.***.***-* 

674.***.***-* M. P. D. SIM 
 

442.***.***-* J. D. P. SIM 
 

003.***.***-* C. A. M. NÃO CPF inválido 

003.***.***-* J. L. M NÃO CPF inválido 

003.***.***-* C. A. M. SIM 
CPF correto 

664.***.***-* 

003.***.***-* J. L. M. SIM 
CPF correto 

492.***.***-* 

005.***.***-* M. A. S. M. SIM 
CPF correto 

475.***.***-* 

007.***.***-* C. A. S SIM 
 

010.***.***-* E. C. S. SIM 
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021.***.***-* J. A. R. L. SIM 
 

022.***.***-* C. S. SIM 
 

046.***.***-* J. M. SIM 
 

048.***.***-* V. R. S. SIM 
 

051.***.***-* A. S. E. SIM 
 

055.***.***-* M. L. F. SIM 
 

070.***.***-* E. Q. J. SIM 
 

076.***.***-* S. L. S. L. SIM 
 

088.***.***-* L. C. S. SIM 
 

091.***.***-* M. D. S. SIM 
 

100.***.***-* N. C. P. SIM 
 

101.***.***-* A. B. R. SIM 
 

132.***.***-* A. S. E. SIM 
 

148.***.***-* V. C. S. SIM 
 

153.***.***-* I. M, S. M. SIM 
 

157.***.***-* A. S. M. SIM 
 

164.***.***-* J. P. S. SIM 
 

166.***.***-* M. G. S. S. SIM 
 

172.***.***-* W. G. C. SIM 
 

175.***.***-* W. G. C. SIM 
 

219.***.***-* M. T. R. SIM 
 

223.***.***-* A. D. M. M. SIM 
 

237.***.***-* J. C. L. SIM 
 

263.***.***-* M. S. S. SIM 
 

271.***.***-* M. S. S. SIM 
 

293.***.***-* J. M. G. S. SIM 
 

305.***.***-* P. N. S. SIM 
 

319.***.***-* A. R. E. SIM 
 

320.***.***-* M. S. R. SIM 
 

320.***.***-* J. C. H. SIM 
 

333.***.***-* K. D. C. SIM 
 

334.***.***-* F. N. S. SIM 
 

335.***.***-* D. R. P. S. C. SIM 
 

352.***.***-* H. D. P. SIM 
 

359.***.***-* F. F. S. SIM 
 

359.***.***-* J. Q. C. SIM 
 

361.***.***-* C. M. L. SIM 
 

366.***.***-* G. S. SIM 
 

367.***.***-* E. S. S.  SIM 
 

36.***.***-* G. S. A. SIM 
 

368.***.***-* S. F. Q. SIM 
 

368.***.***-* J. M. S. SIM 
 

370.***.***-* R. J. S. SIM 
 

370.***.***-* F. A. G. SIM 
 

372.***.***-* C. R. E. SIM 
 

372.***.***-* B. F. SIM 
 

392.***.***-* D. G. N. SIM 
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395.***.***-* I. B. S. SIM 
 

399.***.***-* R. V. S. SIM 
 

405.***.***-* A. S. A. SIM 
 

407.***.***-* J. P. S. SIM 
 

408.***.***-* E. M. A. SIM 
 

416.***.***-* A. F. S. SIM 
 

422.***.***-* J. A. S. SIM 
 

423.***.***-* D. A. S. SIM 
 

430.***.***-* A. S. L. SIM 
 

442.***.***-* N. S. C. SIM 
 

442.***.***-* J. D. P. SIM 
 

455.***.***-* E. S. SIM 
 

465.***.***-* A. B. S. SIM 
 

481.***.***-* T. S. C. SIM 
 

522.***.***-* A. B. L. SIM 
 

544.***.***-* I. S. SIM 
 

583.***.***-* J. C. S. SIM 
 

584.***.***-* E. R. S. SIM 
 

589.***.***-* L. J. S. SIM 
 

624.***.***-* C. B. S. SIM 
 

633.***.***-* C. S. R. SIM 
 

649.***.***-* J. J. G. S. SIM 
 

656.***.***-* A. S. SIM 
 

696.***.***-* M. P. D. SIM 
 

696.***.***-* A. L. S. SIM 
 

757.***.***-* A. L. P. SIM 
 

779.***.***-* J. M. S. SIM 
 

904.***.***-* A. B. A. F. SIM 
 

961.***.***-* J. M. S. SIM 
 

216.***.***-* M. N. S. SIM 
 

442.***.***-* N. S. C. NÃO 
 

  

CPF EM DUPLICIDADE COOPERATIVA VITÓRIA DA PENHA - NÃO HOUVE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE 

CPF NOME 
RECEBEU O 

BENFÍCIO  
OBSERVAÇÃO 

239.***.***-* R. R. A. SIM   

004.***.***-* P. C. B. SIM   

014.***.***-* R. R. S. SIM   

028.***.***-* W. S. N. SIM   

239.***.***-* R. R. A. SIM   

683.***.***-* M. A. S. SIM   

  

CPF EM DUPLICIDADE COOPERATIVA RECICLA BUTANTÃ E RECICLAR PARA CAPACITAR 

CPF NOME 
RECEBEU O 

BENFÍCIO 
OBSERVAÇÃO 

324.***.***-* I. A. S. SIM Duplicidade está sendo 
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apurada 

  

CPF EM DUPLICIDADE RECICLAR PARA CAPACITAR E COOPERATIVAS NÃO HABILITADAS 

CPF NOME 
RECEBEU O 

BENFÍCIO 
OBSERVAÇÃO 

117.***.***-* A. A. E. SIM 
 

281.***.***-* L. S. D. SIM 
 

396.***.***-* C. D. S. SIM 
 

500.***.***-* V. A. S. SIM 
 

506.***.***-* L. S. C. SIM 
 

135.***.***-* S. S. B. SIM 
 

  

CPF VAZIO 

CPF NOME 
RECEBEU O 

BENFÍCIO  
OBSERVAÇÃO 

315.***.***-* A. B. S. SIM   

258.***.***-* A. S. A. SIM   

364.***.***-* C. S. S. SIM   

290.***.***-* C. A. A. SIM   

287.***.***-* E. S. SIM   

  F. T. O. S. NÃO   

402.***.***-* F. D. S. SIM   

088.***.***-* H. F. A. SIM   

  I. B. S. NÃO   

  I. A. S. R. NÃO   

523.***.***-* J. R. S. SIM   

  K. S. B. NÃO   

  L. V. G. S. NÃO   

  M. S. A. NÃO   

  M. G. S. NÃO   

005.***.***-* M. J. M SIM   

  M. S. F. NÃO   

  M. P. NÃO   

323.***.***-* V. S. S. SIM   

652.***.***-* W. P. SIM   

  Y. C. C. S. NÃO   

323.***.***-* M. S. S. SIM   

162.***.***-* N. C. L. SIM   

134.***.***-* D. A. C. SIM   

423.***.***-* D. A. S. SIM   

112.***.***-* E. L. SIM   

281.***.***-* E. C. SIM   

Nota: Os realces nos quadros acima foram incluídos pelo autor. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O prazo para implementação das ações é de 30 dias úteis, a partir do aceite da proposta por 

parte da GCM. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe compreende os argumentos apresentados pela unidade auditada e considera viável seu 

plano de providências. 

 

RECOMENDAÇÃO 03 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) contate a Catadora I. 

A. S., atentando-se à necessidade de a cooperada que recebeu em duplicidade apresentar 

argumentos e evidências justifiquem o recebimento ou devolver o montante, tudo pautado pelos 

ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

 
CONSTATAÇÃO 04 - Pagamento de auxílio a pessoas com participação empresarial (sócio 

em sociedade limitada ou microempreendedor individual em área distinta da relacionada à 

reciclagem) incompatível com o recebimento da verba, em violação aos princípios da 

legalidade e da moralidade e dispêndio indevido de recursos. 

 
Explicada e reiterada a explicação acerca da necessidade de atuação efetiva dos beneficiários do 

auxílio como catadores de recicláveis de baixa renda, este achado de auditoria baseia-se no 

entendimento de que a atividade empresarial, seja como sócio em sociedade limitada ou 

microempreendedor individual em área distinta da relacionada à reciclagem, constitui óbice ao 

recebimento da verba. 

 

Embora se reconheça haver considerável praxe de os catadores de recicláveis constituírem-se 

microempreendedores individuais (MEI) para exercício melhor remunerado do trabalho de catador 

e contribuição previdenciária favorecida e simplificada, não se pode admitir, com segurança, que 

efetivamente estejam atuando como catadores de recicláveis de baixa renda enquanto são 

microempreendedores em área desconexa a essa temática. 

 

Quanto aos sócios em sociedade limitada, devido à maior robustez desse tipo empresarial e à 

impossibilidade de fruir do regime simplificado franqueado ao microempreendedor individual, 

também não se pode admitir, com segurança, que efetivamente estejam atuando como catadores 

de recicláveis de baixa renda. 

 

Naturalmente, quando a sociedade limitada perfizer microempresa, a análise ater-se-á à área de 

atuação, reputando-se necessário ser a de reciclagem, pois se afigura inconsistente a atuação 

concomitante como catador de recicláveis e microempreendedor individual, sócio de empresa ou 

microempresa em outra área. 
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O levantamento de dados pela Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (Doc. 

032512826) revelou 449 (quatrocentos e quarenta e nove) microempreendedores individuais e 

sócios de sociedade limitada entre os integrantes das listas de catadores de recicláveis 

beneficiários do auxílio. 

 
Quadro 5 – Resumo sobre participação societária 

Lista AMLURB 

Nº de pessoas 

pesquisadas 

pela APRI (a) 

Nº de pessoas que possuem 

participação societária 

(MEI/Sociedade Limitada) (b) 

% sobre o nº total 

de pessoas 

pesquisadas (b/a) 

Cooperativas Habilitadas 956 131 13,70% 

Reciclar para Capacitar 1220 155 12,70% 

MNCR-CATAKI-Pimp My Carroça 605 139 22,98% 

Coop. Não Habilitadas 139 24 17,27% 

TOTAL 2920 449 
 

Fonte: Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão (2020) 
 

Buscando aliar a qualidade das análises à exiguidade do tempo reservado à auditoria, 

selecionaram-se aleatoriamente microempreendedores individuais e sócios de sociedades 

limitadas para averiguação de compatibilidade temática e de renda. 

 

Saliente-se que a compatibilidade temática permite admitir que a pessoa constante da lista de 

beneficiários atue como catadora de recicláveis, registrando-se como MEI apenas para obter 

tratamento tributário e previdenciário favorecido. 

 

Todavia, a incompatibilidade temática impõe o entendimento de que a pessoa constante da lista de 

beneficiários ocuparia seu dia tanto trabalhando como catador de recicláveis como na condição de 

microempreendedor individual ou sócio de sociedade limitada em outra área, contexto 

inconsistente não apenas pelo desafio de conciliar as duas (ou várias) tarefas, mas pela 

probabilidade de gerar a esse profissional renda que extravase o limite que permitiria classificá-lo 

como de baixa renda. 

 

Assim, apresenta-se o Quadro 6, o qual compreende 33 (trinta e três) beneficiários aleatoriamente 

selecionados nas listas de catadores de recicláveis encaminhadas pela AMLURB, cujas empresas 

(microempreendedor individual e sociedade limitada do porte microempresa ou empresa de 

pequeno porte) são desconexas com a atividade de catação de recicláveis e/ou propiciam obtenção 

de renda superior ao patamar classificável como baixa renda: 
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Quadro 6 - Beneficiários cujas empresas (microempreendedor individual e sociedade limitada do porte microempresa ou empresa de pequeno porte) são desconexas da atividade de 

catação de recicláveis e/ou propiciam obtenção de renda superior ao patamar classificável como baixa renda 

Nome CPF 
LISTA 

AMLURB 

Empresas com 

participação societária - 

Receita federal - CNPJ 

Empresas com 

participação societária - 

Receita federal - Razão 

social 

Atividades (objeto social) registradas na Receita Federal* 

R. S. G. 
168.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** R. S. G. 

Serviços ambulantes de alimentação; Lanchonetes, casas de 

chá, de sucos e similares; Promoção de vendas. 

R. A. S. 
325.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** R. A. S. 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de 

programas de televisão não especificadas 

anteriormente; Ensino de arte e cultura não especificado 

anteriormente; Ensino de artes cênicas, exceto dança; 

Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 

festas. 

E. G. J. 
216.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 

1) **.***.***/****-**; 2)  

**.***.***/****-** 

1) M. H. A. C. LTDA; 

2) E. G. J. 

1) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica; 

2) Prestação de serviços combinados de escritório e apoio 

administrativo, coleta de resíduos não perigosos, aluguel de 

maquinas e equipamentos para construção sem operador. 

*O objeto social da segunda pessoa jurídica foi retirado do 

site da JUCESP. 

S. A. C. S. 
153.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** C. M. S. LTDA Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 

J. A. 
182.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** U. T. C. LTDA Objeto social não cadastrado. 

E. S. M. 
174.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** E. S. M. MEI 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal. 

C. D. P. 132.***.***- Cooperativas **.***.***/****-** S. S. C. A. E. LTDA Consultoria em tecnologia da informação; Locação de mão-
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* Habilitadas de-obra temporária; Atividades de vigilância e segurança 

privada. 

*O objeto social foi retirado do site da JUCESP, e o nome da 

empresa foi alterado para A. A. S. C. A. E. LTDA.. 

C. J. F. J. J. 
391.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** M. H. A. C. LTDA 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica. 

R. A. C. 
169.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** R. A. C. 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 

especializado em produtos alimentícios não especificados 

anteriormente. 

T. B. N. J. 
853.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** T. B. N. J. MEI 

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 

Cursos preparatórios para concursos. 

D. I. S. 
839.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** C. C. A. E. EIRELI 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica. 

H. R. S. P. 
040.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** B. M. D. B. LTDA Comércio varejista de laticínios e frios. 

G. L. J. 
258.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** G. L. J. 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 

R. M. B. 
011.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** C. A. A. LTDA 

Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e 

acessórios novos e usados para veículos automotores. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

C. G. 
174.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** H. C. EIRELI 

Construção de edifícios, aluguel de máquinas e equipamentos 

de construção e demolição com operários, obras de 

fundações, impermeabilização em obras de engenharia civil. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

E. L. N. 
216.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** C. A. C. LTDA 

Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

C. M. F. 271.***.***- Cooperativas **.***.***/****-** C. C. S. LTDA Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência 
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* Habilitadas complementar e de saúde. 

P. V. 
537.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** G. S. I. LTDA 

Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática. 

E. L. F. S. 
340.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** B. C. P. LTDA 

Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente. 

C. A. Z. 
289.***.***-

* 

Cooperativas 

Habilitadas 
**.***.***/****-** U. T. C. LTDA Objeto social não cadastrado. 

J. O. N. 
171.***.***-

* 

Reciclar para 

Capacitar 

1) **.***.***/****-**; 

2) **.***.***/****-** 

1) H. H. P. O. S. T. I. 

LTDA; 

2) J. O. N. 

1) Serviços de comunicação multimídia - SCM; Provedores 

de voz sobre protocolo internet - VOIP; 

2) Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 

G. I. P. 
033.***.***-

* 

Reciclar para 

Capacitar 
**.***.***/****-** D . F. E. LTDA 

Aluguel de máquinas e equipamentos de construção e 

demolição com operários; Instalação e manutenção elétrica; 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Existem outras 

atividades. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

E. F. P 
312.***.***-

* 

Reciclar para 

Capacitar 
**.***.***/****-** A. P. C. LTDA 

Consultoria em publicidade. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

S. J. S. 
835.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** S. J. S. MEI 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal. Transporte rodoviário de mudanças. 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 

fretamento, intermunicipal, interestadual e 

internacional. 

R. M. B. 
365.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** R. A. R. LTDA 

Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não especificados anteriormente; 

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas. 

F. T. C. 
720.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** M. T. C. C. LTDA 

Construção de edifícios, serviços de arquitetura, compra e 

venda de imóveis próprios. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 
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E. V. S. 
177.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** E. T. C. I. E. EIRELI 

Comissária de despachos; Comércio atacadista de Máquinas 

e equipamentos para uso industrial; partes e peças; Comércio 

atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de 

produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 

alimentícios não especificados anteriormente; Comércio 

varejista de material elétrico (Dispensada); Comércio 

varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada); Comércio 

varejista de materiais hidráulicos (Dispensada); Comércio 

varejista especializado de equipamentos de telefonia e 

comunicação (Dispensada); Comércio varejista especializado 

de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

(Dispensada); Comércio varejista de outros artigos de uso 

pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

(Dispensada) Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios (Dispensada); Organização logística do transporte 

de carga. 

M. J. D. 
297.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** A. M. P. A. LTDA 

Comércio varejista de cestas básicas e produtos alimentícios 

em geral perecíveis e não perecíveis. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

C. E. M. 
314.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 
**.***.***/****-** P. M. LTDA 

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 

eletrônico; Manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos para uso geral não especificados 

anteriormente; Comércio varejista de outros produtos não 

especificados anteriormente. 

M. K. 
112.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 

1) **.***.***/****-**; 

2) **.***.***/****-** 

1) S. M. LTDA; 

2) R. E. LTDA 

1) Indústria Metalúrgica (Siderurgia); 

2) Outras obras de acabamento da construção comércio 

varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 

aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes, serviços combinados de 

escritório e apoio administrativo. 
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A. B. 
166.***.***-

* 

MNCR-CATAKI-

Pimp My Carroça 

1) **.***.***/****-**; 

2) **.***.***/****-** 

1) E. E. V. EIRELI; 

2) N. F. E. C. LTDA 

1) Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente; Comércio varejista de outros artigos de uso 

pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e 

de higiene pessoal. 

2) Comércio varejista de outros produtos não especificados 

anteriormente. 

C. A. A. S. 
276.***.***-

* 

Coop. Não 

Habilitadas 
**.***.***/****-** C. A. A. S. MEI Serviços de entrega rápida; Serviço de táxi. 

A. S. P. 
995.***.***-

* 

Coop. Não 

Habilitadas 
**.***.***/****-** E. C. S. I. LTDA 

Comércio varejista especializado de equipamentos e 

suprimentos de informática; outras atividades de prestação de 

serviços de informação não especificadas anteriormente. 

*O objeto social desta empresa foi retirado do site da 

JUCESP. 

Fonte: Processo SEI nº 6067.2020/0017272-4, Doc. 032597214 (dados reorganizados e complementados – colunas 3e 5 -  pela Divisão de Auditoria de Desenvolvimento Econômico, Urbano 

e Gestão) 
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É oportuno destacar que os integrantes do Quadro 6 são majoritariamente provenientes da lista de 

cooperativas habilitadas, as quais, inicialmente, custeavam o auxílio a seus cooperados 

exclusivamente com a venda dos materiais recicláveis coletados e tratados pelos próprios 

associados e cooperados (Doc. 031425344); porém, a Resolução AMLURB nº 150/2020 passou a 

prever recursos do fundo também a eles: 

 
Resolução AMLURB nº 150/2020 

(...) 

Considerando que esta Autarquia é responsável pelo Programa Socioambiental de Coleta 

Seletiva de Resíduos Recicláveis; 

Considerando que os catadores e catadoras que integram o supramencionado Programa 

foram até então atendidos por meio de recursos geridos diretamente pelas cooperativas 

aos quais se encontram vinculados; 

Considerando que os recursos geridos diretamente pelas cooperativas acima 

mencionados poderão ser insuficientes para o pagamento das parcelas ainda 

necessárias de auxílio aos cooperados. 

(...) 

O Presidente da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, RESOLVE: 

Artigo 1º. – Fica autorizada a transferência de R$ 1.952.859,19 (um milhão novecentos e 

cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) da conta do 

Fundo Paulistano de Reciclagem, criado pela Resolução n. 028-AMLURB-2014, para 

conta corrente da COOPERCAPS - Cooperativa de Trabalho e Produção, Coleta, 

Triagem, Beneficiamento e Comercialização de Materiais Recicláveis da Capela do 

Socorro, a ser criada especificamente para a distribuição de benefícios aos catadores e 

catadoras de materiais recicláveis que sejam cooperados das cooperativas em estágio de 

fomento ou que já componham o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva de 

Resíduos Recicláveis e aos trabalhadores(as) constantes do cadastro proveniente do 

Cataki/Pimp my Carroça e MNCR disponibilizado à AMLURB, nos termos desta 

Resolução. 

(Grifos acrescidos) 
 

Note-se que F. T. C., servidor da Secretaria Municipal de Educação citado na primeira constatação 

de auditoria, também se enquadra na proibição desta constatação, encontrando-se no Quadro 6 

como sócio da M. T. C. C. LTDA., cujo objeto social é construção de edifícios, serviços de 

arquitetura e compra e venda de imóveis próprios. 

 

O funcionário possui valor de participação de R$ 51.000,00 (Junta Comercial do Estado de São 

Paulo - JUCESP), e, embora a Receita Federal aponte que a situação cadastral da pessoa jurídica 

seja “inapta”, o motivo informado é a omissão de declarações, o que não prova a inatividade 

empresarial. Nos registros da JUCESP, não consta irregularidade. 

 

Adicionalmente, o beneficiário A. B., citado na constatação de auditoria relacionada à propriedade 

de imóveis acima de R$ 200.000,00 (Constatação 02), encontra-se listado no Quadro 6 como sócio 

das empresas E. E. V. EIRELI e N. F. E. C. LTDA., vinculadas a comércios varejistas. 

 

Cabe à AMLURB, por todo o exposto, apresentar argumentos e evidências documentais que 

afastem os apontamentos realizados. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 
Mediante o doc. SEI n° 034711704, em referência ao Doc. SEI nº 034679839, encaminhado em 

22/10/2020, a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) assim se manifestou: 
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Em concordância com as manifestações anteriores, informamos que a AMLURB não possui os 

mesmos mecanismos utilizados pela Controladoria Geral do Município para averiguação da 

situação patrimonial de cada catador(a) beneficiado. 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Às entidades responsáveis pela indicação dos beneficiários, será solicitada a comprovação da 

ocupação com a atividade de reciclagem e explicações sobre a concomitância de atividades de 

outra natureza. Para os participantes de sociedade limitada, será solicitada a comprovação de 

enquadramento na condição de pessoa com baixa renda. 

Para os apontados que participaram do programa “Reciclar para Capacitar”, iremos entrar em 

contato através dos cadastros informados por eles na época do curso. Pedimos também para que 

a CGM nos informa o endereço que constam no cadastro para que possamos formalizar por 

telegrama o pedido de elucidação das informações. Segue os nomes: J. O. N. – CPF: 171.***.***-

*, G. I. P. – CPF: 033.***.***-* e E. F. P. – CPF: 312.***.***-*. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O prazo para implementação das ações é de 30 dias úteis, a partir do aceite da proposta por 

parte da GCM. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A equipe compreende os argumentos apresentados pela unidade auditada e considera viável seu 

plano de providências. 

 

Quanto ao encaminhamento dos endereços, a unidade auditada os requer ao mesmo tempo em que 

declara que contatará os envolvidos “através dos cadastros informados por eles na época do 

curso”. 

 

Esta Equipe não dispõe de outros endereços, senão os das pessoas jurídicas, os quais não se 

afiguram úteis diante dos endereços residenciais e/ou outros dados de contato já de posse da 

auditada. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 04 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) solicite aos catadores 

do Programa Reciclar para Capacitar e às entidades responsáveis pela indicação dos beneficiários  

comprovação da ocupação com a atividade de reciclagem e explicações sobre a concomitância de 
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atividades de outra natureza, atentando-se à necessidade de apresentar argumentos e 

evidências documentais que afastem os apontamentos realizados, ressaltando-se que a 

classificação como catador de recicláveis e pessoa de baixa renda abrange todos os beneficiários 

do auxílio, não apenas os sócios de sociedade limitada. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à recuperação dos recursos e 

à responsabilização das pessoas e instituições infratoras, naturalmente no âmbito de sua 

competência, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

São Paulo, 12 de novembro de 2020. 
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ANEXO I 
 

Este anexo apresenta, nas fichas a seguir, as recomendações emitidas pela equipe de auditoria, a 

manifestação da Unidade Auditada para cada uma delas e as informações adicionais que serão 

utilizadas para o processo de monitoramento por parte desta Coordenadoria de Auditoria Geral. 

 

 
  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0015292-8 

Unidade Auditada* Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

RA da OS/ Nº Recomendação* RA da OS 094/2020 - Recomendação 001 de 004 

Texto* 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

NOTIFIQUE FORMALMENTE AS CINCO PESSOAS ENVOLVIDAS, 

sendo que a COOPERCAPS pode explicar a condição do cooperado P. R. O., 

a atividade da sua empresa individual P. R. O. e a compatibilidade com a 

atividade de cooperado, e os responsáveis pelas listas do MNCR/CATAKI 

podem esclarecer a situação do servidor F. T. C.. 

 

A autarquia deve atentar-se à necessidade de apresentar argumentos e 

evidências documentais – tanto relativas à renda familiar quanto ao efetivo 

desempenho do trabalho de catador de recicláveis por parte das cinco pessoas 

aqui tratadas – que realmente justifiquem os pagamentos realizados, tudo 

pautado pelos ideais do contraditório e da ampla defesa. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à 

recuperação dos recursos e à responsabilização das pessoas e instituições 

infratoras, exceto no respeitante a infrações funcionais dos que possuem 

vínculo com a Prefeitura de São Paulo, de competência da Corregedoria 

Geral do Município, tudo pautado pelos ideais do contraditório e da ampla 

defesa. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* 

A análise da Assessoria de Produção de Informações e Inteligência (APRI) 

desta Controladoria Geral apontou três servidores públicos municipais (um 

aposentado), um ex-servidor e um estagiário entre os recebedores do auxílio 

aos catadores de recicláveis. 

 

Porém, o recebimento do auxílio por essas pessoas revela-se, a priori, 

equivocado porque suas remunerações, bolsa ou provento não permitem 

enquadrá-las como de baixa de renda, nos termos do Decreto Federal nº 

6.135/2007. 

 

Ademais, o estagiário e os servidores públicos municipais em comento não 

deixaram de receber suas remunerações/provento/bolsa, o que os afasta da 

adversidade para garantir subsistência. 

 

Considerando que a Corregedoria possui competência apenas para proceder à 

análise infracional daqueles que possuem algum vínculo profissional com a 

Prefeitura, justifica-se que assim proceda ao mesmo tempo em que a 

AMLURB providencia esclarecimentos e eventual ressarcimento por parte 

dos cinco envolvidos. 
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M
a
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*
 

Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Amlurb notificará formalmente os envolvidos por ofício, pedindo para que 

apresentem argumentos e evidências documentais, tanto relativas à renda 

familiar quanto ao efetivo desempenho do trabalho de catador de recicláveis 

por parte dos cinco casos.  

Responsável ** 

Responsáveis por desenvolver o ofício e enviar as notificações: T. B. R. 

(Gerente de Informação e Pesquisa) e M. B. K.. (Analista de Ordenamento 

Territorial). Responsável por assinar os ofícios: M. D. (Diretor de Pesquisa 

de Desenvolvimento) 

Implementada em** Janeiro de 2021 

Monitorável após (a)* Fevereiro de 2021 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Expedição dos ofícios mencionados na Ação, análise das respostas obtidas e 

medidas de ressarcimento caso se confirme o pagamento indevido após 

contraditório e ampla defesa. 

Marcador (c)* 07- Recomendação Monitorável com Economia Potencial  

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

 O valor será apurado e informado pela AMLURB, caso se conclua 

definitivamente ter havido pagamento indevido. A autarquia também deve 

informar se exitou em recuperar valores.  

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Se o procedimento pautado por contraditório e ampla defesa confirmar a 

ocorrência de pagamento indevido (pelo fato de os beneficiários não serem 

catadores de recicláveis de baixa renda), será possível à AMLURB recuperar 

o montante, daí a economia potencial. Embora os recursos não hajam sido 

considerados públicos (Considerações Iniciais do RA), sua utilização é 

controlada pela AMLURB e o descumprimento de suas resoluções justifica o 

ressarcimento. 

   * Campos da equipe de Auditoria. 

** 

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não 

atendidas.  

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de 

Auditoria preencherá previamente ao envio à Unidade pode promover 

alterações. 

(a) 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação proposta, para recomendações não 

atendidas. Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, 

este campo não é aplicável. 

(b) 

Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar 

sugestões,  à Unidade Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos 

que podem ser utilizados para comprovar  a implementação da ação proposta. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, indicar a 

localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício. 

(c) 

Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de 

recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os 

campos Marcador da Recomendação, Valor e Breve Histórico do Benefício 

deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, somente para 

que esta tome ciência. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0015292-8 

Unidade Auditada* Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

RA da OS/ Nº Recomendação* RA da OS 094/2020 - Recomendação 002 de 004 

Texto* 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 

solicite à entidade responsável pela indicação do beneficiário a comprovação 

de que este se enquadre em situação de baixa renda, bem como uma 

justificativa para a constituição de seu patrimônio imobiliário, atentando-se à 

necessidade de apresentar argumentos e evidências documentais que afastem 

os apontamentos realizados. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à 

recuperação dos recursos e à responsabilização das pessoas e instituições 

infratoras, naturalmente no âmbito de sua competência, tudo pautado pelos 

ideais do contraditório e da ampla defesa. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* 

Neste achado de auditoria, adotou-se o entendimento de que pessoas 

proprietárias de imóvel(is) com valor venal superior a duzentos mil reais 

apresentam sinal de riqueza incompatível com o recebimento do auxílio. 

 

Então, os nomes constantes da lista da Constatação de Auditoria 02 (Quadro 

2) devem comprovar que se enquadram em situação de baixa renda, bem 

como  justificar a constituição de seu patrimônio imobiliário. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 

Amlurb notificará formalmente os envolvidos por ofício, pedindo para que à 

entidade responsável pela indicação do beneficiário comprove que este se 

enquadre em situação de baixa renda.  

Responsável ** 

Responsáveis por desenvolver o ofício e enviar as notificações: T. B. R. 

(Gerente de Informação e Pesquisa) e M. B. K. (Analista de Ordenamento 

Territorial). Responsável por assinar os ofícios: M. D. (Diretor de Pesquisa 

de Desenvolvimento) 

Implementada em** Janeiro de 2021 

Monitorável após (a)* Fevereiro de 2021 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Expedição dos ofícios mencionados na Ação, análise das respostas obtidas e 

medidas de ressarcimento caso se confirme o pagamento indevido após 

contraditório e ampla defesa. 

Marcador (c)* 07- Recomendação Monitorável com Economia Potencial  

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

 O valor será apurado e informado pela AMLURB, caso se conclua 

definitivamente ter havido pagamento indevido. A autarquia também deve 

informar se exitou em recuperar valores.  

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Se o procedimento pautado por contraditório e ampla defesa confirmar a 

ocorrência de pagamento indevido (pelo fato de os beneficiários não serem 

catadores de recicláveis de baixa renda), será possível à AMLURB recuperar 

o montante, daí a economia potencial. Embora os recursos não hajam sido 

considerados públicos (Considerações Iniciais do RA), sua utilização é 

controlada pela AMLURB e o descumprimento de suas resoluções justifica o 

ressarcimento. 

   * Campos da equipe de Auditoria. 

** 

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não 

atendidas.  

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de 

Auditoria preencherá previamente ao envio à Unidade pode promover 

alterações. 
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(a) 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação proposta, para recomendações não 

atendidas. Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, 

este campo não é aplicável. 

(b) 

Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar 

sugestões,  à Unidade Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos 

que podem ser utilizados para comprovar  a implementação da ação proposta. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, indicar a 

localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício. 

(c) 

Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de 

recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os 

campos Marcador da Recomendação, Valor e Breve Histórico do Benefício 

deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, somente para 

que esta tome ciência. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0015292-8 

Unidade Auditada* Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

RA da OS/ Nº Recomendação* RA da OS 094/2020 - Recomendação 003 de 004 

Texto* 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 

contate a Catadora I. A. S., atentando-se à necessidade de a cooperada que 

recebeu em duplicidade apresentar argumentos e evidências justifiquem o 

recebimento ou devolver o montante, tudo pautado pelos ideais do 

contraditório e da ampla defesa. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* 

A Catadora identificada na recomendação recebeu duas vezes o auxílio pelo 

fato de seu CPF constar de duas listas de beneficiários, o que demanda 

esclarecimentos ou devolução de uma parcela dos recursos. 
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Tipo ** Concordância com recomendação. 

Ação** 
Amlurb notificará formalmente a Catadora I. A. S. para devolver o montante 

recebido.  

Responsável ** 

Responsáveis por desenvolver o ofício e enviar as notificações: T. B. R. 

(Gerente de Informação e Pesquisa) e M. B. K.  (Analista de Ordenamento 

Territorial). Responsável por assinar os ofícios: M. D. (Diretor de Pesquisa 

de Desenvolvimento) 

Implementada em** Janeiro de 2021 

Monitorável após (a)* Fevereiro de 2021 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Expedição do ofício mencionado na Ação, análise da resposta obtida e 

comprovação de ressarcimento, após contraditório e ampla defesa. 

Marcador (c)* 07- Recomendação Monitorável com Economia Potencial  

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

 O valor será apurado e informado pela AMLURB, ressaltando-se haver mais 

segurança sobre a ocorrência de pagamento indevido. A autarquia também 

deve informar se exitou em recuperar valores.  

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Embora haja maior segurança quanto à ocorrência de pagamento indevido 

(por se tratar de pagamento em dobro), procedimento pautado por 

contraditório e ampla defesa tornará possível à AMLURB recuperar o 

montante, daí a economia potencial. Embora os recursos não hajam sido 

considerados públicos (Considerações Iniciais do RA), sua utilização é 

controlada pela AMLURB e o descumprimento de suas resoluções justifica o 

ressarcimento. 

   * Campos da equipe de Auditoria. 

** 

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não 

atendidas.  

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de 

Auditoria preencherá previamente ao envio à Unidade pode promover 

alterações. 

(a) 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação proposta, para recomendações não 

atendidas. Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, 

este campo não é aplicável. 

(b) 

Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar 

sugestões,  à Unidade Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos 

que podem ser utilizados para comprovar  a implementação da ação proposta. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, indicar a 

localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício. 
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(c) 

Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de 

recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os 

campos Marcador da Recomendação, Valor e Breve Histórico do Benefício 

deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, somente para 

que esta tome ciência. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0015292-8 

Unidade Auditada* Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 

RA da OS/ Nº Recomendação* RA da OS 094/2020 - Recomendação 004 de 004 

Texto* 

Recomenda-se que a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) 

solicite aos catadores do Programa Reciclar para Capacitar e às entidades 

responsáveis pela indicação dos beneficiários  comprovação da ocupação 

com a atividade de reciclagem e explicações sobre a concomitância de 

atividades de outra natureza, atentando-se à necessidade de apresentar 

argumentos e evidências documentais que afastem os apontamentos 

realizados, ressaltando-se que a classificação como catador de recicláveis e 

pessoa de baixa renda abrange todos os beneficiários do auxílio, não apenas 

os sócios de sociedade limitada. 

 

Se as justificativas não forem suficientes, a AMLURB deve proceder à 

recuperação dos recursos e à responsabilização das pessoas e instituições 

infratoras, naturalmente no âmbito de sua competência, tudo pautado pelos 

ideais do contraditório e da ampla defesa. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* 

Explicada a necessidade de atuação efetiva dos beneficiários do auxílio como 

catadores de recicláveis de baixa renda, este achado de auditoria baseia-se no 

entendimento de que a atividade empresarial, seja como sócio em sociedade 

limitada ou microempreendedor individual em área distinta da relacionada à 

reciclagem, constitui óbice ao recebimento da verba. 

 

Quanto aos sócios em sociedade limitada, devido à maior robustez desse tipo 

empresarial e à impossibilidade de fruir do regime simplificado franqueado 

ao microempreendedor individual, também não se pode admitir, com 

segurança, que efetivamente estejam atuando como catadores de recicláveis 

de baixa renda. 

 

O objetivo é garantir que essas pessoas com participação em  empresas, 

empresas de pequeno porte e microempresas sejam, ao mesmo tempo, de 

baixa renda e catadoras de recicláveis. 
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Tipo **   

Ação** 

Amlurb notificará formalmente os envolvidos por ofício, pedindo para que à 

entidade responsável pela indicação do beneficiário comprove que este se 

enquadre em situação de baixa renda.  

Responsável ** 

Responsáveis por desenvolver o ofício e enviar as notificações: T. B. R. 

(Gerente de Informação e Pesquisa) e M. B. K. (Analista de Ordenamento 

Territorial). Responsável por assinar os ofícios: M. D. (Diretor de Pesquisa 

de Desenvolvimento) 

Implementada em** Janeiro de 2021 

Monitorável após (a)* Fevereiro de 2021 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Expedição dos ofícios mencionados na Ação, análise das respostas obtidas e 

medidas de ressarcimento caso se confirme o pagamento indevido após 

contraditório e ampla defesa. 

Marcador (c)* 07- Recomendação Monitorável com Economia Potencial  

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

 O valor será apurado e informado pela AMLURB, caso se conclua 

definitivamente ter havido pagamento indevido. A autarquia também deve 

informar se exitou em recuperar valores.  
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Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Se o procedimento pautado por contraditório e ampla defesa confirmar a 

ocorrência de pagamento indevido (pelo fato de os beneficiários não serem 

catadores de recicláveis de baixa renda), será possível à AMLURB recuperar 

o montante, daí a economia potencial. Embora os recursos não hajam sido 

considerados públicos (Considerações Iniciais do RA), sua utilização é 

controlada pela AMLURB e o descumprimento de suas resoluções justifica o 

ressarcimento. 

   * Campos da equipe de Auditoria. 

** 

Campos de manifestação da Unidade Auditada para recomendações não 

atendidas.  

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, a equipe de 

Auditoria preencherá previamente ao envio à Unidade pode promover 

alterações. 

(a) 

Prazo a partir do qual a ação estará sujeita ao monitoramento para 

comprovação da implementação da ação proposta, para recomendações não 

atendidas. Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, 

este campo não é aplicável. 

(b) 

Em caso de recomendações não atendidas, este campo deve apresentar 

sugestões,  à Unidade Auditada e equipe de monitoramento,  de elementos 

que podem ser utilizados para comprovar  a implementação da ação proposta. 

Para recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho, indicar a 

localização dos papéis de trabalho que fundamentam o benefício. 

(c) 

Em caso de elaboração de Ficha de Recomendação para registro de 

recomendações atendidas concomitantemente ao trabalho de Auditoria, os 

campos Marcador da Recomendação, Valor e Breve Histórico do Benefício 

deverão ser preenchidos antes do envio à Unidade Auditada, somente para 

que esta tome ciência. 

 


