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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 151/2019/CGM-

AUDI, teve como objetivo avaliar a regularidade da execução de contratos referentes à prestação 

de serviços “tapa-buracos” da Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP), cuja gestão e fiscalização 

está estreitamente relacionada à Unidade Técnica de Projetos e Obras em Vias Públicas 

pertencente à Coordenadoria de Infraestrutura Urbana e Obras da SUB-VP. 

 

Para a prestação desse serviço, a Subprefeitura Vila Prudente formalizou o Contrato nº 02/SP-

VP/2016, em 01 de junho de 2016, com a empresa POTENZA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ nº 58.853.169/0001-74), vencedora do Pregão Eletrônico nº 

12/SMSP/COGEL/2014, que tinha como objeto a prestação de serviços, por agrupamentos, de 

conservação de pavimentos viários – “tapa-buracos”, por tonelada, com aplicação de concreto 

asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão com caçamba térmica e controle digital. 

 

A previsão inicial da vigência do contrato era para um período de 12 meses, mas, considerando a 

necessidade de continuidade dos serviços, ele foi aditado diversas vezes. A última prorrogação foi 

formalizada por meio do Termo de Aditamento (T.A.) nº 11/SUB-VP/2019, que prolongou por 

mais 12 meses o prazo contratual, a contar de 08/11/2019 a 07/11/2020. Inicialmente, o Contrato 

nº 02/SP-VP/2016 teve como previsão a aplicação de 250 toneladas de massa asfáltica por mês, ao 

custo de R$ 422,95 por tonelada aplicada, totalizando o pagamento mensal de R$ 105.737,50 ou 

R$ 1.268.850,00 por ano.  

 

Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 

 

- Verificação da execução dos serviços; 

- Análise do processo de fiscalização e controle da execução; 

- Análise dos processos de pagamento e prestação de contas; 

- Atendimento aos normativos, aos termos contratuais e aos princípios administrativos que regem 

as contratações. 

 

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

 

 

CONSTATAÇÃO 02 - Execução do serviço fora da área abrangida pelo contrato 

 

Observaram-se intervenções (execução do serviço de “tapa-buracos”) em áreas que não 

correspondem à da Subprefeitura Vila Prudente, fato que indica atuação suspeita. Atenção 

especial foi dada ao mês de maio de 2019, no qual foram observados 87 casos de serviços 

realizados fora da região de competência da SUB-VP.  

 

Do total do escopo analisado, apenas 1,43% (89 casos do total de 6247) apresentaram-se fora da 

região de abrangência do Contrato nº 02/SP-VP/2016, fato que não diminui a gravidade da 

irregularidade encontrada.  Essa atuação irregular acaba por postergar o atendimento de 
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solicitações de munícipes da região abrangida pela SUB-VP, que têm as suas demandas preteridas 

em favorecimento de uma solicitação para a qual a contratada não teria competência para a 

prestação de serviços “tapa-buracos”.  

 

 

É relevante também mencionar que as solicitações que originaram tais intervenções irregulares 

não são facilmente rastreáveis, visto que geralmente não são realizadas via canal oficial, no qual o 

próprio sistema da Prefeitura encaminha o pedido à Subprefeitura competente para proporcionar a 

manutenção da via. Casos como os observados podem inclusive sugerir desvio de finalidade, 

quando o agente público não atua objetivando o interesse público, mas visa a fins de caráter 

pessoal. 

 

É de vital importância que a Unidade, uma vez que tenha permitido que a Potenza tenha prestado 

o serviço de “tapa-buracos” em área fora de sua área de competência, garanta que o serviço não 

tenha sido pago em duplicidade. Explica-se: o serviço prestado na área de outra Subprefeitura, 

eventualmente com outra empresa detentora da Ata de Registro de Preço, pode ser dado como 

concluído por esta outra empresa, sob gestão e fiscalização dessa outra Subprefeitura. Se a 

Subprefeitura da Vila Prudente pagou à Potenza por um serviço prestado fora de sua área de 

competência, cabe à própria Subprefeitura garantir com a respectiva Subprefeitura afetada a não 

duplicidade de pagamentos. 

 

Principal recomendação: Em relação aos casos futuros análogos às ocorrências em Maio/2019, 

recomenda-se que a SP-VP, em casos excepcionais, formalize o contrato da forma adequada para 

a execução regular do serviço em áreas inicialmente não previstas. 

 

 

CONSTATAÇÃO 04 - Execução de serviços sem contrato vigente 

 

Identificou-se período (de 04/11/2017 a 30/11/2017) em que houve prestação do serviço “tapa-

buracos” sem contrato de prestação de serviços vigente. 

 

A execução de serviços sem cobertura contratual contraria a Lei de Licitações e Contratos (Lei 

Federal n° 8.666/93) e diversos julgados do TCU. 

 

Não se questionou e efetiva prestação do serviço, nem a necessidade do serviço. Criticou-se, sim, 

a falta de planejamento em aditar tempestivamente um contrato de serviço contínuo e necessário à 

Subprefeitura. 

 

Principal recomendação: Planejar-se adequadamente de forma que o atraso na transferência de 

recursos não prejudique nem a execução dos serviços, nem a renovação do contrato (sempre 

durante a vigência do próprio contrato). 
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Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório ao Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo e à SMSUB (em especial, em relação à Constatação 

002). 
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2. METODOLOGIA 
 

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

  

● Planejamento dos trabalhos; 

● Pesquisa de informações no sítio da Subprefeitura Vila Prudente; 

● Solicitação de informações; 

● Análise de informações; 

● Entrevista com os responsáveis pela fiscalização contratual; 

● Inspeção in loco para fiscalização da execução dos serviços; 

● Circularização de informações; 

● Análise dos sistemas utilizados para monitoramento do contrato. 
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3. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 01 - Ausência da publicação da programação de serviços “tapa-buracos” 

para controle social  

 

Para o exercício do controle social, é essencial que o cidadão possua meios para o monitoramento 

e acompanhamento das atividades realizadas pelas Subprefeituras, que, entre outras atribuições, 

têm o papel de receber pedidos e reclamações da população e solucionar os problemas apontados, 

como cuidar da manutenção do sistema viário.  

 

Nesse sentido, os princípios da transparência e de accountability permitem que o cidadão exerça 

esse direito de fiscalização das atividades do governo, visto que, em razão de tais princípios, a 

Administração Pública mostra-se obrigada a prestar contas sobre os serviços realizados e dos 

recursos públicos aplicados para a execução desses serviços.  

 

No entanto, para o efetivo exercício desse direito de controle social, é necessária a transparência, 

por parte das Subprefeituras, para que o cidadão tenha acesso à informação de interesse de forma 

rápida, segura e confiável, de modo a tornar possível a operacionalização desse monitoramento e 

controle do governo. 

 

Em análise ao site da Subprefeitura Vila Prudente 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/vila_prudente/), verificou-se 

que na aba específica relacionada aos serviços de Zeladoria Urbana, não foi possível verificar a 

publicação da programação diária da prestação de serviços “tapa-buracos”, diferentemente do que 

se observa para outros serviços de zeladoria, tais como o serviço de varrição e o da operação cata-

bagulho, que apresentam uma programação planejada das áreas e ruas onde serão executados os 

serviços. 

 

Desse modo, a ausência da publicação da programação da prestação de serviços “tapa-buracos” 

dificulta o exercício de fiscalização do cidadão, que diminui suas chances de acompanhamento e 

monitoramento do atendimento às suas demandas de interesse pessoal ou coletivo. 

 

Destaca-se que, apesar da implementação de um sistema de gerenciamento dos serviços de 

zeladoria (SGZ), no qual há a possibilidade de fornecimento tempestivo de dados de 

acompanhamento online dos serviços, essas informações não são disponibilizadas para acesso ao 

público geral.  

 

Diante do exposto, nota-se que não são disponibilizadas as ferramentas, apesar de existentes, para 

que o cidadão efetivamente exerça o controle social, fato este que o impede de fiscalizar de 

maneira tempestiva, ou até concomitante, a prestação de serviços “tapa-buracos” realizados pela 

Subprefeitura. 

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

about:blank
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“Os serviços de Varrição e da Operação Cata Bagulho citados são passíveis de serem planejados 

anualmente, vistos os locais não sofrerem alterações até em função de questões contratuais, o que 

não ocorre com os serviços de tapa buracos, influenciados exclusivamente pela demanda, seja ela 

originada através do 156, Ouvidoria, processos eletrônicos e outros canais. Portanto, pela 

própria característica desta atividade, a publicação no site da Subprefeitura Vila Prudente 

deveria ser diária, o que é inviável, por causa da falta de material humano para operacionalizar 

as informações, além disto, através do 156, é possível o munícipe acompanhar a sua solicitação e 

conferir o seu status, atendendo assim, a transparência e permitindo que o cidadão fiscalize as 

ações de zeladoria no que concerne aos serviços de tapa buracos. Nosso Coordenador e 

Assessoria de Imprensa são informados diariamente através de e-mail sobre o roteiro do 

caminhão TBR, roteiro este sujeito a alterações em função de condições meteorológicos e outros 

fatores.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Atualmente, em atendimento a Lei Eleitoral 9504/1997 as atualizações do site estão impedidas 

até o final do processo eleitoral. A programação diária será informada aos funcionários do 

expediente para que os solicitantes possam acompanhar os seus pedidos via telefone.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Apesar da compreensível diferenciação de demanda dos serviços citados na manifestação da 

Unidade, a falta de material humano deve ser endereçada à administração, para que esta tome as 

devidas providências. Se há programação diária, até para que a contratada seja direcionada ao 

local de execução dos serviços, há que se divulgar tal agenda em sítio apropriado, uma vez que 

esse é de mais fácil consulta ao cidadão comum. O acompanhamento pelo telefone não exclui a 

necessidade de publicação na internet da agenda repassada à contratada. Se não for possível a 

disponibilização da programação diária, que seja disponibilizada a programação com alguma 

antecedência, para algum acompanhamento pelo site (semanal, por exemplo), sabendo, de 

antemão, como o próprio site informa, que a “Programação dos serviços está sujeita a alteração”.  

 

Além disso, já não é a primeira vez que esta Controladoria recebe como justificativa de algum fato 

constatado baseada na falta de pessoal. Entende-se que este é um fato que pode ocasionar 

problemas no decorrer da atividade Unidade, mas em contrapartida o gestor público não pode se 

furtar aos comandos dos princípios administrativos. 

 

A função desta Controladoria é identificar possíveis fontes de problemas futuros para a 

integridade dos serviços prestados pela Prefeitura. A situação da Subprefeitura de Vila Prudente, 
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conforme retratada, é preocupante pelo seu potencial de criação de falhas em procedimentos de 

alta importância como o acompanhamento de contratos e sua fiscalização. 

 

Por fim, e não menos importante, o item 4.10 do Termo de Referência do Pregão n° 

12/SMSP/COGEL/2014 prevê a publicação da programação diária de serviços “tapa-buracos”: 
 

4.10. A programação diária do trabalho será fornecida à contratada no dia anterior à execução 

dos serviços ou na ocasião da liberação dos veículos na balança, com a mesma antecedência. 

(publicada na internet) 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SP-VP disponibilize em seu site a programação diária/semanal/planejada do 

serviço “tapa-buracos” para o adequado acompanhamento da população, promovendo maior 

transparência na prestação desse serviço público. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à Unidade fazer levantamento de quantitativo de pessoal de suas áreas, 

identificando as áreas que estão sobrecarregadas, e a partir deste estudo, levantar necessidades 

para os órgãos competentes da Prefeitura de São Paulo de tal forma que seja indicada uma forma 

de, pelo menos, amenizar o problema. Tal levantamento poderá servir de subsídio para a 

necessidade de uma ação premente e efetiva. 

 

 

CONSTATAÇÃO 02 - Execução do serviço fora da área abrangida pelo contrato 

 

O Contrato nº 02/SP-VP/2016, referente à prestação de serviços “tapa-buracos”, exige, por meio 

da cláusula nº 7.4.9, a apresentação das fichas diárias de produção, que detalham informações 

sobre os serviços executados durante o mês, para a realização do pagamento à contratada. Segue, 

abaixo, a cláusula citada anteriormente: 

 
“7.4.9. Em cada processo mensal de pagamento das medições, deverão ser anexadas as 

fichas diárias de produção referente aos serviços executados. Nestas fichas deverão ser 

anotados todos os fatos ocorridos durante a execução dos serviços, tais como: horário de 

apresentação e de dispensa das frentes de trabalho, os atrasos, ausências e saídas 

antecipadas de funcionários, quantidade de toneladas retiradas. quebra ou defeito de 

veículos, devendo ter o visto do encarregado da Prefeitura.” 

 

Sendo assim, para que cada pagamento mensal seja realizado, dentre os documentos de 

apresentação obrigatória pela contratada, destacam-se as fichas diárias de produção. A fim de 

melhor ilustrar os detalhes apresentados nesse documento, segue abaixo trecho da ficha de 

execução dos serviços no dia 02/12/2019, para o pagamento referente ao mês de dezembro de 

2019: 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

10 

 

  

 

 
Imagem 001 – Ficha Diária de Produção de 02/12/2019 

 
Fonte: Documento SEI n° 025235475 

 

Além da apresentação das fichas diárias de produção, exige-se da contratada a inclusão do 

Relatório Fotográfico Mensal gerado por meio do Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ), 

que traz também informações acerca dos serviços realizados e fotos da execução do serviço em 

três diferentes momentos: antes, durante e depois da execução. Esse Relatório Fotográfico é 

essencial, visto que permite a fiscalização remota do engenheiro responsável da Subprefeitura, 

que, ainda que de maneira superficial, dado que a captura de imagens podem não retratar a 

verdadeira qualidade do serviço executado, pode verificar inicialmente situações que fujam 

completamente dos padrões corretos de execução da manutenção de pavimentos. Apresenta-se, 

abaixo, trecho de Relatório gerado por meio do SGZ, referente à prestação de contas para o mês 

de dezembro de 2019: 
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Imagem 002 – Relatório Fotográfico Mensal de Dezembro/2019 

 
Fonte: Documento SEI n° 025235838 

 

Cabe mencionar que a empresa contratada pela Subprefeitura Vila Prudente, a Potenza Engenharia 

e Construção LTDA, deve atender somente a solicitações de serviços na região abrangida por esta 

Subprefeitura, dado que esta é a área pela qual ela é responsável por intervir e tratar das demandas 

municipais. Nesse sentido, cabe a cada Subprefeitura intervir e prestar serviços em sua região de 

competência.  

  

Ressalta-se, ainda, que as solicitações dos munícipes são encaminhadas às Subprefeituras por 

meio de um sistema georreferenciado, que, de acordo com a localização daquela demanda 

específica, encaminha para a Subprefeitura responsável por aquela região. Considerada essa 

especificidade, atuações de contratadas em áreas que não correspondem à da Subprefeitura pela 

qual foi designada demonstram-se suspeitas, com possível desvirtuamento do interesse público.  

  

No intuito de verificar a existência de prestação de serviços “tapa-buracos” realizados pela 

empresa contratada pela Subprefeitura Vila Prudente fora da região de sua atuação, esta equipe de 

auditoria fez a listagem de todos os serviços registrados no sistema SGZ, do dia 01/01/2019 ao dia 

30/04/2020, resultando em uma análise amostral de 16 meses. Considerando que são fornecidas as 

coordenadas do registro realizado, com a latitude e longitude do local no qual ocorreu a prestação 

do serviço, foi possível georreferenciar cada atuação da Subprefeitura com o auxílio da ferramenta 

“Google My Maps”. Segue abaixo o mapa da atuação da empresa Potenza relacionada ao 

Contrato nº 02/SP-VP/2016, referente à região da SUB-VP: 
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Imagem 003 – Mapa de atuação da empresa Potenza - Contrato nº 02/SP-VP/2016 

 
Fonte: “Processos Relacionados” ao processo SEI “mãe” n° 6060.2016/0000018-9 (“Pagamentos: 

Compras” de Janeiro/2019 a Abril/2020) 

 

No mapa, foram registradas 6247 prestações de serviços “tapa-buracos” realizados dentro do 

escopo do Contrato nº 02/SP-VP/2016, sendo que cada diferente cor representa um mês distinto 

no qual os serviços foram prestados. A partir da análise do mapa, observam-se intervenções em 

áreas que não correspondem à da Subprefeitura Vila Prudente, fato que indica atuação suspeita. 

Atenção especial deve ser dada ao mês de maio de 2019, sinalizado a partir de pontos verdes no 

mapa acima apresentado, no qual foram observados 87 casos de serviços realizados fora da região 

de competência da SUB-VP.  

  

Do total do escopo analisado, apenas 1,43% (89 casos do total de 6247) apresentaram-se fora da 

região de abrangência do Contrato nº 02/SP-VP/2016, fato que não diminui a gravidade da 

irregularidade encontrada.  Essa atuação irregular acaba por postergar o atendimento de 

solicitações de munícipes da região abrangida pela SUB-VP, que têm as suas demandas preteridas 

em favorecimento de uma solicitação para a qual a contratada não teria competência para a 

prestação de serviços “tapa-buracos”.  

 

É relevante também mencionar que as solicitações que originaram tais intervenções irregulares 

não são facilmente rastreáveis, visto que geralmente não são realizadas via canal oficial, no qual o 

próprio sistema da Prefeitura encaminha o pedido à Subprefeitura competente para proporcionar a 

manutenção da via. Casos como os observados podem inclusive sugerir desvio de finalidade, 

quando o agente público não atua objetivando o interesse público, mas visa a fins de caráter 

pessoal. 

 

Por fim, é de vital importância que a Unidade, uma vez que tenha permitido que a Potenza tenha 

prestado o serviço de “tapa-buracos” em área fora de sua área de competência, garanta que o 

serviço não tenha sido pago em duplicidade. Explica-se: o serviço prestado na área de outra 
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Subprefeitura, eventualmente com outra empresa detentora da Ata de Registro de Preço, pode ser 

dado como concluído por esta outra empresa, sob gestão e fiscalização dessa outra Subprefeitura. 

Se a Subprefeitura da Vila Prudente pagou à Potenza por um serviço prestado fora de sua área de 

competência, cabe à própria Subprefeitura garantir com a respectiva Subprefeitura afetada a não 

duplicidade de pagamentos. 

 

Também há que se averiguar quais teriam sido as falhas de controle e fiscalização que permitiram 

a Potenza receber e executar uma OS em área não permitida à sua atuação (não pelo menos sob a 

gestão da Subprefeitura da Vila Prudente). Compreender a razão do erro que causa o achado em 

pauta evitaria, inclusive, a possibilidade de pagamento em duplicidade acima citado. Em tese, uma 

OS executada pela Potenza, ainda que fora de sua área de atuação na Subprefeitura da Vila 

Prudente, não deveria (ou poderia) ser executada por outra empresa ou mais de uma única vez.   

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“Inicialmente gostaria de parabenizar a equipe de auditoria pelo excelente trabalho no intuito de 

verificar a existência de prestação de serviços “tapaburacos” realizados pela empresa 

contratada pela Subprefeitura Vila Prudente fora da região de sua atuação. 

De fato, no mês de Maio de 2019, serviços foram realizados fora da região de competência da 

SUB-VP, especificamente em Itaquera a pedido do Secretário A. M.. Nesta ocasião, participaram 

do mutirão as seguintes Subprefeituras: Ipiranga, Vila Prudente, Aricanduva, Jabaquara, 

Pinheiros, Vila Mariana e Sapopemba. Para melhores esclarecimentos, consultamos a empresa 

contratada, que forneceu e-mail em doc. anexo com o escopo da operação. 

Embora, como se disse acima, “casos como os observados podem inclusive sugerir desvio de 

finalidade, quando o agente público não atua objetivando o interesse público, mas visa a fins de 

caráter pessoal”, o fiscal da época, Sr. O. S., apenas acatou ordens superiores e, obviamente, 

neste caso, trata-se de uma política pública da Secretaria, cabendo às Subprefeituras ceder as 

Equipes e o material asfáltico. Além disto, a Subprefeitura atendida, tinha a obrigação de 

acompanhar os serviços planejados pela Secretaria, justamente a fim de impedir qualquer tipo de 

ilícito.  

Eventualmente, pode ser que o registro do serviço não tenha sido efetuado no momento de sua 

realização, o que provocaria diferenças de localização.  

Portanto, não houve falhas de controle da Fiscalização. Todos os serviços estão registrados nos 

relatórios fotográficos do SGZ, o que garante maior confiabilidade ao Sistema de pagamentos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“- Exigir documentação comprobatória quando houver operações da Secretaria 

em áreas estranhas à jurisdição da SUB-VP. 

- Relatar ocorrência (serviço fora de área) na Ficha Diária de Produção; 

- Relatar ocorrência (serviço fora de área) no Livro de Ordem. 

- Anexar documentação pertinente no processo administrativo (mãe). 
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- Identificar responsável pela Subprefeitura atendida, uma vez que os locais 

atendidos são de seu inteiro conhecimento e responsabilidade. 

- Estar em comunicação permanente com encarregado da Contratada, que está 

executando o serviço.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“Imediato e principalmente quando houver mutirões.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A unidade informa que, por determinação do Secretário Municipal das Subprefeituras (SMSUB), 

A. M., houve remanejamento temporário da Potenza para a área de Itaquera, não pertencente a sua 

área de operação contratual junto à SP-VP. Primeiramente, isso não justifica as demais 

ocorrências apontadas (em outros meses que não maio/2019, as quais, apesar de poucas, 

ocorreram). Como exemplos (informações retiradas dos relatórios da Solution, e visualizadas na 

ferramenta “Google My Maps”):  

 

- Item principal 334418; OS SGZ 227466; placa ENZ-0718; em 24/01/2019; Rua Alcântara, 58; 

- Item principal 333464; OS SGZ 186331; placa ENZ-0718; em 24/01/2019; Avenida Otaviano 

Alves de Lima, 172. 

 

Em relação a esses demais meses, a unidade deverá adotar controles para evitar que isso ocorra 

novamente. A execução de serviços de “tapa-buracos” fora da área contratual é irregular e deve 

ser coibida. 

 

É bom reiterar que qualquer mudança relacionada ao objeto contratado deve ser sempre colocada 

por escrito com alteração no contrato. Este procedimento visa a possiblidade de acompanhamento 

pelos órgãos de controle e dar o caráter formal às contratações da Administração Pública. 

 

Já em relação a Maio/2019, a Unidade apresentou no documento SEI n° 034246299 que o 

Secretário A. M. foi copiado na demanda relatada (“as empresas responsáveis pelos serviços de 

Zeladoria de Tapa Buraco para a Prefeitura de São Paulo, foram designadas a atuar em ação 

conjunta na Jurisdição de Itaquera. A Secretaria informou para cada Subprefeito, na época, sobre 

esta Operação na Cidade de São Paulo, havendo a necessidade de empréstimo das equipes por um 

prazo determinado”). Não foram anexadas informações diretas do próprio secretário, mas somente 

e-mail em que ele foi copiado, não existindo, comprovação – portanto- da ordem direta para a 

execução irregular, a qual, destaca-se, poderia ter sido endereçada de outras formas legais como 

contratos emergenciais, dispensas ou aditivos, dentre outras, mas não por desvirtuação do contrato 

originalmente assinado (execução de serviço por lote/área). 
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RECOMENDAÇÃO 003 

 

Em relação aos casos futuros análogos às ocorrências em Maio/2019, recomenda-se que a SP-VP, 

em casos excepcionais, formalize o contrato da forma adequada para a execução regular do 

serviço em áreas inicialmente não previstas. 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Em relação às ocorrências nos demais meses, recomenda-se que a SP-VP proíba a execução do 

serviço fora da área contratualmente acordada 

 

 

CONSTATAÇÃO 03 - Registro irregular do início e fim da execução do serviço. 

 

No sistema utilizado para registro da prestação de serviços “tapa-buracos”, o SGZ, dentre as 

informações apresentadas encontram-se os horários de início e fim do serviço, que permitem o 

cálculo do tempo total de execução daquele serviço específico. Por meio da análise de tais dados, 

é possível criar diversos estudos que podem otimizar a execução do serviço e o planejamento das 

atividades. 

 

A título exemplificativo, o cálculo de tempo médio estimado para a execução dos serviços “tapa-

buracos” pode auxiliar a programação de manutenções a serem realizadas em determinada 

subprefeitura, e estimar o prazo total de contrato necessário para suprir uma demanda específica 

naquela região.  

 

É evidente que esse estudo superficial pode não retratar a situação real, que envolve um contexto 

com outras diversas variáveis não consideradas, que possivelmente influenciariam a prestação do 

serviço, mas essa análise pode minimamente direcionar e auxiliar a programação de atividades 

daquela região específica. 

 

No intuito de verificar a regularidade dos registros realizados para o Contrato nº 02/SP-VP/2016, 

esta equipe de auditoria fez a análise dos dados compilados de uma amostra dos serviços prestados 

de janeiro/19 a abril/20. Seguem abaixo os histogramas de tempo para a execução das atividades 

de preparação de massa e aplicação de massa: 
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 Imagens 004 e 005 - Histogramas 
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Nos dados analisados, observou-se que existe uma quantidade relevante de serviços registrados 

com tempo menor que 15 minutos, o que sugere a existência de falhas no registro do início e do 

fim do serviço executado, visto que as atividades de preparação e aplicação da massa levam tempo 

razoavelmente maior. 

 

Ainda, registros que se referem a serviços com duração superior a 8 horas devem representar uma 

parcela significativamente menor que a observada, que é próxima de 10% do total de serviços 

executados, sugerindo, de maneira similar à anteriormente notada, falta de acurácia nos registros. 

  

Conforme já mencionado, esse registro incorreto prejudica a construção de uma base de dados 

confiável, sendo esta base essencial para um futuro planejamento dos serviços, inclusive para 

determinar parâmetros para futuras contratações. 

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“Consideramos que uma base de dados é fundamental para tomada de decisões  

Durante algum tempo, diversos dados foram organizados com este intuito de acordo com as 

especificidades do contrato e as ferramentas digitais disponíveis (SIGRC). Como não havia SGZ, 

os dados foram coletados a partir das Fichas Diárias de Produção, das Requisições de Massa 

Asfáltica da Usina (SPUA) e outras fontes. 

 

Convém notar que, apesar de nossos esforços em inovações do controle das atividades relativas 

aos serviços de tapa buracos, a elaboração dos Editais de Licitação compete à Secretaria, o que 

não invalida nossas ações para se melhorar a produtividade. Em doc. anexo, mostramos alguns 

dos controles realizados por nossa Equipe no ano de 2017 (Dados diários, Dados mensais e 

Produtividade).” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“Fazer as adequações necessárias nas planilhas existentes para implementar um controle diário 

das atividades de tapa buraco no âmbito da SUB-VP, considerando as novas ferramentas digitais 

disponíveis (SGZ).” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“A partir do início da vigência de novo contrato relativo à nova ATA de Registros de Preços para 

a atividade de Tapa Buracos.” 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

São louváveis os esforços da Unidade na tentativa de melhoria dos controles das atividades 

relativas aos serviços de “tapa buracos”. Ainda assim, há que se atentar ao fato de os registros 

apontarem falhas na execução, independentemente dos sistemas utilizados. Num controle diário de 

execuções, tais falhas deveriam ser notadas antes mesmos do pagamento. Os controles 

implementados parecem atuar numa administração gerencial a posteriori, e não concomitante. Por 

exemplo, um registro de tempos de execução indevidamente baixos deveria ser notado na 

aprovação da Ficha Diária de Produção, pelo fiscal da prefeitura. A própria fiscalização in-loco 

poderia comprovar se tais registros são fidedignos. 

 

O trabalho de Auditoria é justamente de alerta. Alerta para que a Unidade possa corrigir eventuais 

falhas que podem gerar problemas para o erário público. A Equipe insiste que a Unidade verifique 

potenciais falhas em seu processo. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

 

Recomenda-se à Unidade adoção de controles concomitantes à execução dos serviços, como 

fiscalização in-loco ou glosa na própria ficha diária de produção para aferir a fidedignidade das 

informações preenchidas pela contratada, as quais são a base para pagamento dos serviços 

prestados. 

 
CONSTATAÇÃO 04 - Execução de serviços sem contrato vigente 

 

Conforme já explicitado anteriormente, a prestação dos serviços “tapa-buracos” em pauta é 

regulada pelo contrato nº 02/SP-VP/2016 e seus aditivos. Abaixo é mostrada a evolução de 

aditivos contratuais (no que tange aos prazos) que ocorreram para esse contrato: 

 
Tabela 001 - Histórico de Aditivos contratuais do contrato nº 02/SP-VP/2016 

Termo Contratual Data 

Inicial 

Data Final 

02/SP-VP/2016 01/06/2016 31/05/2017 

Suspensão de contrato (indisponibilidade orçamentária) por 06 dias 25/05/2017 - 

T.A. 03/PR-VP/2017 20/07/2017 29/08/2017 

T.A. 04/PR-VP/2017 30/08/2017 04/10/2017 

T.A. 05/PR-VP/2017 05/10/2017 03/11/2017 

T.A. 06/PR-VP/2017 04/11/2017 03/11/2018 

Suspensão de contrato (por interdição temporária da Usina de 

Asfalto) por 04 dias 

07/02/2018 - 

T.A. 08/SUB-VP/2018 08/11/2018 07/11/2019 

T.A. 11/SUB-VP/2019 08/11/2019 07/11/2020 
Fonte: Equipe CGM 
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Dos aditivos explicitados, destaca-se o T.A. 06/PR-VP/2017, cujo objeto era “prorrogação 

contratual para o período de 04/11/2017 a 03/11/2018”, que somente foi assinado e publicado em 

15/12/2017 (SEI n° 6060.2016/0000018-9; documentos SEI n° 6035269 e 6035119). Ocorre que 

de 04/11/2017 a 30/11/2017 o serviço foi efetivamente prestado (conforme prestações de contas 

presentes no SEI N° 6060.2017/0000582-4), porém não houve, durante esse período, contrato de 

prestação de serviços vigente. Abaixo explicita-se a comprovação da prestação do serviço (“Folha 

de medição”, documento SEI n° 6049759) no período sem contrato à época da prestação dos 

serviços: 

 
Imagem 006 - “Folha de medição”  

 

 
Fonte: documento SEI n° 6049759 

 

A execução de serviços sem cobertura contratual contraria a Lei de Licitações e Contratos (Lei 

Federal n° 8.666/93), como se identifica em diversos julgados do TCU sobre o tema, abaixo 

explicitados: 
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“Celebre termo de aditamento previamente a expiração do prazo contratual, de modo a evitar 

a execução de serviços sem cobertura contratual, nos termos do art. 60 da Lei no 

8.666/1993.” (Acórdão 740/2004- Plenário) 

 

“Abstenha-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura contratual, em conformidade 

com o disposto nos artigos 60, parágrafo único, e 62 da Lei no 8.666/1993.” (Acórdão 

452/2008- Plenário) 

 

“Abstenha-se de promover a aquisição de bens ou serviços sem cobertura contratual, bem 

assim de celebrar contratos com cláusula de vigência retroativa, caracterizando a existência 

de contrato verbal antes de sua formalização, por contrariar o disposto no parágrafo único do 

art. 60 da Lei 8.666/1993.” (Acórdão 25/2007 - Plenário) 

 

“Abstenha-se de receber produtos ou serviços ou de realizar despesas sem cobertura 

contratual, em respeito ao disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei no 8.666/1993.” 

(Acórdão 2386/2006 - Plenário) 

 

Não se questiona aqui e efetiva prestação do serviço, nem da necessidade do serviço. Critica-se, 

sim, a falta de planejamento em aditar tempestivamente um contrato de serviço contínuo e 

necessário à Subprefeitura. 

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“A transferência de recursos para o período de novembro/dezembro somente foi possível em 

31/10/2017, conforme doc. nº 5263662 (pasta XIII) do processo 6060.2016/0000018-9, portanto, 

é possível que não tenha havido tempo hábil para o trâmite normal do processo, tendo sido o 

contrato assinado retroativamente no dia 15.12.2017. Desta maneira, não houve paralisação das 

atividades, pois a solução de continuidade seria interrompida, encerrando-se assim o contrato, o 

que causaria efetivamente prejuízo à municipalidade em plena época de chuvas, quando a 

incidência de buracos aumenta significativamente. Solicito análise e manifestação do setor de 

Compras e Finanças, quanto à assinatura do contrato em epígrafe.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Não houve plano de providências específico para esta Constatação. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Não houve prazo de implementação específico para esta Constatação. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Conforme explicitado na constatação em pauta, a unidade não pode autorizar a execução de um 

serviço sem cobertura contratual com a contratada. O aditamento retroativo é ilegal, e deve ser 

coibido. Cabe à Administração da Unidade tomar ações preventivas com tempo hábil para que o 

serviço não seja suspendido, para que a execução do serviço ocorra de forma legal e para que a 

renovação contratual ocorra antes do vencimento do contrato 

 

Ainda que a unidade alegue a continuidade do serviço público, haveria, na legislação, mecanismos 

para a efetivação de novo contrato para a continuidade da prestação do serviço. 

 

RECOMENDAÇÃO 006 

 

Planejar-se adequadamente de forma que o atraso na transferência de recursos não prejudique nem 

a execução dos serviços, nem a renovação do contrato (sempre durante a vigência do próprio 

contrato). 

 

RECOMENDAÇÃO 007 

 

Coibir a execução de serviços sem cobertura contratual. Se necessário, adotar formas legais como 

dispensa de licitação, dentre outras, dada a urgência do caso, urgência essa que não poderá ser 

fabricada pela própria Administração Pública. 

 

 

CONSTATAÇÃO 05 - Disparidade nas planilhas de controle de execução do serviço 

 

A prestação de serviços “tapa-buracos” é mensurada pela quantidade de Tonelada de massa 

asfáltica aplicada no mês. O contrato inicial (nº 02/SP-VP/2016), a partir da ARP 

36/SMSP/COGEL/2014, previa (cláusula 5a) 3.000 T/ano, distribuídas ao longo de 12 meses de 

contrato, quantidade essa que foi aumentada por aditivos contratuais ao longo dos anos. No último 

aditivo que alterou tal quantidade (T.A. 11/SUB-VP/2019, de 08/11/2019 a 07/011/2020), houve a 

estimativa de 3.750 T/ano (correspondendo ao limite legal de acréscimo de 25% ao consumo 

anual de 3.000 T original). O pagamento mensal estimado vinculado à quantidade total de massa 

asfáltica aplicada, porém, poderia: ser afetado em casos justificados de falta de fornecimento de 

material pela PMSP (cláusula 5.2.2.a do referido contrato, cabendo a remuneração no valor de 3 - 

três- toneladas do preço unitário -por tonelada- vigente por caminhão cadastrado na SPUA, na 

data da ocorrência da impossibilidade de fornecimento); reduzido (cláusula 7.16 do referido 

contrato: a qualidade do serviço prestado é medida pelo grau de compactação da massa asfáltica 

aplicada - parâmetro Marshal- sendo que o pagamento mensal pode ser reduzido em 10%, outros 

5% adicionais, ou recusado); ou eventualmente glosado, nas situações prevista no contrato. 

 

Conforme explicita a cláusula 7a do mesmo contrato, o pagamento será realizado mediante, dentre 

outras condições, a apresentação das medições dos serviços contratados comprovados pelas Fichas 

Diárias de Produção devidamente preenchidas. Abaixo segue um exemplo dessas Fichas Diárias 
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de Produção referente à Prestação de Contas do mês de Setembro de 2019 (processo SEI n° 

6060.2019/0002636-1): 

 
Imagem 007 – Ficha Diária de Produção de 02/09/2019 

 
Fonte: documento SEI n° 021680855 

 

Para cada dia de serviço realizado e equipe executora há 01 Ficha Diária de Produção. A 

consolidação de todos os dias do mês, dos serviços realizados por todas as equipes, é realizada por 

controle em excel intitulado “Resumo CPO - SERVIÇO EXECUTADO - BURACO 
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(021681051)”, o qual é consubstanciado pelo relatório “Medição de fornecimento ELABORADA 

POR CPO”, abaixo mostrado para a Prestação de Contas do mês de Setembro de 2019 (processo 

SEI n° 6060.2019/0002636-1). 

 
Imagem 008 - Consolidação das medições da prestação de serviços “tapa-buracos” em Setembro/2019 

 
Fonte: documento SEI n° 021847757 

 

Ainda no que tange aos controles, também há um relatório mensal no sistema SGZ, denominado 

“Extrato Mensal De Produção Aprovada Para Liquidação”, o qual também está presente na 

prestação de contas mensal para pagamento do contrato. Abaixo, mostra-se de forma parcial 
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(figura recortada) tal relatório para a prestação contas do mês de Setembro de 2019 (processo SEI 

6060.2019/0002636-1: 

 
Imagem 009 - Relatório SGZ “Extrato Mensal De Produção Aprovada Para Liquidação” de Setembro/2019  – figura 

recortada para apresentação 

 
Fonte: documento SEI n°021681192 

 

Ocorre que, ao compararmos os controles anexados às Prestações de contas (Imagem 008 

VERSUS Imagem 009), os quantitativos de massa asfáltica aplicada no serviço em pauta 

divergem entre si, conforme mostrado na tabela abaixo para os meses de Janeiro/2019 a 

Maio/2020: 
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Tabela 002 – Comparativos/Divergências nas planilhas de controle de produção da prestação de serviços “tapa-

buracos” (Consolidação das "Ficha Diária de Produção” x “Extrato Mensal De Produção Aprovada Para Liquidação”) 

de Janeiro/2019 a Junho/2020 

Mês Consolidação das "Fichas 

Diárias de Produção” (em 

T), conforme modelo 

mostrado na imagem 008 

(A) 

“Extrato Mensal De 

Produção Aprovada Para 

Liquidação” do SGZ (em 

T), conforme modelo 

mostrado na Imagem 009 

(B) 

Variação da 

quantidade 

efetivamente paga 

sobre quantidade do 

SGZ 

([A-B]/A) 

jan/19 262,49 205,80 21,6% 

fev/19 210,72 212,85 -1,0% 

mar/19 310,53 266,30 14,2% 

abr/19 348,42 415,04 -19,1% 

mai/19 563,70 575,44 -2,1% 

jun/19 249,39 188,51 24,4% 

jul/19 404,79 378,84 6,4% 

ago/19 354,34 345,66 2,4% 

set/19 264,14 239,41 9,4% 

out/19 234,54 243,02 -3,6% 

nov/19 420,72 391,96 6,8% 

dez/19 480,70 458,27 4,7% 

jan/20 312,28 293,48 6,0% 

fev/20 305,52 292,16 4,4% 

mar/20 504,92 522,40 -3,5% 

abr/20 505,46 505,46 0,0% 

mai/20 468,00 462,25 1,2% 

jun/20 304,72 302,92 0,6% 

Total 6.505,38 6.299,77 3,2% 
Fonte: “Processos Relacionados” ao processo SEI “mãe” n° 6060.2016/0000018-9 (“Pagamentos: 

Compras” de Janeiro/2019 a Junho/2020) 

 

Pode-se observar que dos 18 meses tomados como amostras somente em 01 único mês os 

quantitativos conferem (abril/2020). Nos demais meses, houve discrepância considerável entre os 

controles utilizados. Ao final desse período, inclusive, percebe-se que pode ter sido pago 3,2% a 

mais pelos controles constantes na “Ficha Diária de Produção” em comparação àqueles do SGZ. 

Destaca-se aqui a possibilidade de pagamento a maior pela válida preocupação de ônus ao erário. 

Mas não se pode negar que há meses em que se pode ter pago um valor menor que o devido 

(meses em que o SGZ aponta valores a pagar maiores que aqueles constantes nas Fichas Diárias 

de Produção, os quais são efetivamente pagos). Desta forma, é de vital importância que a Unidade 

identifique a razão pela qual tais sistemas oficiais divergem, atuando para faze-los convergir, ou 

tendo as justificativas para tais divergências. 
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Vale destacar que todo o controle da prestação de serviço é realizado pela “Ficha Diária de 

Produção” (conforme previsto em contrato) e que não foram identificados pagamentos por 

serviços não prestados. Ainda assim, o SGZ é um sistema oficial da PMSP, de onde inclusive 

surgem todas as OS´s executadas. É de vital importância para a gestão da prestação de serviços 

“tapa-buracos” que os relatórios apresentados nas Prestações de Contas mensais sejam coerentes e 

que não apresentem divergências, sob pena de perder-se o controle sobre o processo e 

prejudicando a transparência sobre a execução dos serviços efetivamente prestados. 

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“Conforme citado anteriormente, o pagamento mensal estimado vinculado à quantidade total de 

massa asfáltica aplicada, pode ser afetado em casos justificados de falta de fornecimento de 

material pela PMSP (cláusula 5.2.2.a do contrato nº 02/SP-VP/2016, cabendo a remuneração no 

valor de 3 (três toneladas) do preço unitário por tonelada vigente por caminhão cadastrado na 

SPUA na data da ocorrência da impossibilidade de fornecimento). Foi exatamente o que ocorreu 

nos meses de Junho/2019, Outubro/2019, Novembro/2019 e Dezembro/2019, quando foram 

adicionadas às quantidades de massa asfáltica efetivamente aplicadas, respectivamente 18 ton, 06 

ton, 09 ton e 12 ton e cujas Planilhas de Medição estão anexas. Estes valores não foram lançados 

no SGZ, visto somente serem registrados na ocasião da medição, além disto, alterariam os 

parâmetros obtidos através dos dados acumulados, como por exemplo, a quantidade de massa 

aplicada por m². Neste caso, deve-se subtrair, estes valores, nos meses correspondentes, daqueles 

da coluna “Consolidação das Fichas Diárias de Produção”, ambos indicados na Tab.2 e 

compará-los com aqueles da coluna “Extrato mensal de Produção” da mesma tabela. Assim, 

teríamos a seguinte situação: 

 

- jun/2019: 249,39-18=231,39, que comparado a 188,51 corresponde à variação de 18,5% e não 

24,4%, como calculado; 

- out/2019: na tabela, diferentemente de jun/2019, foi inserido o valor da medição sem o 

acréscimo de 6 ton (234,54), portanto, a variação de -3,6% está correta; 

- nov/2019: 420,72-09=411,72, que comparado a 391,96 corresponde à variação de 4,8% e não 

6,8%, como calculado; 

- dez/2019: 480,7-12=468,7, que comparado a 458,27 corresponde à variação de 2,2% e não 

4,7%, como calculado; 

 

É importante lembrar que o SGZ estava em fase de implantação em 2019 e sofreu várias 

alterações, o que acabou por se constituir um aprendizado para todos. Se alguma informação não 

fosse lançada até o 5º dia útil, haveria problema de pagamento a menor naquele mês e no mês 

seguinte esta diferença seria adicionada ao pagamento, compensando assim esta falha, isto se o 

pagamento fosse baseado exclusivamente através do sistema, o que veio a ocorrer efetivamente 

somente a partir de abril de 2020, quando se pode notar que as variações são mínimas, conforme 

mostrado na própria Tab.2 da Auditoria. 
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O fato de a variação total calculada pela Auditoria ser de 3,2% corrobora o raciocínio exposto 

acima, devendo serem desconsideradas grandes variações como a de 24,4%, por exemplo.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“- Treinamento dos usuários do SGZ no âmbito da Subprefeitura e Empresa 

Contratada (Depende da ArtPlan); 

- Definição de como serão registrados os adicionais contratuais no SGZ 

(depende da ArtPlan); 

- Treinamento quanto ao correto preenchimento da Ficha Diária de Produção” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“Dois primeiros itens dependem de ArtPlan, o terceiro é de aplicação imediata.” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Conforme apontado pela unidade, o sistema SGZ ainda estava em fase de implementação, o que 

justificaria discrepâncias. Realmente, a partir de Abril/2020, quando teria se iniciado o pagamento 

baseado exclusivamente através do sistema SGZ, as diferenças diminuíram.  

 

Compreende-se que ocorram divergências entre sistemas, como as apontadas na Manifestação da 

Unidade, tanto pelas peculiaridades, como pela fase de maturação dos sistemas. Ainda assim, 

ambos os relatórios constam das Prestações de Contas e devem ser uniformizados, de forma a 

mostrar informações fidedignas, coerentes e convergentes. As próprias ações propostas pela 

Unidade, como “Definição de como serão registrados os adicionais contratuais no SGZ” ou 

“Treinamento quanto ao correto preenchimento da Ficha Diária de Produção” atuam nesse sentido 

e devem continuar. Contudo, até para reforçar tais ações, a Unidade deve informar à SMSUB das 

dificuldades existentes identificadas (caso ainda não tenha feito) para subsidiar o aprimoramento 

do sistema. 

 

RECOMENDAÇÃO 008 

 

Recomenda-se à Unidade informar à SMSUB das dificuldades existentes identificadas (caso ainda 

não tenha feito) para subsidiar o aprimoramento do sistema, de forma que ambos os relatórios, 

anexados às prestações de contas, sejam fidedignos, coerentes e convergentes. 

 

 

CONSTATAÇÃO 06 - Inconformidades no preenchimento das Fichas Diárias de Produção 

 

Segundo o contrato já citado (nº 02/SP-VP/2016), em sua cláusula 7.4.9 (já explicitada no item 

3.2), “em cada processo mensal de pagamento das medições, deverão ser anexadas as fichas 

diárias de produção referente aos serviços executados. Nestas fichas deverão ser anotados todos os 

fatos ocorridos durante a execução dos serviços, tais como: horário de apresentação e de dispensa 
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das frentes de trabalho, os atrasos, ausências e saídas antecipadas de funcionários, quantidade de 

toneladas retiradas, quebra ou defeito de veículos, devendo ter o visto do encarregado da 

Prefeitura”.  

 

Abaixo são mostradas 04 “Fichas Diárias de Produção”: de Março/2020 (processo SEI n° 

6060.2020/0000855-1; documento SEI n° 027794028), de Abril/2020 (processo SEI n° 

6060.2020/0000972-8; documento SEI n° 028840696); de maio/2020 (processo SEI n° 

6060.2020/0001121-8; documento SEI n° 029939002);e de Julho/2020 (processo SEI n° 

6060.2020/0001425-0; documento SEI n°031746846).  

 

As fichas de Março/2020 e Abril/2020 apresentam uma série de erros de preenchimento. Não há, 

em sua maioria, preenchimento de número de OS, placa do veículo utilizado, horários de 

apresentação e liberação da frente de trabalho, informações sobre a massa aplicada (temperaturas 

e qualidade) e de chuva. Por fim, não há em nenhuma das fichas diárias assinaturas dos 

encarregados da empresa, tampouco da prefeitura. 
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Imagem 010 – Exemplo de Ficha Diária de Produção de Março/2020  

 
Fonte: documento SEI n° 02779402 
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Imagem 011 – Exemplo de Ficha Diária de Produção de Abril/2020  

 
Fonte: documento SEI n° 028840696 

 

A partir de maio/2020, o modelo da Ficha Diária de Produção foi alterado, tendo-se melhorado 

substancialmente a qualidade do preenchimento. Ainda assim, eventualmente, não se preencheram 

alguns dados como placa de veículo. 
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Imagem 012 – Exemplo de Ficha Diária de Produção de Maio/2020  

 
Fonte: documento SEI n° 029939002 

 

Em julho/2002, voltaram a aparecer problemas de preenchimento como temperatura da massa e 

assinatura do encarregado pela fiscalização na PMSP.  
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Imagem 013 – Exemplo de Ficha Diária de Produção de Julho/2020  

 
Fonte: documento SEI n° 031746846 

 

Os dados constantes da Ficha Diária de Produção são importante ferramenta para a fiscalização do 

efetivo serviço prestado, e a falta desses registros prejudicam a adequada aferição se o serviço foi 

prestado e do quanto de massa asfáltica foi efetivamente aplicada. Além disso, a falta de 
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assinatura por funcionário da PMSP, além de atentar contra cláusula expressa do contrato, 

prejudica o controle dos serviços prestado e, posteriormente, do montante devido, no caso de 

necessidades de glosas. A melhora apresentada em maio/2020, depois de diversos meses com as 

falhas apontadas, não parece ter sido duradoura, com problemas voltando a ocorrerem 02 meses 

depois. 

 

A unidade se manifestou pelo documento SEI n° 034247208, informando o seguinte: 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

 

“Informamos que, embora o contrato estabeleça que deva haver a assinatura do encarregado, é 

nosso dever esclarecer que não há mais encarregados para acompanhar os serviços de tapa 

buracos e muitas vezes quando a Ficha chega às mãos do Fiscal, já decorreram alguns dias. 

Outro fator importante que pode provocar falhas é a mudança de motorista do TBR, que é a 

pessoa responsável pelo preenchimento das FDP. Pelo fato de não estar familiarizado com o 

formulário, acaba por omitir informações importantes, algumas delas presentes em duplicidade 

com o sistema SGZ e no sistema GPS.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

“- Instruir o motorista quanto ao correto preenchimento da FDP; 

- Exigir que a FDP seja entregue à PMSP ao término dos serviços ou, no máximo, no dia 

seguinte, quando os serviços se estenderem além do horário do Expediente; 

- Conferir diariamente os dados das FDP para evitar inconsistências; 

- Assinar diariamente as FDP. 

- Comunicar a Contratada para que o motorista preencha na íntegra todos os campos da FPD.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A manifestação da Unidade corrobora com a constatação, e as ações propostas endereçam 

parcialmente os apontamentos. Nesse sentido, é importante salientar que se o contrato prevê um 

encarregado por parte da SP-VP, ele deve existir e estar atuante, sob pena de prejudicar-se a 

fiscalização dos serviços prestados ao tempo de sua execução pela contratada. Além disso, as 

informações do formulário de produção, previsto em contrato, validadas e fiscalizadas, são de 

vital importância pra gestão do serviço prestado.  

 

Novamente a Unidade alega problemas de pessoal. A Equipe de Auditoria reitera que, apesar do 

problema de falta de pessoal, a Administração Pública não pode se furtar de seguir os ditames 

legais. 
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É imperioso que a Unidade envide esforços com a finalidade de resolver problemas que a falta de 

pessoal possa trazer para as finalidades da sua administração. 

 

O trabalho de Auditoria é justamente de alerta. Alerta para que a Unidade possa corrigir eventuais 

falhas que podem gerar problemas para o erário público. A Equipe insiste que a Unidade verifique 

potenciais falhas em seu processo. 

 

O problema de falta de pessoal é algo sensível que pode provocar os problemas aqui apontados e 

outros potenciais que não o foram por esta Equipe. 

 

RECOMENDAÇÃO 009 

 

Garantir que um encarregado da SP-VP assine as Fichas Diárias de Produção, sendo responsável 

pelas informações fiscalizadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 010 

 

Garantir o adequado preenchimento das Fichas Diárias de Produção, de forma que não fiquem 

campos vazios, previstos em contrato para a adequada fiscalização dos serviços prestados, 

tampouco contenham informações imprecisas ou incoerentes. 
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4. PLANO DE AÇÃO 
 
  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0018629-4  

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 001 de 010 

Texto* Recomenda-se que a SP-VP disponibilize em seu site a programação 

diária/semanal/planejada do serviço “tapa-buracos” para o adequado 

acompanhamento da população, promovendo maior transparência na prestação 

desse serviço público. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* Constatação 01 ("Ausência da publicação da programação de serviços “tapa-

buracos” para controle social ") do RA 151/2019. Foi constatado que a SP-VP 

não publica em sítio específico 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/vila_prudent

e/), aba Serviços de Zeladoria Urbana, a programação diária dos serviços a 

serem executados, o que permitiria maior transparência e controle social. 

Apesar da alegada diferença entre os serviços de varrição e cata-bagulho. os 

quais tem a publicação da programação diária, recomendou-se que houvesse 

ALGUMA publicação periódica (se não diária, talvez semanal/planejada). A 

unidade alega não ter material humano para atualizar o site diariamente. 

M
a
n

if
es

ta
çã

o
 

d
a
 U

n
id

a
d

e*
*
 Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada 

em** 

N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 

8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 rev00, 

pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento SEI n.° 

038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade informou que 

deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o Departamento de 

Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a gestão e a fiscalização 

da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-buracos), conforme 

Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 002 de 010 

Texto* Recomenda-se à Unidade fazer levantamento de quantitativo de pessoal de suas 

áreas, identificando as áreas que estão sobrecarregadas, e a partir deste estudo, 

levantar necessidades para os órgãos competentes da Prefeitura de São Paulo de 

tal forma que seja indicada uma forma de, pelo menos, amenizar o problema. 

Tal levantamento poderá servir de subsídio para a necessidade de uma ação 

premente e efetiva. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* Constatação 01 ("Ausência da publicação da programação de serviços “tapa-

buracos” para controle social ") do RA 151/2019. Foi constatado que a SP-VP 

não publica em sítio específico 

(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/vila_prudent

e/), aba Serviços de Zeladoria Urbana, a programação diária dos serviços a 

serem executados, o que permitiria maior transparência e controle social. 

Apesar da alegada diferença entre os serviços de varrição e cata-bagulho. os 

quais tem a publicação da programação diária, recomendou-se que houvesse 

ALGUMA publicação periódica (se não diária, talvez semanal/planejada). A 

unidade alega não ter material humano para atualizar o site diariamente. 

M
a
n

if
es

ta
çã

o
 

d
a
 

U
n

id
a
d

e*
*

 

Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada 

em** 

N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 

8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 rev00, 

pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento SEI n.° 

038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade informou que 

deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o Departamento de 

Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a gestão e a fiscalização 

da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-buracos), conforme 

Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 003 de 010 

Texto* Em relação aos casos futuros análogos às ocorrências em Maio/2019, 

recomenda-se que a SP-VP, em casos excepcionais, formalize o contrato da 

forma adequada para a execução regular do serviço em áreas inicialmente não 

previstas. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 02 ("Execução do serviço fora da área abrangida pelo contrato") 

do RA 151/2019. Foi constatado 89 ocorrências (1,43% da amostra) de 

serviços de tapa-buraco em região FORA da abrangência do contrato, 

caracterizando execução irregular do serviço (sem contrato). A unidade 

apresentou explicativa (e não justificativa) para 87 casos (ordens superiores da 

SMSUB para cobrir demanda pontual em Itaquera - o que foi solicitado 

também para outras subprefeituras), em Maio/2019. Ainda que tenha sido 

ordem superior, a execução continuou a ser irregular. Para os outros 02 casos 

(demais meses), não houve justificativa. 

M
a
n

if
es

ta
çã

o
 

d
a
 

U
n

id
a
d

e*
*

 

Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 004 de 010 

Texto* Em relação às ocorrências nos demais meses, recomenda-se que a SP-VP 

proíba a execução do serviço fora da área contratualmente acordada 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 02 ("Execução do serviço fora da área abrangida pelo contrato") 

do RA 151/2019. Foi constatado 89 ocorrências (1,43% da amostra) de 

serviços de tapa-buraco em região FORA da abrangência do contrato, 

caracterizando execução irregular do serviço (sem contrato). A unidade 

apresentou explicativa (e não justificativa) para 87 casos (ordens superiores da 

SMSUB para cobrir demanda pontual em Itaquera - o que foi solicitado 

também para outras subprefeituras), em Maio/2019. Ainda que tenha sido 

ordem superior, a execução continuou a ser irregular. Para os outros 02 casos 

(demais meses), não houve justificativa. 

M
a
n
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es

ta
çã
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d
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n
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d
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*

 

Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 005 de 010 

Texto* Recomenda-se à Unidade adoção de controles concomitantes à execução dos 

serviços, como fiscalização in-loco ou glosa na própria ficha diária de 

produção para aferir a fidedignidade das informações preenchidas pela 

contratada, as quais são a base para pagamento dos serviços prestados. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 03 ("Registro irregular do início e fim da execução do serviço") 

do RA 151/2019. Foi constatado que diversos registros de início e fim dos 

serviços prestados (anotados na Ficha Diária de Produção) não eram coerentes 

ou condizentes com a complexidade de tais serviços. A unidade alegou que 

realizou uma série de melhorias nos controles, porém as mesmas não 

endereçam a questão principal da constatação, qual seja, o controle 

concomitante à execução do serviço (fiscalização in-loco, glosas diárias nas 

fichas diárias de produção, etc....) 
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 006 de 010 

Texto* Planejar-se adequadamente de forma que o atraso na transferência de recursos 

não prejudique nem a execução dos serviços, nem a renovação do contrato 

(sempre durante a vigência do próprio contrato). 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 04 ("Execução de serviços sem contrato vigente") do RA 

151/2019. Foi constatado que em Novembro de 2017 ocorreu a prestação do 

serviço de tapa-buracos pela contratada, mas o contrato que regia tal prestação 

de serviços venceu, sendo aditivado retroativamente em momento posterior. A 

unidade alegou falta de repasse de verbas para a aditivação tempestiva, e 

entendeu como regular a aditivação retroativa, supostamente "regularizando" o 

período sem contrato quando ocorreram tais prestações. 
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 007 de 010 

Texto* Coibir a execução de serviços sem cobertura contratual. Se necessário, adotar 

formas legais como dispensa de licitação, dentre outras, dada a urgência do 

caso, urgência essa que não poderá ser fabricada pela própria Administração 

Pública. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 04 ("Execução de serviços sem contrato vigente") do RA 

151/2019. Foi constatado que em Novembro de 2017 ocorreu a prestação do 

serviço de tapa-buracos pela contratada, mas o contrato que regia tal prestação 

de serviços venceu, sendo aditivado retroativamente em momento posterior. A 

unidade alegou falta de repasse de verbas para a aditivação tempestiva, e 

entendeu como regular a aditivação retroativa, supostamente "regularizando" o 

período sem contrato quando ocorreram tais prestações. 
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 008 de 010 

Texto* Recomenda-se à Unidade informar à SMSUB das dificuldades existentes 

identificadas (caso ainda não tenha feito) para subsidiar o aprimoramento do 

sistema, de forma que ambos os relatórios, anexados às prestações de contas, 

sejam fidedignos, coerentes e convergentes. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 05 ("Disparidade nas planilhas de controle de execução do 

serviço") do RA 151/2019. Foi constatado que havia 02 controles paralelos 

não coerentes entre si, presentes nas prestações de contas (SEI) dos serviços 

auditados. Trata-se de controles oriundos do SGZ (mais recente e 

supostamente o sistema que engloba toda a vida útil da OS, sendo vital para a 

rastreabilidade de toda a demanda) e do SPTransparente- da Solution (mais 

antigo, e amplamente utilizado por todas as contratadas, sendo o sistema 

oficial para execução dos serviços e de apuração da real prestação para 

pagamento). A unidade alega que o SGZ é recente, estando ainda na fase de 

aprendizado para todos, sendo inclusive necessárias adaptações para a 

realidade de cada serviço. A equipe de auditores entende que o problema deve 

ser endereçado à SMSUB 
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 009 de 010 

Texto* Garantir que um encarregado da SP-VP assine as Fichas Diárias de Produção, 

sendo responsável pelas informações fiscalizadas. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 06 ("Inconformidades no preenchimento das Fichas Diárias de 

Produção") do RA 151/2019. Foi constatado que as Fichas Diárias de 

Produção (a base para controle e pagamento dos serviços efetivamente 

prestados) não estão sendo preenchidas adequadamente, conforme previsto em 

contrato. Além de diversos campos em branco, sobressaiu a ausência de 

assinatura do responsável da PMSP (fiscal) em tal ficha.  
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2019/0021652-5 

Unidade Auditada* Subprefeitura Vila Prudente (SUB-VP) 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 151/2019 - Recomendação 010 de 010 

Texto* Garantir o adequado preenchimento das Fichas Diárias de Produção, de forma 

que não fiquem campos vazios, previstos em contrato para a adequada 

fiscalização dos serviços prestados, tampouco contenham informações 

imprecisas ou incoerentes. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 06 ("Inconformidades no preenchimento das Fichas Diárias de 

Produção") do RA 151/2019. Foi constatado que as Fichas Diárias de 

Produção (a base para controle e pagamento dos serviços efetivamente 

prestados) não estão sendo preenchidas adequadamente, conforme previsto em 

contrato. Além de diversos campos em branco, sobressaiu a ausência de 

assinatura do responsável da PMSP (fiscal) em tal ficha.  
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Tipo **   

Ação** N/A 

Responsável ** N/A 

Implementada em** N/A 

Monitorável após (a)* N/A 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

N/A 

Marcador (c)* 10- Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice de 

Atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Classificado como "Recomendação Não Monitorável - Não Participa do Índice 

de Atendimento" por "Perda de Competência", conforme manual MO-02 

rev00, pg 141, item XI. Em Ofício n.° 021/SUB-VP/GAB/2021 (documento 

SEI n.° 038304651; processo SEI n.° 6067.2019/0021652-5), a Unidade 

informou que deixou de preencher o Anexo de Recomendações porque o 

Departamento de Zeladoria Urbana (DZU, da SMSUB) passou a realizar a 

gestão e a fiscalização da atividade de zeladoria em pauta (serviços de tapa-

buracos), conforme Decreto n.° 59.775/2020, de 10/09/2020 e Portaria n.° 

056/SMSUB/2020. 

 

 

 

 

 

São Paulo, 07 de Dezembro de 2020.  


