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1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 009/2021/CGM-

AUDI, teve como objetivo verificar a conformidade (i) do procedimento de gerenciamento, 

manutenção e atualização do cadastro da rede de iluminação pública, (ii) do procedimento de análise 

do faturamento de iluminação pública, bem como, (iii) dos processos de pagamentos quanto aos 

registros e documentos suporte relativos ao Contrato nº 10/SES/2015. 

 

Para os dois primeiros tópicos foram encontradas fragilidades, as quais serão apresentadas no item 

4 deste documento. Para a análise vinculada à conformidade dos processos de pagamento, 

considerando as exigências contratuais, foram examinados os processos do ano de 2019, não tendo 

sido encontradas irregularidades. 

 

Tal instrumento celebrado entre a empresa AES Eletropaulo (hoje Enel Distribuição São Paulo) e o 

Município de São Paulo teve por objeto disciplinar o fornecimento de energia elétrica, pela 

concessionária para o sistema de iluminação pública da cidade.  

 
O prazo de vigência do Contrato em questão foi de 12 (doze) meses, sendo prorrogado 

automaticamente por iguais e sucessivos períodos, até 60 (sessenta) meses. Portanto, o período 

contratual compreendeu 10 de abril de 2015 a 09 de abril de 2020. 

 

A Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública (ILUME) pertencente a 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), e tem, entre outras atribuições, a de 

gerir e acompanhar a execução da prestação de serviços de iluminação pública do Município 

 
Esta auditoria compreende exames de conformidade e é oriunda de demanda estabelecida no Plano 

Anual de Auditoria Interna (PAINT 2021) definido com base em análise de risco.1 

 

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

 

- Análise dos processos de pagamento; 

- Análise dos métodos e fiscalização e das prestações de contas; 

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

as contratações. 

 

As análises resultaram nos achados de auditoria apresentados neste documento.  

 

Importante destacar que, nesta oportunidade, cabe à Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento (SMUL) apreciá-los e proceder à análise individualizada de cada apontamento 

apresentado, de modo a fornecer à equipe de auditoria as informações solicitadas, quais sejam: 

 

 
1 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT 2021). Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2021_publicacao_09_03_202

1.pdf. Acesso em: 28 jun. 2021. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2021_publicacao_09_03_2021.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/controladoria_geral/PAINT_2021_publicacao_09_03_2021.pdf
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a) A Manifestação da Unidade para cada um dos achados relatados, inserindo informações e 

documentos que evidenciem a fundamentação apresentada, bem como considerações da Pasta e/ou 

concordância expressa com os apontamentos discorridos; 

 

b) O Plano de Providências, concreto e detalhado, para cada achado, que será adotado pela 

Unidade com vistas a sanar as fragilidades identificadas e/ou mitigar a ocorrência de falhas futuras; 

e 

 

c) O Prazo para Implementação do Plano de Providências supracitado.  

 

Destaque-se que as informações acima solicitadas deverão ser encaminhadas à CGM/AUDI no 

prazo de 10 dias úteis. Recomenda-se fortemente a realização de reunião entre a Unidade 

Auditada e a Coordenadoria de Auditoria Geral, dentro deste mesmo prazo, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os pontos levantados e/ou breve antecipação e 

alinhamento quanto às providências a serem tomadas (que ainda assim deverão ser formalizadas por 

escrito). 

 

Diante da situação de emergência decretada pelo Município de São Paulo, por meio do Decreto 

Municipal nº 59.283/2020, sugere-se que a reunião supracitada (se solicitada) seja realizada 

preferencialmente em formato virtual, através do Microsoft Teams, ferramenta disponibilizada pela 

Prodam e Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) como solução para a realização 

de reuniões virtuais e videoconferência. 

 

Recebida a manifestação da Unidade, a equipe de auditoria procederá, então, à elaboração do 

Relatório de Auditoria (de caráter conclusivo), que será publicado no sítio oficial da Controladoria 

Geral do Município de São Paulo, e no qual constarão as constatações, as manifestações da Unidade 

Auditada, as análises da equipe e as recomendações cabíveis.  

 

Objetivando colaborar com melhorias no controle interno e na gestão pública municipal, a equipe 

de auditoria fica à disposição para eventuais elucidações e contribuições concernentes à concepção 

das ações a serem tomadas pela Unidade. 
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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; 

 

• Reunião inicial com a Unidade Auditada; 

 

• Solicitação de processos e documentos; 

 

• Procedimentos de auditoria: análise documental e amostragem; 

 

• Reuniões intermediárias com os gestores da Unidade Auditada; 

 

• Conferência de cálculos e confronto de valores. 
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A vigência do Contrato nº 10/SES/2015 perdurou de abril de 2015 a abril de 2020. 

 
Conforme explanado pela ILUME, no período de 2011 a 2013, o Município contratou o Consórcio 

ENGER/LBR para cadastrar toda a rede de iluminação pública da cidade de São Paulo. Depois, 

atualizou manualmente esse cadastro com as informações passadas pelas empresas que prestavam 

serviços de manutenção e ampliação na rede de iluminação pública (Doc. 041245144, SEI 

6067.2021/0002367-4).  

 

Para efeito de faturamento, no Contrato nº 10/SES/2015, a Eletropaulo aceitou a adoção da tabela 

de ativos originada do cadastro atualizado manualmente. 

 

O Contrato em sua cláusula 5.4 sugere a possibilidade de desenvolver uma integração entre os 

cadastros da Contratante e da Contratada: 

 
5.4 Poderão ser desenvolvidas ferramentas de integração e comunicação de dados entre 

os sistemas de tecnologia da informação da AES Eletropaulo e do Município, de forma a 

permitir que tais atualizações de dados de cadastro transitem entre as partes, de forma 

ágil e segura. (grifos nossos) 

 

No entanto, não foi elaborada uma ferramenta de integração e comunicação de dados entre os 

sistemas do Município e da Eletropaulo, pois, segundo a unidade, “os sistemas são muito diferentes, 

o que resultou em dificuldades para elaborar esse sistema de trabalho” (Doc. 041245144, SEI 

6067.2021/0002367-4). 

 
Já o consumo de energia elétrica, para o Contrato nº 10/SES/2015, foi determinado pela Eletropaulo 

por avença, de acordo com os artigos 24 e 25 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme 

previsto na cláusula 5.1 a do Contrato (Doc. 041245144, SEI 6067.2021/0002367-4).  

 
Art. 24. Para fins de faturamento da energia elétrica destinada à iluminação pública ou à 

iluminação de vias internas de condomínios, o tempo a ser considerado para consumo 

diário deve ser de 11 (onze) horas e 52 (cinquenta e dois) minutos, ressalvado o caso de 

logradouros que necessitem de iluminação permanente, em que o tempo é de 24 (vinte e 

quatro) horas por dia do período de fornecimento. 

§ 1o O tempo a ser considerado para consumo diário pode ser diferente do estabelecido no 

caput, após estudo realizado pelo consumidor e a distribuidora junto ao Observatório 

Nacional, devidamente aprovado pela ANEEL. 

§ 2o A tarifa aplicável ao fornecimento de energia elétrica para iluminação pública é a 

Tarifa B4a. 

Art. 25. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos 

auxiliares de iluminação pública deve ser calculada com base nas normas específicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em dados do fabricante dos 

equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios credenciados por órgão oficial, 

devendo as condições pactuadas constarem do contrato. (grifos nossos) 
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Segundo resposta à Solicitação de Informação nº 01 (item 13.1 do Doc. 041245144, SEI 

6067.2021/0002367-4), “só dois locais, com iluminação de destaque, têm medidores, não foi 

instalado nenhum sistema informatizado de faturamento”. 

 

A cláusula 5.1.b do Contrato refere-se à possibilidade de instalação de medidores. Porém, de acordo 

com a manifestação da Unidade Auditada, não foi realizado estudo técnico-financeiro para a 

possibilidade de instalação de medidores pelos seguintes motivos: devido às dificuldades técnicas, 

pois teriam que ser instalados mais de 20.000 medidores (devido a quantidade de circuitos de 

iluminação pública) com a consequente instalação de caixas de medidores no alto dos postes, 

gerando um custo alto tanto para a distribuidora (com os medidores) como para o Município; e em 

função das dificuldades administrativas de se controlar uma quantidade grande de faturas. 

 

A cláusula 5.1.c trata da utilização de sistema de monitoramento informatizado da operação das 

luminárias que indiquem o consumo das mesmas. A ILUME não estudou essa possibilidade porque 

o edital de 2015 para a contratação via Parceria Público Privada (PPP) previa a instalação de um 

sistema de telegestão para monitoramento informatizado da rede de iluminação com funções de 

medição técnicas e de consumo. 

 

Em 2018 o Contrato n° 003/SMSO/2018 foi firmado entre o Município de São Paulo e o consórcio 

Iluminação Paulistana SPE Ltda. decorrente dessa Concorrência Internacional n° 01/SES/2015 

(Processo nº 2015-0.097.424-9). Trata-se de PPP na modalidade de concessão administrativa para 

a prestação dos serviços de modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle 

remoto e em tempo real da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública do Município de 

São Paulo. 

 

Logo após a assinatura, o Contrato ficou suspenso de 28 de março de 2018 a 22 de agosto de 2019 

por decisão judicial. Nesse período foram realizados somente serviços de manutenção, sem 

alterações significativas no sistema de iluminação.  

 

Em 23 de agosto de 2019 foi celebrado o Termo de Retomada Provisória da Execução Integral do 

Objeto do Contrato de Concessão Administrativa nº 003/SMSO/2018, e, em 30 de janeiro de 2020, 

foi celebrado o Termo de Retomada Definitiva da Execução Integral. 

 

Esses fatos são expostos aqui, pois aos apontamentos levantados neste Relatório não cabem 

recomendações específicas a serem implementadas uma vez que o objeto comtemplado no Contrato 

n° 003/SMSO/2018, ao ser concretizado, soluciona as fragilidades dos procedimentos de 

gerenciamento do cadastro e de atestação das faturas de energia elétrica. 

 

Segundo Anexo III desse Contrato (Caderno de Encargos da Concessionária PPP), o consórcio 

Iluminação Paulistana é responsável pela coleta de dados da rede de iluminação, bem como, da 

atualização e manutenção do cadastro técnico. 

 

Esse Contrato prevê sistema de telegestão nos pontos de iluminação e Sistema Central de Supervisão 

e Controle (SCSC) integrado no Centro de Controle Operacional (CCO). 
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Assim, o consórcio deve implantar um controlador em cada luminária conectado a um Centro de 

Controle Operacional (CCO), no qual são instalados sistemas de telegestão.  

 

O Anexo III do Contrato n° 003/SMSO/2018 (Caderno de Encargos da Concessionária PPP pág. 

115) determina que “o sistema de telegestão também deve estar integrado ao Cadastro Técnico, 

utilizando-se dos recursos de georreferenciamento para monitorar o comportamento das unidades 

de iluminação pública, bem como permitir atuar em cada ponto, colhendo dados e enviando 

instruções, em tempo real. Em resumo, todos os sistemas presentes no CCO devem integrar-se ao 

Cadastro Técnico e devem auxiliar para mantê-lo atualizado em tempo real e de forma correta”. 
 

Conforme esclarecido pela ILUME, o cadastro técnico constante no Portal GeoSampa abrange 

dados de 2016 e ainda não é utilizado para fins de faturamento de energia elétrica. Porém, a previsão 

é que o consórcio Iluminação Paulistana, ao longo do Contrato, repasse as atualizações cadastrais 

para os responsáveis pelo GeoSampa. Dessa forma, as modificações na rede de iluminação pública 

serão atualizadas nessa ferramenta para que futuramente se tenha um cadastro técnico 

georreferenciado integrado ao sistema de telegestão. 2 

 
Essa conectividade através de sistemas nos pontos de iluminação possibilita um Sistema Central de 

Supervisão e Controle (SCSC) que tem, entre outras, a funcionalidade de Gerenciamento de Ativos 

contemplando uma base de dados georreferenciada. 

 
Outra funcionalidade são Cálculos de Energia, ou seja, “o sistema deve possibilitar comparações 

entre os consumos de energia elétrica estimado, medido (pela telegestão) e faturado. O consumo 

de energia estimado deve ser baseado nas potências das lâmpadas cadastradas na base de dados 

georreferenciada, considerando as perdas dos reatores e o tempo de funcionamento previamente 

cadastrado para cada ponto luminoso. Para o cálculo, devem ser considerados os ativos, tanto com 

medição quanto com estimativa do consumo, e expurgados os que estejam fora de serviço. O 

consumo de energia elétrica, medido pela telegestão, deve permanecer no banco de dados do 

SCSC” (Anexo III do Contrato n° 003/SMSO/2018 (Caderno de Encargos da Concessionária PPP 

pág. 134). 

 
Portanto, o Contrato nº 10/SES/2015, objeto desta auditoria, se encerrou em 2020 e as medidas de 

controles alternativos sugeríveis para o gerenciamento do cadastro e consequente validação do 

consumo aferido estão contempladas no objeto do Contrato n° 003/SMSO/2018. 

 

A implementação nesse modelo, permite o gerenciamento do cadastro mais eficaz e a medição de 

consumo de energia mais precisa. 

 

Salienta-se que, para a análise de conformidade em relação ao Contrato nº 10/SES/2015, escopo 

desta auditoria, a falta de acesso aos documentos utilizados no período contratual para 

gerenciamento do cadastro e acompanhamento do serviço prestado impossibilitaram apontamentos 

mais específicos no presente trabalho.  

 
2 GEOSAMPA – MAPA DIGITAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 28 jun. 2021. Acesso em: 28 jun. 2021. 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/
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Segundo a Unidade Auditada, a ausência de acesso a tais dados é devido a mudança das instalações 

e equipe da ILUME, controles e demais documentos utilizados no período contratual, não foram 

localizados (informação em reunião do dia 21/05/2021 e resposta à Solicitação de Informação nº 02 

(Doc. 044470268, Processo nº 6067.2021/0002367-4).  
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4. ACHADOS DE AUDITORIA 
 

ACHADO DE AUDITORIA 01 – Fragilidades no procedimento de gerenciamento, 

manutenção e atualização do cadastro técnico da rede de iluminação pública. 

 

Foram apuradas fragilidades no procedimento de gerenciamento dos ativos de iluminação pública 

realizado no período contratual, como falta de conexão tempestiva entre planilha de cadastro da 

ILUME e sistema da Contratada, e ausência de registros de controle da atualização dos dados 

cadastrais. 

 
O Contrato estabelece de forma clara e repetida a responsabilidade do Município de manter o 

cadastro técnico atualizado, pois é a base para o faturamento do consumo de energia elétrica: 

 
3.2 Sem prejuízo das demais obrigações dispostas neste Contrato, o Município e, quando 

aplicável, as empresas por ele, eventualmente, contratadas, compromete(m)-se a: 

(vii) manter atualizado o cadastro técnico do sistema de iluminação pública conectado 

ao sistema de distribuição da AES Eletropaulo e informar quaisquer alterações da 

quantidade de luminárias, potência de lâmpadas e equipamentos de controle de gestão 

instalados no sistema de iluminação pública. 

(...) 

(x) manter atualizado o cadastro referente ao sistema de iluminação pública. (grifos 

nossos) 

 
Em reunião com a Unidade Auditada (21/05/2021), relatou-se que o cadastro técnico era gerenciado 

com uso de planilha em formato MS Excel. As alterações no ativo realizadas em campo por 

empresas de manutenção contratadas pelo Município eram informadas através de projetos e a 

planilha em excel era atualizada manualmente. Posteriormente, via ofícios, as atualizações eram 

encaminhadas pela ILUME à Eletropaulo.  
 

Não foram disponibilizadas à equipe de auditoria a planilha em formato MS Excel e os documentos 

dos projetos recebidos pela ILUME das empresas de manutenção, o que impossibilita averiguar a 

tempestividade das atualizações realizadas no período. 

 

Todavia, quanto às comunicações mediante ofícios da ILUME repassadas à Eletropaulo, a Unidade 

Auditada apresentou o Doc. 045661801 (Processo nº 6067.2021/0002367-4). Trata-se do Ofício nº 

001/2018, datado de 9 de janeiro de 2018, através do qual a ILUME informa à Eletropaulo a potência 

instalada da rede de iluminação (cadastro técnico) atualizada até 31 de dezembro de 2017. 

 

Esta Equipe de Auditoria, ao verificar junto à Unidade que não houve atualização cadastral de forma 

periódica, selecionou as faturas correspondentes aos meses dezembro de 2017, janeiro de 2018, 

julho de 2019 e julho de 2020.  

 

A seguir, o levantamento do cadastro técnico considerado nas respectivas datas (Tabela 1 - 

Levantamento do cadastro técnico com soma das quantidades de lâmpadas). 
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Tabela 1 - Levantamento do cadastro técnico com soma das quantidades de lâmpadas 

Data Soma das quantidades de 

lâmpadas 

Doc. SEI 

Abril 2015 (contrato) 577.389 6012.2020/0014238-8, Doc. 029267461 

Dezembro 2017 (fatura) 600.914 6067.2021/0002367-4, Doc. 045661311 

Janeiro 2018 (fatura) 604.575 6067.2021/0002367-4, Doc. 045661514 

Julho 2019 (fatura) 604.575 6012.2019/0000649-0, Doc. 019797844 

Julho 2020 (fatura) 604.575 6067.2021/0002367-4, Doc. 045662128 

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2021) 

 
Com base nas faturas, a Equipe de Auditoria identificou individualmente o quantitativo de cada uma 

das lâmpadas no período, sendo que os dados de abril de 2015 foram extraídos do Anexo VI do 

Contrato (Relação de Ativos do Sistema de Iluminação Pública) e os demais das faturas selecionadas 

(Tabela 2 - Levantamento do cadastro técnico com descrição dos tipos de lâmpadas). 

 
Tabela 2 - Levantamento do cadastro técnico com descrição dos tipos de lâmpadas 

Descrição dos tipos de 

lâmpadas 

Quantidade 

abr/2015 [a] 

Quantidade 

dez/2017 [b] 

Variação 

[b-a/a] 

Quantidade 

jan/2018; 

jul/2019 e 

jul/2020 [c] 

Variação [c-

b/b] 

Lamp.Indução 150w 29 28 -3% 29 4% 

Lamp.Indução 200w 286 40 -86% 0 -100% 

Lamp.Indução 300w 624 616 -1% 0 -100% 

Lamp.Indução 120w 24HS 370 370 0% 370 0% 

Lamp.Indução 200w 24 HS 0 246 246% 286 16% 

Lamp.Indução 300w 24 HS 0 8 8% 624 7700% 

Lamp. V Sódio 600w 3.085 3.014 -2% 3.085 2% 

Luminária LED 56w 
 
 

3525 3525% 3525 0% 

Luminária LED 54w 
 
 

42 42% 42 0% 

Luminária LED 52w 
 
 

225 225% 225 0% 

Luminária LED 26.4w 313 313 0% 313 0% 

Luminária LED 125.6w 435 435 0% 435 0% 

Lamp Luminária LED 40w 
 
 

1312 1312% 2994 128% 

Lamp Luminária LED 50w 225 3412 1416% 5886 73% 

Lamp Luminária LED 53w 42 49 17% 604 1133% 

Lamp Luminária LED 60w 
 
 

111 111% 225 103% 

Lamp Luminária LED 67w 
 
 

4317 4317% 7902 83% 

Lamp Luminária LED 80w 
 
 

10792 10792% 14567 35% 

Lamp Luminária LED 90w 
 
 

2369 2369% 4129 74% 

Lamp Luminária LED 100w 168 15940 9388% 15468 -3% 
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Lamp Luminária LED 101w 
 
 

3785 3785% 5125 35% 

Lamp Luminária LED 113w 843 843 0% 849 1% 

Lamp Luminária LED 120w 
 
 

12148 12148% 21421 76% 

Lamp Luminária LED 150w 21 77 267% 21 -73% 

Lamp Luminária LED 160w 
 
 

2029 2029% 1392 -31% 

Lamp Luminária LED 200w 
 
 

1631 1631% 3679 126% 

Lamp Luminária LED 280w 
 
 

51 51% 9 -82% 

Lamp Luminária LED 130w 1 1 0% 1 0% 

Lamp Luminária LED 258w 21 18 -14% 21 17% 

Lamp.Lamp.V.Metálico 1000w 4 4 0% 24 500% 

Lamp.Lamp.V.Metálico 140w 158 29 -82%  
 

-100% 

Lamp.Lamp.V.Metálico 200w 11 11 0% 11 0% 

Lamp.Lamp.V.Metálico 210w 24 24 0% 24 0% 

Lamp.Lamp.Sodio 70w ABNT-

20 
56846 59287 4% 53251 -10% 

Lamp.Lamp.Sodio 100w 

ABNT-20 
134440 101424 -25% 115516 14% 

Lamp.Lamp.Sodio 150w 

ABNT-20 
101832 114293 12% 101333 -11% 

Lamp.Lamp.Sodio 250w 

ABNT-20 
180404 201659 12% 211861 5% 

Lamp.Lamp.Sodio 400w 

ABNT-20 
19584 44076 125% 20127 -54% 

Lamp.Lamp.V .Metal 100w 1288 2078 61% 1409 -32% 

Lamp.Lamp.V .Metal 150w 1000 1955 96% 1355 -31% 

Lamp.Lamp.V .Metal 250w 1162 1626 40% 69 -96% 

Lamp.Lamp.V .Metal 400w 1227 1326 8% 1242 -6% 

Lamp.Quantidade.FLU 15w 

360H 
116 116 0%  

 
-100% 

Lamp.Quantidade 

Incandecente 
1 1 0%  

 
-100% 

Lamp.Quantidade 

Incandecente 
626 626 0%  

 
-100% 

Lamp.Quantidade SOD 120w 
 
 

44 44%  
 

-100% 

Lamp.Quantidade SOD 80w 
 
 

4 4%  
 

-100% 

Lamp.Quantidade.v.Metalico 

70 
7 5 -29%  

 
-100% 

Lamp Luminaria LED 210w 
 
 

8 8%  
 

-100% 

Lamp Luminaria LED 320w 
 
 

89 89%  
 

-100% 
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Lamp Luminaria LED 55w 3525 2 -100%  
 

-100% 

Lamp Luminaria LED 87w 279 279 0%  
 

-100% 

Lamp Luminaria LED 93w 4202 4201 -0% 4202 0% 

Lampadas de Mercúrio 

400w/250w e 125w 
64190  

 
-100%  

 
0% 

Lamp.v.Metálico 315w 
 
 

 
 

0% 294 294% 

Luminária LED 86w 
 
 

 
 

0% 279 279% 

Lamp Luminaria LED 30w 
 
 

 
 

0% 335 335% 

Lamp Lamp. V. Metalico 

1500w 
 
 

 
 

0% 16 16% 

TOTAL 577.389 600.914  604.575  

Fonte: Divisão de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Gestão – DEUG (2021) 

 

 
Verifica-se que houve mudança na quantidade e tipos de lâmpadas no período entre abril de 2015, 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, sendo que a ILUME confirma que a atualização de 2017 para 

2018 foi efetuada de uma vez com base no Ofício ILUME nº 001/2018 (Doc. SEI 045661801, 

Processo nº 6067.2021/0002367-4).  

 

Dessa maneira, a unidade ratificou que foi uma modificação única no cadastro para faturamento, no 

mês de janeiro 2018, porém as alterações em campo na rede de iluminação provavelmente não 

ocorreram todas concentradas nesse mês. 

 
Ainda sobre as tabelas acima, não houve alteração nas quantidades e tipos de lâmpadas ao comparar 

as faturas emitidas em janeiro de 2018, julho de 2019 e julho de 2020. Portanto, não computando 

modificações no período de trinta meses. 

  

Segundo a ILUME, ocorreram ampliações e eficientizações na rede de iluminação a partir de agosto 

de 2019, mesmo que os trabalhos da PPP tenham iniciado de fato em janeiro de 2020 quando da 

retomada definitiva da execução do Contrato nº 003/SMSO/2018. Então, essas alterações 

quantitativas e de tipo de lâmpadas realizadas em 2019 e 2020 deveriam igualmente estar refletidas 

no cadastro técnico e consequentemente no faturamento. 

 
Assim, em razão da ausência de atualização tempestiva do cadastro técnico junto à Eletropaulo, é 

possível que a Prefeitura tenha realizado pagamentos que não representem o real fornecimento de 

energia elétrica.  

 
Conforme esclarecido pela ILUME em reunião do dia 20 de maio de 2021, toda vez que as empresas 

contratadas realizavam alterações na rede de iluminação como ampliações, remodelações, 

eficientizações, remoções ou supressões de ativos do sistema os técnicos da ILUME realizavam 
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vistoria em campo para confirmar a implantação informada e passava a atualização para a 

Eletropaulo.  

 
Essa validação das alterações no sistema de iluminação pública realizadas em campo ocorria por 

quantidade de luminárias e algumas vezes verificava-se que o número apontado na fatura emitida 

pela Eletropaulo não refletiam as mudanças cadastrais verificadas in loco.  Assim, por ofício, 

ILUME solicitava a correção e o acerto da cobrança em faturas subsequentes.   
 

Não foi disponibilizado um controle das atualizações cadastrais que evidencie esse procedimento 

de checagem em campo.  

 
Adicionalmente, na época do contrato o cadastro técnico não era georreferenciado, conforme cita a 

cláusula 4.1 do instrumento ao reafirmar a responsabilidade do Município pela manutenção, 

atualização e precisão do cadastro. 

 
4.1 O Município é exclusivamente responsável pela manutenção, atualização e 

precisão do cadastro do sistema de iluminação pública e deverá apresentar mensalmente 

e/ou mediante solicitação da AES Eletropaulo o cadastro atualizado georreferenciado 

com todas as informações pertinentes do ativo de iluminação pública e suas características 

elétricas. 

 
O uso de um sistema informatizado com o georreferenciamento das informações permite a gestão 

dos ativos de iluminação pública de forma mais eficaz. E o fato de não existir essa infraestrutura 

nos primeiros quatro anos de contrato (2015 até 2019) implicou vulnerabilidade na manutenção do 

ativo do sistema de iluminação nesse período. 

 
Conclui-se, neste tópico sobre gerenciamento do cadastro, que a falta de dados do ativo em formato 

georreferenciado dificultou a manutenção e atualização das informações, até mesmo pelo volume 

de luminárias e complexidade do sistema de iluminação pública de São Paulo.  

 

Não é possível descartar a possibilidade de erros no compilar manual dos dados e de inconsistências 

entre cadastros da Contratada e da Contratante identificadas de forma intempestiva, gerando 

faturamentos imprecisos quanto ao valor devido. 

 
Seria possível o emprego de controles alternativos para minimizar inconsistências entre os cadastros 

da Contratante e da Contratada. 

 
No entanto, não foram encontrados registros de controles no procedimento de gerenciamento, 

manutenção e atualização do cadastro técnico da rede de iluminação pública no período contratual. 

 
Em face do achado de auditoria apresentado, solicita-se: 

 

a) Manifestação da Unidade:  

b) Plano de Providências: 

c) Prazo de Implementação: 
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ACHADO DE AUDITORIA 02 – Fragilidades no procedimento de atestação do faturamento  

 
Foram apuradas as seguintes fragilidades no procedimento de atestação do faturamento de energia 

elétrica: ausência de registros da análise detalhada das faturas e ausência de registros do controle 

das divergências apontadas entre cadastros. 
 
O Contrato nº 10/SES/2015 estabelece: 

 
3.1 Sem prejuízo das demais obrigações dispostas neste Contrato, a AES Eletropaulo 

compromete-se a: 
(i) prestar qualquer informação ou fornecer dados sobre o objeto deste Contrato ao 

Município. 
(...) 
7.1 A fatura, a ser emitida mensalmente pela AES Eletropaulo, será enviada no prazo de 

até 10 dias, e deverá ser paga pelo Município no prazo de 15 (quinze) dias úteis do mês 

subsequente ao consumo, contados da data de sua respectiva apresentação. 

7.1.1 do Contrato, sobre pagamento, especifica que a AES Eletropaulo se compromete a 

encaminhar mensalmente o detalhamento da fatura, por meio de ofício e por meio 

eletrônico, para avaliação e análise. (grifos nossos) 

 
2.1 Ausência de registros da análise detalhada das faturas. 

 

Quanto à análise detalhada da fatura, a ILUME menciona que mensalmente, no momento do 

recebimento da fatura e seu detalhamento, os quantitativos por tipo de luminária eram verificados e 

comparados a planilha utilizada para gerenciamento do cadastro. 

 
A seguir um exemplo de parte dos dados da fatura do mês de fevereiro de 2019 (Figura 1) e de um 

correspondente detalhamento da fatura (Figura 2): 
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Figura 1 - Fatura de energia elétrica (Fatura: fevereiro/2019) 

 
 

Fonte: Doc. 015336876, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

  

Figura 2 - Detalhamento da fatura de energia elétrica (Fatura: fevereiro/2019) 

 
Fonte: Doc. 015336727, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

 
O detalhamento da fatura encaminhado pela Eletropaulo expõe também uma planilha de 

interrupções. Essa relação contempla as manutenções corretivas e preventivas. Aquelas são 

emergenciais, não informadas com antecedência e essas eram avisadas anteriormente, mas na maior 

parte dos casos ocorriam no período diurno, não tendo impacto nas interrupções de fornecimento 

de energia.  
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A seguir um extrato da planilha referente ao mês de janeiro de 2019, o qual foi descontado na fatura 

de fevereiro de 2019: 
 

Figura 3 - Planilha de interrupções de janeiro (Fatura: fevereiro/2019) 

 
Fonte: Doc. 015336826, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

 
Nessa planilha de interrupções não é possível verificar qual é o tipo de manutenção, além da relação 

ser aberta por circuito, diferente da fatura e seu detalhamento que são por tipo de luminária. Isso, 

dificulta uma análise pormenorizada e confronto das informações apresentadas pela concessionária. 

 

Entende-se que para conferência da planilha de interrupção seria necessário que a concessionária 

incluísse o tipo de lâmpada atrelada ao circuito. Essa informação possibilita a conciliação da 

planilha com o detalhamento da fatura para uma validação dos dados e, assim, traria mais 

transparência sobre os descontos praticados na aferição do consumo de energia elétrica. 

 
Em reposta à Solicitação de Informação nº 01 (Doc. 041245144, Processo nº 6067.2021/0002367-

4), a ILUME relata que “o controle das interrupções no fornecimento de energia por desligamento 

acidental é feito pela AES Eletropaulo, que faz o apontamento desses períodos na fatura e sua 

devida compensação. É competência da AES Eletropaulo, pela legislação da ANEEL, apontar para 

todos os consumidores os períodos que ficaram sem fornecimento de energia.” 

 

No aspecto da análise da fatura, a ILUME explica que realizava a conciliação do quantitativo da 

fatura (coluna Registrado - Figura 1) com a planilha de cadastro técnico em MS Excel (Achado 01), 

bem como, a checagem do valor total do detalhamento da fatura (coluna Consumo – Figura 2) com 

o valor total da fatura (coluna Faturado - Figura 1). Segundo a Unidade Auditada, não se vislumbra 

como fazer uma validação da planilha de interrupções apresentada pela Enel. 
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Apesar de a responsabilidade do controle de interrupções ser da Contratada, entende-se que os 

documentos encaminhados pela Eletropaulo devem permitir que a ILUME confira o valor do 

desconto aplicado com base nos dados fornecidos. 

 
Não foram disponibilizadas à Equipe de Auditoria as evidências desse controle da análise detalhada 

das faturas que utilizava a planilha de cadastro técnico em MS Excel, a qual também não foi 

apresentada. 

 
2.2 Ausência de registros de controle das divergências apontadas entre cadastros. 

 

Esta Equipe de Auditoria demandou planilhas e controles utilizados durante a execução contratual 

com a relação de divergências identificadas no faturamento compensadas nas faturas seguintes ao 

acerto.  

 

Em resposta, a ILUME expôs documentos sobre erro de cálculo identificado pela ILUME na revisão 

de faturas efetuada em 2017 e respectivos acertos em faturas posteriores (novembro de 2017 a 

janeiro de 2018). Refere-se à energia consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação 

(perdas técnicas) a ser considerada para fins de faturamento. 

 
Entretanto, um controle das diferenças detectadas no período contratual e respectivas compensações 

em faturas posteriores não foi localizado pela Unidade Auditada para apresentação. 

 
No Processo nº 6012.2019/0000649-0, que abrange as medições e pagamentos referentes ao ano de 

2019 até o final do contrato (09/04/2020), foram identificados ofícios que relatam diferenças no 

valor da cobrança do consumo de energia, assim como, inconsistências entre cadastros da 

Contratante e da Contratada, por exemplo: 
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Figura 4 - Ofício 014/ILUME-G/2018 (Data: 06 de abril de 2018) 

 
Fonte: DOC. 014472226, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

 

Esse Ofício menciona a constatação de diferenças de cobranças a maior e consequente compensação 

nas faturas posteriores. A Unidade Auditada relata que após alterações de luminárias (projetos) 

havia inspeção em campo. Não foram encontradas evidências de como essa atividade em campo era 

realizada e as constatações registradas. 

 

A Figura 5 refere-se à cobrança retroativa de cargas instaladas sem anterior comunicação da ILUME 

à Eletropaulo. 
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Figura 5 - Carta Digitalizada EM/GCP-412/2018 – Eletropaulo (Data: 17 de julho de 2018) 

 
Fonte: DOC. 014473152, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

 

A Figura 6 - Carta Digitalizada EM/GCP-414/2018 -0 (Data: 17 de julho de 2018) trata-se de divergências de 

cadastros identificadas para as quais se espera ter um controle das tratativas, soluções e 

compensações. 
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Figura 6 - Carta Digitalizada EM/GCP-414/2018 -0 (Data: 17 de julho de 2018) 

 
Fonte: DOC. 014473356, Processo nº 6012.2019/0000649-0 

 

A Unidade Auditada informou via resposta às Solicitações de Informação (Processo nº 

6067.2021/0002367-4) da Equipe de Auditoria que “as divergências eram tratadas através de 

ofício entre as partes, buscando o entendimento e o posterior acerto em kWh na fatura subsequente” 

(Doc. 041245144) e que “eventuais divergências eram discutidas com a distribuidora e os devidos 

acertos eram acordados mutuamente e os ajustes nas faturas subsequentes” (Doc. 044470268). 

 

Assim, constata-se que divergências ocorriam, contudo, como não foram encontradas evidências do 

controle, registro e resolução dessas inconsistências de forma organizada, não há como concluir 

sobre o fluxo de informações e aprovações relativo a divergências identificadas entre cadastros e 

erros em faturas com as compensações e acertos em cobranças posteriores. 

 
Ademais, há no Processo nº 6012.2020/0014238-8 (versão digitalizada do SIMPROC 2015-

0.081.365-2 – Processo de Contratação; Volume de Processo 1 - Parte 4, Doc. 029268012, página 

55 a 58) um documento denominado Termo de Aceite das contas e compensação de valores relativos 

aos contratos de fornecimento de energia elétrica. Trata-se de um ajuste de divergências 

identificadas entre cadastros do Município e Eletropaulo realizado em 15 de dezembro de 2016. Os 

valores dos serviços demonstrados a seguir foram compensados: 
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Figura 7 - Relação dos valores compensados em 2016 

 
Fonte: Termo de Aceite (Doc. 029268012, Processo nº 6012.2020/0014238-8, Volume de Processo 1 - Parte 4, 

página 55) 

 

O Contrato permite compensação, segundo cláusulas 4.3 e 4.4 transcritas abaixo, todavia, esse 

Termo apresenta acerto de períodos anteriores ao Contrato (antes de 2015). 

 
4.3 Caso seja constatado que o cadastro dos ativos do sistema de iluminação pública está 

desatualizado ou que o Município, por qualquer motivo, deixou de comunicar à AES 

Eletropaulo sobre as alterações no cadastro que possam gerar aumento no consumo de 

energia elétrica, fica a AES Eletropaulo autorizada a emitir faturas retroativas de todos os 

valores relativos ao acréscimo de consumo com prévio aviso, desde a data da alteração não 

comunicada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

 
4.4 Caso seja constatado que a AES Eletropaulo, de forma injustificada, deixou de 

considerar alterações no cadastro dos ativos do sistema de iluminação pública que possam 
gerar redução de consumo e que foram devidamente informadas pelo Município à AES 

Eletropaulo, fica o Município autorizado a deduzir das faturas retroativas todos os valores 

relativos ao acréscimo de consumo, com prévio aviso, desde a data da alteração não 

considerada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

 

Outrossim, observamos que o procedimento de atestação do faturamento e das divergências 

apontadas poderia ter contado com controles alternativos da Unidade Auditada para garantir a 

acuracidade do cadastro refletida na aferição do fornecimento de energia e consequente pagamento. 

 

Por exemplo, observou-se que não há registros, nos processos administrativos eletrônicos 

analisados, de auditorias de cadastro para validação dos dados ou requisições de medição para 

aferição de consumo e/ou eficiência de luminária ou equipamento no período contratual para 

confirmação de divergências apuradas. A Unidade Auditada por meio de resposta à Solicitação de 

Informação n.º 01 (Doc. 038746297, Processo nº 6067.2021/0002367-4) confirma que esses tipos 

de medidas não foram realizados. 

 

A possibilidade de requisição de medições está prevista na cláusula 5.1.5 do Contrato e poderia ter 

dado mais suporte às tratativas e acertos de diferenças entre cadastros e aferição de consumo: 
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5.1.5 Em qualquer caso, o Município e/ou a AES Eletropaulo poderão, a qualquer tempo, 

requisitar medições para a aferição de consumo e/ou eficiência das luminárias, bem assim 

dos equipamentos relacionados, e acompanhá-las por meio de funcionários ou prepostos 

devidamente autorizados. 

 
Em resumo, a análise dos controles adotados na época para garantir uma aferição precisa de 

consumo de energia elétrica com o uso de cadastro atualizado e evitar erros no faturamento ficou 

prejudicada em virtude da não apresentação de evidências dos procedimentos realizados. 

 

Pelo fato de não haver conexão tempestiva entre os dados cadastrais da Contratante e Contratada, 

tornou-se imprescindível um fluxo claro e bem documentado de informações e aprovações relativo 

a divergências encontradas entre cadastros e erros em faturas com as compensações e acertos em 

cobranças posteriores.  

 
Evidências dessas medidas e demais registros de controle das inconsistências apontadas entre 

cadastros não foram identificadas. 

 
Em face do achado de auditoria apresentado, solicita-se: 

 

a) Manifestação da Unidade:  

b) Plano de Providências: 

c) Prazo de Implementação: 

 

 

 
São Paulo, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Andrea Klayn Batschinski 

Coordenadora da Equipe de Auditoria 

Auditor Municipal de Controle Interno 

RF 843.733-5 

Guilherme Lucas Pereira da Mata 

Auditor Municipal de Controle Interno 

RF 856.640-2 
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