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INTERESSADO:  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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EXERCÍCIO:  2009 

RELATOR:  CONSELHEIRO DR. ANTONIO ROQUE CITADINI 

 

 

Senhor Diretor Técnico de Departamento, 

 
 
I - PREÂMBULO 

 

Apresentamos à apreciação de Vossa Senhoria o 
relatório do acompanhamento anual, do exame e da análise 
procedida nos demonstrativos e peças contábeis, com vista à 
emissão de parecer prévio sobre as contas da Administração do 
Estado, relativas ao exercício de 2.009, na conformidade do 
inciso I, artigo 33 da Constituição do Estado, combinado com o 
inciso I, artigo 2º e artigo 23 e seus parágrafos da Lei 
Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, e do artigo 
176 e da letra “a”, inciso I, artigo 181, ambos do Regimento 
Interno. 

Referidas contas foram apresentadas pelo 
Excelentíssimo Senhor Governador à Augusta Assembléia 
Legislativa do Estado, nos termos do inciso IX, artigo 47 da 
Constituição Estadual. Consoante parágrafos 1º e 2º, artigo 23 
da Lei Orgânica deste Tribunal, estas abrangem a totalidade do 
exercício financeiro do Estado, compreendendo as atividades do 
Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério 
Público e do próprio Tribunal de Contas, e compõem-se, 
basicamente, do Balanço Geral do Estado e seus Anexos, 
elaborados sob a égide da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, acompanhado de circunstanciado relatório do Senhor 
Secretário da Fazenda, abordando os aspectos relevantes da 
gestão orçamentária e financeira do Estado e o Relatório de 
Acompanhamento dos programas aprovados no Plano Plurianual 
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2008/2011. 

Ressaltamos a metodologia de levantamento e 
apresentação dos demonstrativos, e as análises que ora 
submetemos a Vossa Senhoria.  

Assim, temos o Balanço Geral – Demonstrações 
Consolidadas, bem como as Demonstrações da Administração 
Direta e as Demonstrações da Administração Indireta, que 
compreendem também as empresas dependentes INSTITUTO DE 
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT, 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CETESB, 
EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A - EMPLASA e 
a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM, lembrando 
que estão contemplados tanto os recursos próprios quanto 
aqueles alocados pelo Tesouro do Estado. 

Portanto, nossas análises refletem, 
basicamente, os resultados das Administrações Direta e 
Indireta do Estado, evidenciando os trabalhos e levantamentos 
realizados “in loco” e as avaliações de indicadores de gestão, 
e também as despesas com pessoal, manutenção do ensino, saúde, 
precatórios, dívida e os resultados orçamentário e financeiro. 

As contas do exercício financeiro de 2009 foram 
entregues neste E. Tribunal, em 30 de abril de 2010, mediante 
Ofício do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. 
Alberto Goldman, às fls. 04. 

Por força do disposto no parágrafo único do 
artigo 36 e no artigo 176 do Regimento Interno, foi 
comunicada, em sessão de 04/02/2009 do Tribunal Pleno, a 
designação do eminente Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini 
como relator das contas do Governo do Estado de São Paulo 
relativas ao exercício de 2009, ata publicada no D.O. de 
17/02/2009. 

Os exames e as análises, consideradas 
necessárias a uma apreciação geral e fundamentada sobre o 
exercício financeiro e a execução orçamentária, foram 
realizados dentro do enfoque das disposições do artigo 32 e do 
inciso I, artigo 33, ambos da Constituição do Estado, 
atinentes à "fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Estado, das entidades da 
Administração Direta e Indireta e das Fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas...", devendo-se salientar que as matérias 
específicas merecem exames e julgamentos em autos próprios por 
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este Egrégio Tribunal. 

Cabe enfatizar que a Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, estatui no "caput" do artigo 2º que "A 
Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, 
de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o 
programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios da 
unidade, universalidade e anuidade". No capítulo "DO CONTROLE 
EXTERNO", desse mesmo diploma legal, estabelece o artigo 81 
que "O controle da execução orçamentária, pelo Poder 
Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da 
administração, a guarda e legal emprego do dinheiro público e 
o cumprimento da Lei do Orçamento", em harmonia com o disposto 
no artigo 111, da Constituição do Estado. 

 

II - PLANEJAMENTO 

 

1 - Plano Plurianual 

 

1.1 - Elaboração 

 

O Plano Plurianual relativo ao quadriênio de 
2008/2011 foi aprovado pela Lei nº 13.123, de 08 de julho de 
2008, publicada no DOE de 11/07/2008, estabelecendo os 
requisitos obrigatórios previstos no § 1º, artigo 174, da 
Constituição do Estado. 

Em continuidade aos trabalhos de 
acompanhamento, e com o intuito de dar cumprimento à 
competência atribuída a esta Corte pela Constituição Estadual, 
inciso IV – artigo 33, bem como pela Lei Complementar nº 
709/93, inciso VII – artigo 2º, foi avaliado o cumprimento das 
metas previstas em 45 programas do PPA 2008-2011, tendo por 
base as peças orçamentárias do governo estadual.  

Os resultados desta análise estão relatados no 
item XI – Avaliação de Indicadores de Gestão. 

 

 

2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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2.1 – Elaboração 

 

A Lei nº 13.124, de 08 de julho de 2008, 
publicada em 09 de julho de 2008, estabeleceu as diretrizes 
orçamentárias relativas ao exercício de 2009, estabelecendo os 
requisitos obrigatórios previstos no § 2º, artigo 174 da 
Constituição do Estado e na Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, ressalvadas as falhas apontadas no item XI – 
Avaliação de Indicadores de Gestão. 

 

3 - Lei Orçamentária Anual  

 

A mensagem nº A-152/2008, datada de 30 de 
setembro de 2008, do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado, Dr. José Serra, enviou a Proposta Orçamentária para 
2009, nos termos do inciso XVII do artigo 47, elaborada 
consoante artigo 174, ambos da Constituição do Estado, com 
observância, também, das Diretrizes Orçamentárias para 2009, 
bem como das normas constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 
de março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2.000, encaminhada à Augusta Assembléia Legislativa e 
convertida na Lei nº 13.289, de 22 de dezembro de 2008, 
publicada no "Diário Oficial do Estado" em 23 de dezembro de 
2008, que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o 
exercício de 2.009, ressalvadas as falhas apontadas no item XI 
– Avaliação de Indicadores de Gestão. 

 

3.1 - Disposição Preliminar 

 

O artigo 1º da Lei Orçamentária diz respeito à 
divisão do Orçamento em 3 (três) partes, ou seja, FISCAL, da 
SEGURIDADE SOCIAL e de INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS. 

 

3.2 - Do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade 
Social 
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O artigo 2º orça a Receita e o artigo 4º fixa a 
Despesa do Estado em valores iguais a R$ 118.206.060.515 
(cento e dezoito bilhões, duzentos e seis milhões, sessenta 
mil e quinhentos e quinze reais). Neste total, estão incluídos 
os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Empresas 
Dependentes, no montante de R$ 20.701.153.140 (vinte bilhões, 
setecentos e um milhões, cento e cinqüenta e três mil, cento e 
quarenta reais), dos quais R$ 11.399.852.600 referem-se a 
receitas intra-orçamentárias. 

O artigo 3º especifica o desdobramento da 
Receita do Tesouro do Estado, conforme quadro a seguir: 

R$ 1,00 R$ 1,00
I - Receita do Tesouro do Estado 107.810.713.000
1 - Receitas Correntes 100.886.969.179
Receita Tributária 87.743.977.763

Receita de Contribuições 3.634.330
Receita Patrimonial 1.378.175.836
Receita Agropecuária 4.672.980
Receita Industrial 1.791.690
Receita de Serviços 240.607.230
Transferências Correntes 9.620.887.479
Outras Receitas Correntes 1.893.221.871

2 - Receitas de Capital 6.923.743.821
Operações de Crédito 3.261.701.142
Alienação de Bens 3.314.014.050

Amortização de Empréstimos 10
Transferências de Capital 248.028.599
Outras Receitas de Capital 100.000.020

II - Receita dos Orgãos da Adm. Indireta 21.795.200.115
Receitas Correntes 21.646.531.900
Receitas de Capital 148.668.215

III - Receitas Intra-orçamentárias Correntes -11.399.852.600 -11.399.852.600

R E C E I T A   T O T A L 118.206.060.515 

 

Anotamos que o quadro da receita retro 
apresentado, discriminado no artigo 3º da Lei nº 13.289/2008, 
deduziu valores referentes a duplicidade de receita, mas com a 
denominação imprópria de “Receitas Intra-orçamentárias 
Correntes”, uma vez que estas não são redutoras da receita. 

O artigo 4º estabelece a fixação da Despesa em: 

 

Despesa R$1,00 %
Orçamento Fiscal 102.252.245.180 86,50
Orçamento da Seguridade Social 15.953.815.335 13,50

TOTAL 118.206.060.515 100,00 

 

O artigo 5º evidencia a despesa total fixada, 
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por órgão orçamentário, separada em Orçamento Fiscal e 
Orçamento da Seguridade Social. 

O Orçamento da Seguridade Social compreende as 
verbas destinadas às secretarias da Saúde, do Emprego e 
Relações do Trabalho, da Assistência e Desenvolvimento Social; 
e também parte das verbas destinadas às secretarias da 
Fazenda, da Segurança Pública, da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, e da Gestão Pública. Já o Orçamento Fiscal 
compreende os demais Órgãos dos Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público, bem como a 
Reserva de Contingência. 

 

3.3 - Do Orçamento de Investimentos das Empresas 

 

O artigo 7º fixa o valor de R$ 9.755.148.000 
(nove bilhões, setecentos e cinqüenta e cinco milhões, cento e 
quarenta e oito mil reais), destinado ao orçamento de 
investimentos das Empresas, não computadas as entidades cuja 
programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, 
desdobrado da seguinte forma: 

 

Investimento das Empresas R$1,00 %
Recursos do Tesouro do Estado 4.031.412.000 41,33
Recursos Próprios 1.480.568.000 15,18
Operações de Crédito 1.208.654.000 12,39
Outras Fontes 3.034.514.000 31,11

TOTAL 9.755.148.000 100,00 

 
3.4 - Da Autorização para Abertura de Créditos 
Suplementares 

 
Conforme dispõe o artigo 9º, fica o Poder 

Executivo autorizado a: 

I - abrir, durante o exercício, créditos 
suplementares até o limite de 17% (dezessete por cento) da 
despesa total fixada no artigo 4º, observado o disposto no 
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

II - abrir créditos suplementares até o limite 
consignado como RESERVA DE CONTINGÊNCIA, fixada nos termos do 
artigo 19, da Lei nº 13.124, de 08 de julho de 2008, que 
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dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 
2009, observado o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.  

Não onerarão o limite previsto no inciso I, os 
créditos: 

1 Destinados a suprir insuficiências nas dotações 
orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras 
de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, 
serviços da dívida pública, despesas de exercícios 
anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o 
limite de 9% do total da despesa fixada no artigo 4º desta 
lei. 

2 Destinados à cobertura de despesas à conta das receitas 
próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.  

3 Abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista 
no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, até o limite de 20% (vinte por cento) 
do total da despesa fixada no artigo 4º da Lei 
Orçamentária. 

Observados os limites a que se referem os 
incisos I e II, fica o Poder Executivo autorizado a alocar 
recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não 
dotados inicialmente, com a finalidade de garantir a execução 
da programação aprovada na LOA, e também transpor, remanejar 
ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à 
organização e funcionamento da administração estadual, quando 
não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de 
órgãos públicos, conforme autorizado no artigo 47, XIX, a, da 
Constituição Estadual. 

De acordo com o estabelecido no artigo 10º, 
fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e 
acompanhamento da execução orçamentária, autorizado a 
remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo 
programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição 
por grupo de despesa.  

 

3.5 - Das Operações de Crédito 

 

Conforme o artigo 11, fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da 
receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total 
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estimada para o exercício de 2.009, com observância ao 
estabelecido no artigo 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000. 

 

III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
1 - Balanço Orçamentário 

 
Conforme estabelece o artigo 102 da Lei Federal 

nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário tem por objetivo 
demonstrar as Receitas e Despesas previstas, comparadas às 
realizadas, para se determinar o Resultado Orçamentário do 
exercício. 

Nestes termos, temos que o confronto da Despesa 
Realizada com a Receita Arrecadada indicará o DÉFICIT OU 
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO do período, enquanto a Despesa 
Autorizada com a Realizada demonstrará se houve ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA. 

Destacamos, a seguir, as receitas e as despesas 
Intra-Orçamentárias, excluídas dos quadros demonstrativos, 
posto que trata-se de valores simultâneos em duas entidades do 
mesmo nível de governo. 

Os valores referem-se a contribuições patronais 
e cobertura de insuficiência financeira do Regime Próprio de 
Previdência (SPPREV), bem como a integralização de Capital 
Social com recursos do Tesouro nas empresas dependentes 
Emplasa, Cetesb, IPT e CPTM. 

 

     
R$ MILHARES 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2008 2009 
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 10.769.333 11.561.954 
  RECEITAS DE CONTRIBUICOES-INTRA-ORCAMENTARIA 10.742.231 11.514.618 
    CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 10.742.231 11.514.618 
      CONTRIB.PREVIDENC.DO REG.PROPRIO - INTRA-ORC 10.742.231 11.514.618 
  RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS C/REC.DE SERVIC 27.101 47.328 
    A DEFINIR 27.101 47.328 
      TAXA DE ADMINISTRACAO 27.101 47.328 
  RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS: OUTRAS REC.COR - 8 
    INDENIZACOES E RESTITUIC.INTRA-ORCAMENTARIAS - 8 
      OUTRAS RESTITUICOES - 8 
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS 525.014 788.273 
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 525.014 788.273 
    INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL 525.014 788.273 
      INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES 0 0 
      INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO 525.014 788.273 
TOTAL 11.294.347 12.350.227 

         Obs.: receitas intra-orçamentárias apenas na Adm. Indireta 
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R$ MILHARES 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2008 2008 2009 2009 
      AUTORIZADO/LIQUIDADO AUTORIZADO LIQUIDADO AUTORIZADO LIQUIDADO 

ADM. DIRETA 10.276.326 10.242.981 11.575.227 10.970.527 

  DESPESAS CORRENTES 9.751.312 9.717.966 10.769.507 10.182.254 

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.688 24.686 44.296 42.949 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 24.688 24.686 44.296 42.949 

        OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENT 24.688 24.686 44.296 42.949 

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.726.624 9.693.280 10.725.211 10.139.305 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 9.726.624 9.693.280 10.725.211 10.139.305 

        OBRIGACOES PATRONAIS 9.726.609 9.693.265 10.725.200 10.139.297 

        SALARIO FAMILIA 15 15 11 8 

  DESPESAS DE CAPITAL 525.015 525.014 805.721 788.273 

    INVERSOES FINANCEIRAS 525.015 525.014 805.721 788.273 

      
APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE 
ENTID.INTEGR.ORCAMENT 525.015 525.014 805.721 788.273 

        CONST.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS 525.015 525.014 805.721 788.273 

ADM. INDIRETA 1.056.890 1.051.366 1.410.871 1.379.700 

  DESPESAS CORRENTES 1.056.890 1.051.366 1.410.871 1.379.700 

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.415 2.415 4.387 4.379 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 2.415 2.415 4.387 4.379 

        OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENT 2.415 2.415 4.387 4.379 

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.054.475 1.048.952 1.406.484 1.375.321 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 1.054.475 1.048.952 1.406.484 1.375.321 

        OBRIGACOES PATRONAIS 1.054.475 1.048.952 1.406.484 1.375.321 

TOTAL 11.333.216 11.294.347 12.986.098 12.350.227 

 

 

 

 

Evidenciamos, a seguir, os resultados apurados 
nos últimos exercícios, salientando que a partir de 2003 os 
dados do Balanço Geral do Estado passaram a incluir as 
empresas dependentes IPT, CETESB, CPTM e EMPLASA: 

R$ MIL
Superávit/Déficit Orçamentário 2006 2007 2008 2009
Despesa Realizada 68.178.858 72.325.107 79.300.659 85.031.151
Receita Arrecadada 78.456.869 86.370.720 102.559.943 109.043.676
Superavit Orçamentário 10.278.011 14.045.613 23.259.284 24.012.525
% Rec Arrecadada 13,10% 16,26% 22,68% 22,02%

Economia Orçamentária 2006 2007 2008 2009
Despesa Autorizada 70.553.561 73.453.666 81.429.776 87.820.136
Despesa Realizada 68.178.858 72.325.107 79.300.659 85.031.151
Economia Orçamentária 2.374.703 1.128.558 2.129.118 2.788.986
% s/ Desp Autorizada 3,37% 1,54% 2,61% 3,18%

ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                                                                   R$ MIL
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R$ MIL

Superávit/Déficit Orçamentário 2006 2007 2008 2009

Despesa Realizada 16.134.203 20.115.581 30.139.528 33.379.293

Receita Arrecadada 5.977.387 6.211.499 7.066.219 10.034.487

Déficit Orçamentário -10.156.816 -13.904.082 -23.073.309 -23.344.806

% s/ Rec Arrecadada -170% -224% -327% -233%

Economia Orçamentária 2006 2007 2008 2009

Despesa Autorizada 17.557.622 21.732.285 31.137.590 35.329.592

Despesa Realizada 16.134.203 20.115.581 30.139.528 33.379.293

Economia Orçamentária 1.423.419 1.616.704 998.062 1.950.299

% s/ Desp Autorizada 8,11% 7,44% 3,21% 5,52%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                     

 

 

Superávit/Déficit Orçamentário 2006 2007 2008 2009
Despesa Realizada 84.313.061 92.440.689 109.440.186 118.410.443
Receita Arrecadada 84.434.257 92.582.219 109.626.162 119.078.163
Superávit Orçamentário 121.196 141.531 185.975 667.720
% s/ Rec Arrecadada 0,14% 0,15% 0,17% 0,56%

Economia Orçamentária 2006 2007 2008 2009
Despesa Autorizada 88.111.182 95.185.951 112.567.366 123.149.730
Despesa Realizada 84.313.061 92.440.689 109.440.186 118.410.443
Economia Orçamentária 3.798.121 2.745.262 3.127.180 4.739.286
% s/ Desp Autorizada 4,31% 2,88% 2,78% 3,85%

CONSOLIDADO                                                                                                                       R$ MIL
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1.1 – Receitas 

 

A evolução da Receita Estimada comparada com a 
Receita Arrecadada, em conformidade com os Balanços 
Orçamentários, é a seguinte:  

Receita 2006 2007 2008 2009
Estimada 75.435.004 78.980.543 90.111.387 107.810.713
Arrecadada 78.456.869 86.370.720 102.559.943 109.043.676
Diferença 3.021.865 7.390.177 12.448.556 1.232.963
% sobre a Estimada 4,01% 9,36% 13,81% 1,14%

ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                                                       R$ MIL

 

Receita 2006 2007 2008 2009
Estimada 6.101.484 6.005.459 6.762.458 10.395.348
Arrecadada 5.977.387 6.211.499 7.066.219 10.034.487
Diferença -124.097 206.041 303.761 -360.860
% sobre a Estimada -2,03% 3,43% 4,49% -3,47%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                                R$ MIL

 

Receita 2006 2007 2008 2009
Estimada 81.536.488 84.986.001 96.873.845 118.206.061
Arrecadada 84.434.257 92.582.219 109.626.162 119.078.163
Diferença 2.897.769 7.596.218 12.752.317 872.103
% sobre a Estimada 3,55% 8,94% 13,16% 0,74%
Evolução da arrecadada 8.324.246 8.147.962 17.043.942 9.452.001
Evolução % s/ano anterior 10,94% 9,65% 18,41% 8,62%
IGP-DI - índices anuais 3,80% 7,90% 9,11% -1,44%
INPC 2,81% 5,16% 6,48% 4,11%

CONSOLIDADO                                                                                                                       R$ MIL
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De acordo com o quadro a seguir apresentado, a 
receita arrecadada da Administração Direta foi de 
R$ 109.043.676 mil, representada, principalmente, pela Receita 
Tributária. 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
   

R$ MILHARES 

Receitas Correntes 2006 2007 2008 2009 
Tributária 63.117.125 71.215.871 85.411.445 88.969.477 
Contribuições 0 18 0 7.018 
Patrimonial 1.420.522 3.371.851 2.438.538 1.815.856 
agropecuária 23.124 20.930 3.647 6.413 
Industrial 2.289 1.684 1.583 1.274 
Serviços 103.141 261.826 266.259 227.774 
Transferências Correntes 8.296.533 8.771.993 9.700.501 9.999.005 
Outras Receitas Correntes 3.381.010 2.473.671 2.835.341 2.645.575 

sub-total 76.343.744 86.117.844 100.657.315 103.672.393 
Receitas de Capital 2006 2007 2008 2009 

Operações de Crédito 366.958 193.061 938.637 1.957.303 

Alienação de Bens 1.617.292 28.491 418.030 3.231.490 
Amortizações de Empréstimos 64.518 8.505 0 0 
Transferências de Capital 64.358 22.820 140.355 143.093 
Outras Receitas de Capital 0 0 405.606 39.398 

sub-total 2.113.126 252.877 1.902.628 5.371.283 
 Total 78.456.869 86.370.720 102.559.943 109.043.676 

 

Com relação à Administração Indireta temos: 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
   

R$ MILHARES 

  Receitas Correntes 2006 2007 2008 2009 
  Tributária 302.778 323.127 337.567 376.129 
  Contribuições 2.867.306 3.004.389 2.959.097 3.156.945 
  Patrimonial 847.973 593.317 1.289.912 3.713.300 
  Agropecuária 829 8.930 16.962 13.586 
  Industrial 114.150 118.591 152.766 150.227 
  Serviços 947.915 1.375.185 1.573.583 1.632.273 
  Transferências Correntes 201.529 193.006 208.345 251.990 
  Outras Recitas Correntes 452.345 541.256 492.528 651.202 
  sub-total 5.734.825 6.157.801 7.030.759 9.945.652 
Receitas de Capital 2006 2007 2008 2009 
  Operações de Crédito 14.238 12.913 0 0 
  Alienação de Bens 5.309 3.031 3.568 3.528 
  Amortizações de Empréstimos 5.818 9.126 5.482 3.667 
  Transferências de Capital 7.836 4.726 17.347 36.183 
  Outras receitas de Capital 209.361 23.903 9.063 45.457 
  sub-total 242.562 53.699 35.460 88.835 
Total 5.977.387 6.211.499 7.066.219 10.034.487 

 

Consolidando os valores temos: 
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CONSOLIDADO 
   

R$ MIL 
Receitas Correntes 2006 2007 2008 2009 

Tributaria 63.419.903 71.538.997 85.749.012 89.345.606 
Contribuições 2.867.306 3.004.407 2.959.097 3.163.963 
Patrimonial 2.268.495 3.965.168 3.728.450 5.529.157 
Agropecuaria 23.953 29.860 20.609 19.998 
Industrial 116.439 120.275 154.350 151.501 
Serviços 1.051.056 1.637.012 1.839.842 1.860.047 
Transferências Correntes 8.498.062 8.964.998 9.908.846 10.250.996 
Outras Receitas Correntes 3.833.356 3.014.926 3.327.869 3.296.777 

sub-total 82.078.569 92.275.644 107.688.074 113.618.045 
Receitas de Capital 2006 2007 2008 2009 

Operações de Crédito 381.196 205.974 938.637 1.957.303 
Alienação de bens 1.622.601 31.521 421.599 3.235.018 
Amortizações de Empréstimos 70.336 17.632 5.482 3.667 
Transferências de Capital 72.193 27.545 157.702 179.276 
Outras Receitas de Capital 209.361 23.903 414.669 84.855 

sub-total 2.355.688 306.575 1.938.088 5.460.118 
Total 84.434.257 92.582.219 109.626.162 119.078.163 

 

No exercício em exame, a Receita Arrecadada 
apresentou a seguinte composição:  
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Demonstramos, a seguir, a evolução das receitas 
no período de 2006 a 2009: 

 

 

 

 

VARIAÇÃO 2005 - 2009 (em R$ mil)

RECEITAS 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Correntes 73.870.648 97,06% 113.618.045 95,41% 39.747.397 53,81%

.Capital 2.239.363 2,94% 5.460.118 4,59% 3.220.755 143,82%
TOTAL 76.110.011 100% 119.078.163 100% 42.968.152 56,46%  

Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

 

1.1.1 - Receitas Correntes 

 

No exercício em exame, as Receitas Correntes 
(consolidadas) apresentaram a seguinte composição: 
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O gráfico a seguir demonstra a evolução das 
Receitas Correntes no período de 2006 a 2009: 
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

RECEITAS CORRENTES 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Tributárias 57.066.143 77,25% 89.345.606 78,64% 32.279.464 56,56%

.Transf. Correntes 7.825.816 10,59% 10.250.996 9,02% 2.425.180 30,99%

.Outras Rec. Corr. 5.346.440 7,24% 3.296.777 2,90% -2.049.663 -38,34%

.Rec.Origens Diversas 3.632.249 4,92% 10.724.666 9,44% 7.092.417 195,26%
TOTAL 73.870.648 100% 113.618.045 100% 39.747.397 53,81%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

 

a) - Receitas Tributárias 

 

Constata-se que o item mais representativo nas 
Receitas Correntes é o das Receitas Tributárias, que engloba a 
arrecadação do ICMS, do IPVA, do ITCMD e Outras (Emolumentos e 
Custas Extrajudiciais, Taxas e Contribuições de Melhoria). 

         
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 

RECEITA TRIBUTARIA 63.117.125 100 71.215.871 100 85.411.445 100 88.969.477 100 

  IPVA 5.558.688 8,81 6.695.767 9,40 7.705.328 9,02 8.864.249 9,96 

  ICMS 55.025.502 87,18 61.542.891 86,42 74.394.503 87,10 76.513.317 86,00 

  ITCMD 435.539 0,69 505.626 0,71 599.592 0,70 685.770 0,77 

  OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2.097.396 3,32 2.471.587 3,47 2.712.021 3,18 2.906.142 3,27 

         
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 

RECEITA TRIBUTARIA 302.778 100 323.127 100 337.567 100 376.129 100 

  EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 302.732 99,98 323.082 99,99 332.430 98,48 366.373 97,41 

  EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 0 0,000 0 0,000 571 0,169 343 0,091 

  OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 0 0,000 0 0,000 0 0,000 2.817 0,749 

  TAXA APREENSAO,DEPOSITO/LIBERAC DE ANIMAIS 11 0,004 10 0,003 26 0,008 14 0,004 

  TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNC.DE TRANSPORTE 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 

  TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 35 0,012 34 0,011 34 0,010 26 0,007 

  
TAXA DE REGULAçãO DE SERV.DE GAS 
CANALIZADO 0 0,000 0 0,000 4.505 1,334 6.555 1,743 

Obs.: neste quadro, demonstramos as receitas tributárias arrecadadas pela Adm. 
Indireta, que envolvem apenas emolumentos e taxas 
 

         
R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 

RECEITA TRIBUTARIA 63.419.903 100 71.538.997 100 85.749.012 100 89.345.606 100 

  IPVA 5.558.688 8,76 6.695.767 9,36 7.705.328 8,99 8.864.249 9,92 

  ICMS 55.025.502 86,76 61.542.891 86,03 74.394.503 86,76 76.513.317 85,64 

  ITCMD 435.539 0,69 505.626 0,71 599.592 0,70 685.770 0,77 

  OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2.400.174 3,78 2.794.713 3,91 3.049.588 3,56 3.282.271 3,67 
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Na comparação com o exercício anterior, 
verifica-se um incremento de 4,17% na Administração Direta, de 
11,42% na Administração Indireta e de 4,19% no Consolidado, 
índice este acima do IGP-DI, cuja variação foi de -1,4364% em 
2009. 

A seguir, demonstramos a evolução da 
arrecadação da receita tributária:  

 

 
 

 

 

 

VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

RECEITA TRIBUTÁRIA - 
CONSOLIDADO

2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.ICMS 49.988.622 87,97% 76.513.317 85,64% 26.524.696 53,06%

.IPVA 4.672.047 8,22% 8.864.249 9,92% 4.192.202 89,73%

.ITCMD 349.367 0,61% 685.770 0,77% 336.403 96,29%

.Outras Rec Tributárias 1.816.845 3,20% 3.282.271 3,67% 1.465.425 80,66%
TOTAL 56.826.881 100% 89.345.606 100% 32.518.726 57,22%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

Considerando que 25% da arrecadação do ICMS e 
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50% do IPVA devem ser transferidos aos Municípios, nos termos 
dos incisos I e II, artigo 167 da Constituição Estadual, 
verificamos que R$ 23.560.454 mil foram repassados às 
Prefeituras, sendo R$ 19.128.329 mil referentes ao ICMS e 
R$ 4.432.124 mil referentes ao IPVA. 

 

 

b) - Transferências Correntes 
 
O total arrecadado a título de Transferências 

Correntes, está assim distribuído: 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.296.533 8.771.993 9.700.501 9.999.005 

  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 54.609 70.014 23.149 29.177 

  TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 11.672 5.963 11.612 3.503 

  TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 112 0 57 0 

  TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 112 84 10 0 

  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.230.029 8.695.930 9.665.673 9.966.326 

 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 201.529 193.006 208.345 251.990 

  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 99.440 103.638 100.303 135.365 

  TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.724 12.123 6.638 2.976 

  TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 2 4 4 3 

  TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 128 99 320 68 

  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 91.235 77.142 101.080 113.579 

 

     
R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.498.062 8.964.998 9.908.846 10.250.996 

  TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 154.049 173.652 123.452 164.541 

  TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 22.396 18.087 18.250 6.478 

  TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 114 4 60 3 

  TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR 240 183 330 68 

  TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.321.264 8.773.072 9.766.753 10.079.905 
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

TRANSF. CORRENTES 2005 % 2009 % VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
%

.Transf. Intergovernamentais 7.715.721 98,59% 10.079.905 98,33% 2.364.184 30,64%

.Transf. de Instituições 9.094 0,12% 6.478 0,06% -2.616 -28,76%

.Transf. do Exterior 40 0,00% 68 0,00% 27 67,95%

.Transf. de Pessoas 92 0,00% 3 0,00% -89 -96,59%

.Transf. de Convênios 100.869 1,29% 164.541 1,61% 63.673 63,12%
TOTAL 7.825.816 100% 10.250.996 100% 2.425.180 30,99%  

Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

As transferências Intergovernamentais são 
compostas, principalmente, pelas transferências da União. 

 

 

c - Outras Receitas Correntes 

 

No que tange a "Outras Receitas Correntes", 
temos o seguinte posicionamento: 

                                             R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 

 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.381.010 2.473.671 2.835.341 2.645.575 

    INDENIZACOES E RESTITUICOES 340.805 336.314 491.657 575.478 

    MULTAS E JUROS DE MORA 1.775.084 1.016.113 1.141.849 1.028.518 

    RECEITA DA DIVIDA ATIVA 934.556 232.039 152.056 215.012 

    RECEITAS DIVERSAS 330.565 889.205 1.049.779 826.566 
 

 

                                             R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 452.345 541.256 492.528 651.202 

  INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.916 126.324 115.451 186.648 

  MULTAS E JUROS DE MORA 323.033 312.896 301.179 367.681 

  RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.319 8.189 8.626 13.830 

  RECEITAS DIVERSAS 51.077 93.846 67.271 83.043 
 

                                             R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.833.356 3.014.926 3.327.869 3.296.777 

  INDENIZACOES E RESTITUICOES 414.722 462.638 607.109 762.127 

  MULTAS E JUROS DE MORA 2.098.117 1.329.009 1.443.027 1.396.199 

  RECEITA DA DIVIDA ATIVA 938.875 240.228 160.682 228.842 

  RECEITAS DIVERSAS 381.642 983.052 1.117.051 909.609 
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

OUTR. REC. CORRENTES 2005 % 2009 % VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
%

.Multas e Juros de Mora 976.878 45,61% 1.396.199 42,35% 419.321 42,92%

.Indenizações e Restituições 222.944 10,41% 762.127 23,12% 539.182 241,85%

.Receitas da Dívida Ativa 379.403 17,72% 228.842 6,94% -150.561 -39,68%

.Receitas Diversas 562.388 26,26% 909.609 27,59% 347.221 61,74%
TOTAL 2.141.613 100% 3.296.777 100% 1.155.163 53,94%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

 

d - Receitas de Origens Diversas 

 
 
Agrupamos, sob este título, as demais receitas 

correntes, tendo em vista as suas peculiaridades, a saber: 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 
RECEITA AGROPECUARIA 23.124 20.930 3.647 6.413 
RECEITA DE SERVICOS 103.141 261.826 266.259 227.774 
RECEITA INDUSTRIAL 2.289 1.684 1.583 1.274 
RECEITA PATRIMONIAL 1.420.522 3.371.851 2.438.538 1.815.856 
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0 18 0 7.018 
TOTAL 1.549.075 3.656.310 2.710.028 2.058.335 

 
 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 
RECEITA AGROPECUARIA 829 8.930 16.962 13.586 
RECEITA DE SERVICOS 947.915 1.375.185 1.573.583 1.632.273 
RECEITA INDUSTRIAL 114.150 118.591 152.766 150.227 
RECEITA PATRIMONIAL 847.973 593.317 1.289.912 3.713.300 
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.867.306 3.004.389 2.959.097 3.156.945 
TOTAL 4.778.173 5.100.413 5.992.320 8.666.331 

 
 

     
R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 
RECEITA AGROPECUARIA 23.953 29.860 20.609 19.998 
RECEITA DE SERVICOS 1.051.056 1.637.012 1.839.842 1.860.047 
RECEITA INDUSTRIAL 116.439 120.275 154.350 151.501 
RECEITA PATRIMONIAL 2.268.495 3.965.168 3.728.450 5.529.157 
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.867.306 3.004.407 2.959.097 3.163.963 
TOTAL 6.327.249 8.756.722 8.702.348 10.724.666 

 
 

A seguir, demonstramos a composição da Receita 
Patrimonial:  
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R$ MILHARES 

ITEM 2006 2007 2008 2009 

RECEITA PATRIMONIAL 2.268.495 3.965.168 3.728.450 5.529.157 

  OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0 2.084.001 538 14.520 

  RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 461.601 368.351 1.053.456 3.292.319 

  RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.663.139 1.436.841 2.606.193 2.145.644 

  RECEITAS IMOBILIARIAS 143.755 75.975 68.263 76.673 

 
 

VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

REC.ORIGENS DIVERSAS 2005 % 2009 % VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
%

.Receitas de Contribuições 2.463.026 36,02% 3.163.963 29,50% 700.937 28,46%

.Receita Patrimonial 3.053.350 44,66% 5.529.157 51,56% 2.475.807 81,08%

.Receita Agropecuária 18.509 0,27% 19.998 0,19% 1.489 8,05%

.Receita Industrial 152.145 2,23% 151.501 1,41% -644 -0,42%

.Receita de Serviços 1.150.046 16,82% 1.860.047 17,34% 710.001 61,74%
TOTAL 6.837.076 100% 10.724.666 100% 3.887.590 56,86%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 
 

1.1.2  - Receitas de Capital 

As receitas de Capital apresentaram a seguinte 
composição, no ano de 2009: 
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a) - Operações de Crédito 

 

As Operações de Crédito apresentaram os 
seguintes valores: 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 
OPERACOES DE CREDITO 366.958 193.061 938.637 1.957.303 

  OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 339.222 180.115 508.966 865.800 

  OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 27.736 12.946 429.671 1.091.503 

 

     
R$ MILHARES 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 
OPERACOES DE CREDITO 14.238 12.913 0 0 

  OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 9.673 0 0 0 

  OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 4.565 12.913 0 0 

 

     
R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 

OPERACOES DE CREDITO 381.196 205.974 938.637 1.957.303 

  OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 348.896 180.115 508.966 865.800 

  OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 32.301 25.859 429.671 1.091.503 
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Internas 46.136 12,28% 1.091.503 55,77% 1.045.367 2265,81%

.Externas 329.720 87,72% 865.800 44,23% 536.080 162,59%
TOTAL 375.856 100% 1.957.303 100% 1.581.447 420,76%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 
 

 
 

Observa-se um crescimento de 108,53% nas 
operações de crédito, no período de 2008 para 2009. 

Relativamente às operações de crédito, internas 
e externas, decorrentes de contratos, serão objeto de análise 
no tópico "Balanço Patrimonial". 

 

b - Alienações de Bens 

 
Esta receita é proveniente da venda de bens 

patrimoniais do Estado, conforme segue:  

Alienação de Bens 2006 2007 2008 2009
Alienação de Bens Imóveis 12.124 24.105 14.934 6.934
Alienação de Bens Móveis 1.610.476 7.416 406.665 3.228.084
TOTAL 1.622.601 31.521 421.599 3.235.018

CONSOLIDADO                                                                                                             R$ MIL
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1.1.3 – Auditoria das Receitas 

 

Receitas Estaduais – 2º semestre de 2009 

 

Conforme o inciso IV do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 709/93, é competência deste E. Tribunal 
acompanhar a arrecadação da receita dos Poderes Públicos sobre 
os quais tenha jurisdição. 

Desta forma, esta DCG vem realizando referido 
trabalho de acompanhamento, por meio de relatórios emitidos 
pelo Agente Financeiro Nossa Caixa e pela PRODESP, cujos dados 
são cruzados com aqueles constantes no sistema SIAFEM. Este 
cruzamento possibilita verificar eventuais inconsistências 
entre a entrada de recursos financeiros, os totais informados 
de arrecadação pelos bancos, e os valores contabilizados pelo 
Estado.  

Outro aspecto de nosso trabalho é o 
acompanhamento da regularização de diferenças, de molde a 
estimular providências saneadoras por parte do Estado. 

Informamos que a análise referente ao 1º 
semestre de 2009 foi relatada no relatório de acompanhamento 
das contas do Governador referente ao 3º trimestre de 2009. 

 

 

Da arrecadação do ICMS 

 

Inicialmente, mediante amostragem, solicitamos 
os relatórios sintéticos das baixas tributárias de 
contribuintes do ICMS e comparamos com o valor contabilizado 
pela Diretoria de Arrecadação da Secretaria da Fazenda na 
conta transitória de Passivo 214930901 – “Controle da 
Arrecadação do ICMS”, apresentando o seguinte quadro: 
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Dia 

Valor Arrecadado Baixa de 
Contribuintes 

ICMS 

Arrecadação 
Bancária Diferença 

Contabilizado ICMS SIMPLES ICMS ICMS 

(1) (2) (3) (1)-(2)-(3) 
06/jul 2.051.584.897,43 2.051.355.807,34 229.090,09 0,00 
09/jul 10.339.928,18 10.339.928,18 0,00 0,00 
13/ago 64.973.004,73 64.208.914,37 764.090,36 0,00 
18/ago 799.867.781,08 797.543.725,83 2.324.055,25 0,00 
13/set 937.195.706,90 935.727.405,42 1.468.301,48 0,00 

30/set 100.623.008,39 99.836.152,61 786.855,78 0,00 
06/out 2.441.490.383,67 2.441.148.201,09 342.182,58 0,00 
27/out 650.675.412,96 649.733.848,97 941.563,99 0,00 
06/nov 2.374.666.600,61 2.374.163.326,01 503.274,60 0,00 
20/nov 14.273.981,72 14.273.981,72 0,00 0,00 
01/dez 771.967.935,48 770.739.717,29 1.228.218,19 0,00 
22/dez 321.195.531,19 307.894.387,68 13.301.143,51 0,00 

Fonte 

Notas de 
Liquidação UG 

200122 

Relação de 
Resumo e 

Comprovantes de 
Depósitos 

Eletrônicos 

Extrato 
Bancário da 

  

Área Tributária 
Conta Única 
do Tesouro 

 

O demonstrativo indica que os valores do ICMS 
contabilizados pela Diretoria de Arrecadação, em contas do 
passivo, são condizentes com os valores dos relatórios 
sintéticos das baixas de contribuintes. 

Ressaltamos que uma pequena parcela da 
arrecadação do ICMS provém do Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (SIMPLES). 

 

Da arrecadação geral do Estado 

 

Prosseguindo a análise, confrontamos os valores 
contabilizados transitoriamente no passivo pelas áreas 
tributária e financeira da Secretaria Estadual da Fazenda, não 
somente do ICMS, mas da arrecadação geral dos meses de julho a 
dezembro de 2009, onde apuramos os seguintes valores: 
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Mês 

Valor Arrecadado  
Contabilizado 

pela Área 
Tributária 

Arrecadação de 
IPVA - parte dos 

Municípios 

Multas  
FUNSET 

Multas 
Federais 

Valor 
Arrecadado a 
depositar em 

bancos 

Valor 
efetivamente 

depositado nas  
contas 

bancárias 

Diferença 

             
  (1) (2) (3) (4) (5)= 1-2-3-4 (6) (7)=6-5 

Julho 7.146.164.790,68 138.460.652,92 1.387.788,04 127,20 7.006.316.222,52 7.033.679.212,48 27.362.989,96 

Agosto 7.220.050.195,34 131.583.516,49 1.603.231,92 826,80 7.086.862.620,13 7.112.806.204,19 25.943.584,06 

Setembro 7.649.287.197,85 173.475.335,95 1.834.367,88 0,00 7.473.977.494,02 7.508.256.753,07 34.279.259,05 

Outubro 7.954.562.634,46 128.789.562,46 1.788.470,53 0,00 7.823.984.601,47 7.849.380.904,23 25.396.302,76 

Novembro 7.857.418.055,26 120.551.294,96 1.938.193,11 0,00 7.734.928.567,19 7.758.722.365,62 23.793.798,43 

Dezembro 9.030.909.347,98 180.523.976,98 2.266.817,06 0,00 8.848.118.553,94 8.883.834.493,93 35.715.939,99 

Fonte 

Notas de 
Liquidação 

Notas de 
Liquidação 

Notas de 
Liquidação 

NL   Notas de 
Liquidação 

  

Conta 214910904  Conta 
214910904 

 Conta 
214910904 

 Conta 
214930907 

 Conta 
214910904 

UG 200122 UG 200109 UG 200109 UG 
200122 

UG 200001 

 Crédito  Crédito  Crédito Crédito  Crédito 

          

Obs: os valores dos itens (2), (3) e (4) não entram nos cofres estaduais 

Observa-se que os valores depositados em conta 
bancária foram maiores que aqueles contabilizados pela 
arrecadação geral do Estado, no segundo semestre de 2009.  

Esta diferença refere-se à retenção, nos cofres 
estaduais, do valor devido pelos municípios ao FUNDEB, 
decorrente da arrecadação do IPVA, para posterior repasse ao 
Fundo, e também dos valores do Convênio “Renainf” (Registro 
Nacional de Infrações de Trânsito), cuja participação do 
Estado de São Paulo está regulamentada na Portaria CAT-DETRAN 
nº 002, de 28/08/2008.  

Decompondo a diferença apontada na coluna 7, 
encontramos os seguintes valores: 

Mês Diferença 20,00% IPVA 
Valor aproximado 
FUNSET/"RENAINF" 

Julho 27.362.989,96 27.692.130,58 -329.140,62 

Agosto 25.943.584,06 26.316.703,30 -373.119,24 

Setembo 34.279.259,05 34.695.067,19 -415.808,14 

Outubro 25.396.302,76 25.757.912,49 -361.609,73 

Novembro 23.793.798,43 24.110.258,99 -316.460,56 

Dezembro 35.715.939,99 36.104.795,40 -388.855,41 

 

Cumpre esclarecer que o valor do IPVA, 
correspondente ao percentual constitucional dos Municípios, 
não transita pelos cofres estaduais, sendo depositado 
diretamente àqueles entes federativos pelo agente financeiro 
do Estado, ficando retida nos cofres estaduais somente a 
parcela de 20% devida ao FUNDEB pelos entes municipais. 
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Estes valores ficam pendentes na conta de 
passivo 214910904 – “Recolhimentos Outras Receitas a 
Classificar”, aguardando os repasses estaduais do “IPVA - 
parte dos Municípios” ao FUNDEB. 

Verificamos que os valores vêm sendo 
regularmente baixados da conta 11252.08.02 – “Depósitos ao 
FUNDEB - Banco do Brasil – parte dos Municípios”, utilizando-
se do código de evento 560509. 

 

Da contabilização da receita 

 

Informamos que, no exercício de 2007 foi 
publicada a Portaria Conjunta CAF/CAT nº 01, instituindo, no 
âmbito da Secretaria da Fazenda, Grupo Técnico para a 
conciliação entre os valores efetivamente arrecadados e os 
valores de receitas tributárias contabilizadas no SIAFEM. 

No mês de julho de 2007, novo método de 
contabilização foi adotado pelo Governo do Estado, passando os 
lançamentos da receita a ocorrer não mais mediante a 
utilização do documento “Nota de Lançamento”, mas sim, agora 
utilizando-se documento denominado “Nota de Sistema”. 

Efetuamos testes na contabilização das receitas 
do ICMS e do IPVA a partir do mês de julho de 2007, onde 
verificamos que ainda havia divergências entre os valores 
arrecadados e contabilizados, objeto do relatório do Grupo 
Técnico de Acompanhamento relativo ao exercício de 2007 (TC 
5564/026/07). 

A Secretaria da Fazenda informou, por ocasião 
do Balanço Geral do exercício 2008, que vem providenciando o 
acerto das divergências, mas que estas dependem de resposta da 
instituição bancária arrecadadora, bem como de análises e 
orientações de áreas específicas da própria Secretaria. 

Assim, nosso trabalho materializa-se num 
acompanhamento das diferenças entre os valores arrecadados e 
os contabilizados, de forma a diminuir os riscos de um 
descontrole administrativo sobre as diferenças. 
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a) ICMS 

MÊS ARRECADADO 
CONTABILIZADO EM 

RECEITA 
DIFERENÇA 

Jul/07 5.165.246.925,97 5.165.246.925,97 0 

Ago/07 5.303.066.918,43 5.303.066.918,34 0 

Set/07 5.960.776.658,08 5.960.787.862,32 -11.204 

Out/07 5.735.313.924,27 5.735.313.927,97 -4 

Nov/07 5.652.140.818,95 5.652.123.081,93 17.737 

Dez/07 5.759.227.247,59 5.759.223.073,77 4.174 

Jan/08 6.003.361.385,65 6.003.361.385,65 0 

Fev/08 5.588.422.182,51 5.588.422.182,41 0 

Mar/08 5.405.354.675,62 5.405.354.971,62 -296 

Abr/08 6.017.914.628,49 6.017.914.628,48 0 

Mai/08 6.266.768.307,32 6.266.768.306,33 1 

Jun/08 6.426.907.275,96 6.426.907.254,79 21 

Jul/08 6.511.313.742,14 6.511.313.742,14 0 

Ago/08 6.582.339.233,22 6.582.337.853,79 1.379 

Set/08 6.922.256.047,96 6.922.352.416,93 -96.369 

Out/08 7.414.262.989,11 7.414.262.989,25 0 

Nov/08 6.458.704.590,33 6.458.704.951,94 -362 

Dez/08 6.723.468.796,00 6.723.584.725,41 -115.929 

Jan/09 5.278.893.619,39 5.278.893.288,08 331 

Fev/09 6.417.158.818,19 6.417.157.763,92 1.054 

Mar/09 6.033.682.331,63 6.033.633.596,50 48.735 

Abr/09 5.957.105.886,02 5.957.059.586,38 46.300 

Mai/09 6.097.022.830,70 6.097.022.830,70 0 

Jun/09 6.295.289.166,94 6.295.261.007,04 28.160 

Jul/09 6.408.960.509,41 6.409.027.200,40 -66.691 

Ago/09 6.622.702.770,03 6.622.702.770,03 0 

Set/09 6.875.511.958,21 6.875.511.124,83 833 

Out/09 7.239.161.781,53 7.239.073.394,66 88.387 

Nov/09 7.214.453.028,73 7.216.058.614,50 -1.605.586 

Dez/09 8.138.579.832,07 8.129.700.639,56 8.879.193 

TOTAL     7.219.865 

  

Conta 214930901               
UG 200122                         

Crédito 

Conta 214930901               
UG 200001                         

Débito   
 

Preliminarmente, cabe informar que no exercício 
de 2009, foi regularizada uma pendência significativa do mês 
de dezembro de 2008, no valor de R$ 17.408.622. Esta 
divergência do mês de dezembro/2008, mediante ajustes 
contábeis, passou a R$ 115.929. 

Quanto ao exercício de 2009, houve pequenas 
diferenças nos meses de janeiro a outubro, porém, em novembro 
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o comparativo voltou a apresentar alterações significativas, 
cuja diferença atingiu R$ 1.605.586 de valor contabilizado 
maior que o arrecadado. 

 

No mês de dezembro, a situação se inverteu: foi 
apresentado um valor arrecadado maior que o contabilizado 
(diferença de R$ 8.879.193). 

A seguir, apresentamos um comparativo dos 
valores das diferenças no encerramento de 2008 e de 
dezembro/2009: 

 

MÊS 

DIFERENÇA 
APURADA NO 
FECHAMENTO DE 
2008 - ICMS 

DIFERENÇA 
APURADA NO 
FECHAMENTO DE 
2009 - ICMS 

Jul/07 0 0 

Ago/07 0 0 

Set/07 -11.204 -11.204 

Out/07 587 -4 

Nov/07 17.737 17.737 

Dez/07 4.174 4.174 

Jan/08 0 0 

Fev/08 0 0 

Mar/08 -296 -296 

Abr/08 0 0 

Mai/08 1 1 

Jun/08 21 21 

Jul/08 0 0 

Ago/08 1.379 1.379 

Set/08 -3.580 -96.369 

Out/08 18.703 0 

Nov/08 -154.315 -362 

Dez/08 17.408.622 -115.929 
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b) IPVA 

MÊS ARRECADADO 
CONTABILIZADO EM 

RECEITA 
DIFERENÇA 

Jul/07 208.075.898,92 208.071.354,58 4.544,34 

Ago/07 221.928.562,37 221.927.443,50 1.118,87 

Set/07 257.245.384,42 257.256.888,85 -11.504,43 

Out/07 207.384.968,07 207.947.881,79 -562.913,72 

Nov/07 182.012.529,58 182.140.516,42 -127.986,84 

Dez/07 250.303.910,98 250.192.069,40 111.841,58 

Jan/08 2.841.462.627,37 2.841.441.892,81 20.734,56 

Fev/08 1.446.140.620,90 1.446.139.320,63 1.300,27 

Mar/08 1.099.006.762,48 1.099.002.011,24 4.751,24 

Abr/08 312.886.616,19 312.885.914,35 701,84 

Mai/08 257.709.070,54 257.709.318,02 -247,48 

Jun/08 307.038.672,79 307.043.233,12 -4.560,33 

Jul/08 278.424.056,75 279.117.682,00 -693.625,25 

Ago/08 238.302.647,58 238.302.004,02 643,56 

Set/08 299.826.185,87 299.814.137,15 12.048,72 

Out/08 212.438.107,90 211.698.131,06 739.976,84 

Nov/08 162.831.814,31 162.733.563,79 98.250,52 

Dez/08 256.616.526,38 256.542.361,26 74.165,12 

Jan/09 3.322.421.599,96 3.322.632.421,10 -210.821,14 

Fev/09 1.502.940.976,73 1.502.939.761,21 1.215,52 

Mar/09 1.364.146.008,55 1.364.144.246,97 1.761,58 

Abr/09 312.147.939,80 312.537.973,68 -390.033,88 

Mai/09 269.633.579,80 269.648.333,04 -14.753,24 

Jun/09 345.013.075,74 345.053.009,79 -39.934,05 

Jul/09 277.187.693,58 277.190.490,36 -2.796,78 

Ago/09 262.723.744,60 262.725.921,04 -2.176,44 

Set/09 347.390.226,36 347.433.701,04 -43.474,68 

Out/09 257.610.530,18 257.570.150,35 40.379,83 

Nov/09 241.105.581,02 239.208.176,18 1.897.404,84 

Dez/09 361.094.401,99 363.464.550,76 -2.370.148,77 

Origem: SIAFEM 
Conta 214930902                                 

UG 200122                                       
Crédito 

Conta 214930902                                 
UG 200001                                     

Débito   

 

Inicialmente, informamos que no exercício de 
2009, foi regularizada uma pendência significativa do mês de 
dezembro do exercício de 2008, no valor de R$ 2.673.791,00.  

Esta divergência do mês de dezembro/2008 foi 
reduzida para R$ 74.165,12, restando outras pendências daquele 
exercício, sendo as mais significativas as dos meses de 
julho/2008 (R$ 693.625,25, valor contabilizado maior que o 
arrecadado) e de outubro/2008 (R$ 739.976,84, valor arrecadado 
maior que o contabilizado). 
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No exercício de 2009, as maiores pendências 
foram registradas nos meses de janeiro (R$ 210.821,14) e de 
abril (R$ 390.033,88), com valores contabilizados maiores que 
os arrecadados.  

Em novembro foi contabilizado R$ 1.897.404,84 a 
menor que o arrecadado, e em dezembro foi contabilizado R$ 
2.370.148,77 a maior que o arrecadado. 

A seguir, apresentamos um comparativo dos 
valores das diferenças no encerramento de 2008 e de 
dezembro/2009: 

MÊS 

DIFERENÇA 
APURADA NO 
FECHAMENTO DE 
2008 - IPVA 

DIFERENÇA 
APURADA NO 
FECHAMENTO DE 
2009 - IPVA 

Jul/07 4.207 4.544 

Ago/07 1.119 1.119 

Set/07 -11.404 -11.504 

Out/07 -561.964 -562.914 

Nov/07 -126.840 -127.987 

Dez/07 114.614 111.842 

Jan/08 56.652 20.735 

Fev/08 1.918 1.300 

Mar/08 4.577 4.751 

Abr/08 702 702 

Mai/08 285 -247 

Jun/08 -4.560 -4.560 

Jul/08 -699.978 -693.625 

Ago/08 2.032 644 

Set/08 11.167 12.049 

Out/08 740.379 739.977 

Nov/08 28.296 98.251 

Dez/08 2.673.791 74.165 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, informamos que no Relatório da 
Execução Orçamentária e Financeira do Governo do Estado – TCA 
8891/026/09, relativo ao 3º trimestre, foram feitos os 
seguintes apontamentos:  
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1. Discrepância entre os valores apontados no relatório do 
agente financeiro Nossa Caixa e nos registros contábeis, 
em 05/01/2009, no valor de R$ 6.517.771,68 e; 

2. Equívoco no lançamento contábil realizado pela Diretoria 
de Arrecadação – UG 200122, no dia 18/05/2009, cuja Nota 
de Lançamento de número 2009NL00308 (R$ 928.484.536,35) 
foi classificada na conta contábil 214910901, quando o 
correto seria na conta 214910904. 

Em resposta, a Secretaria da Fazenda encaminhou 
o Ofício Conjunto CAF/CGE nº 0001/2010, justificando os dois 
apontamentos: 

1. A diferença apontada decorreu da falta de lançamento 
complementar referente aos créditos da Nota Fiscal 
Paulista1, utilizados pelos contribuintes para abatimento do 
valor do IPVA a recolher. A regularização foi efetuada por 
meio do documento nº 2009NL09854 da UGE 200002 (Tesouro do 
Estado), em contrapartida à Ordem Bancária 2009OB00012, de 
05/01/09, no valor de R$ 6.517.771,68, referentes à 
transferência dos recursos relativos aos 50% quota parte do 
Estado e FUNDEB ao Tesouro do Estado.  

Em relação ao segundo apontamento, a Secretaria 
da Fazenda regularizou o lançamento contábil com a emissão do 
documento nº 2009NL00978, no valor de R$ 928.484.536,35, 
reclassificando o valor da conta contábil 214910901 – 
Supervisão Central de Controle da Arrecadação do ICMS, para a 
conta 214910904 – Supervisão Central de Controle da 
Arrecadação recolhimentos de Outras Receitas a Classificar.  

 

Diante do exposto, observa-se que o Estado vem 
empreendendo esforços no sentido de providenciar as devidas 
conciliações contábeis, no entanto, os ajustes nos registros 
vêm sendo feitos em meses posteriores, afetando os registros 
mensais das receitas, havendo pendências a serem 
regularizadas. 

 

                                                 
1 O Programa Nota Fiscal Paulista devolve 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo 
estabelecimento a seus consumidores. Ele é um incentivo para que os cidadãos que 
adquirem mercadorias exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal. Os 
consumidores que informarem o seu CPF ou CNPJ no momento da compra podem escolher 
como receber os créditos e ainda concorrem a prêmios em dinheiro.  
Fonte: http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/ 
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1.2 - Despesas 
 
Preliminarmente, como já mencionado no início 

do item 1, excluímos os valores referentes a despesas extra-
orçamentárias, conforme segue: 

     
R$ MILHARES 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2010 

      AUTORIZADO/LIQUIDADO LIQUIDADO 

ADM. DIRETA 10.970.527 

  DESPESAS CORRENTES 10.182.254 

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.949 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 42.949 

        OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENT 42.949 

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.139.305 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 10.139.305 

        OBRIGACOES PATRONAIS 10.139.297 

        SALARIO FAMILIA 8 

  DESPESAS DE CAPITAL 788.273 

    INVERSOES FINANCEIRAS 788.273 

      APLIC.DIRETAS-OP.ENTRE ENTID.INTEGR.ORCAMENT 788.273 

        CONST.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS 788.273 

ADM. INDIRETA 1.379.700 

  DESPESAS CORRENTES 1.379.700 

    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.379 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 4.379 

        OUT SERV DE TERC-PJ INTRA ORCAMENT 4.379 

    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.375.321 

      APLICACOES DIRETAS-INTRA ORCAMENT 1.375.321 

        OBRIGACOES PATRONAIS 1.375.321 

TOTAL 12.350.227 
 

 
 
A seguir, detalhamos a composição das despesas 

realizadas: 
 

          
R$ MILHARES 

 ADMINISTRAÇÃO  DIRETA 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 

DESPESAS CORRENTES 61.488.866 90,19 64.375.256 89,01 69.855.860 88,09 73.141.082 86,02 

  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.255.266 7,71 5.089.682 7,04 5.947.108 7,50 5.717.347 6,72 

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.063.639 45,56 35.018.990 48,42 41.810.626 52,72 43.749.822 51,45 

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.169.960 36,92 24.266.584 33,55 22.098.126 27,87 23.673.913 27,84 
DESPESAS DE CAPITAL 6.689.993 9,81 7.949.851 10,99 9.444.799 11,91 11.890.068 13,98 

  AMORTIZACAO DE DIVIDA 1.900.126 2,79 1.962.344 2,71 2.147.454 2,71 3.262.696 3,84 

  INVERSOES FINANCEIRAS 2.886.523 4,23 3.925.829 5,43 4.290.556 5,41 4.113.670 4,84 

  INVESTIMENTOS 1.903.344 2,79 2.061.678 2,85 3.006.789 3,79 4.513.702 5,31 

      TOTAL 68.178.858 100 72.325.107 100 79.300.659 100 85.031.151 100 
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R$ MILHARES 

 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 
DESPESAS CORRENTES 14.472.730 89,70 18.317.736 91,06 26.067.472 86,49 27.492.619 82,36 

  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 64.022 0,40 38.639 0,19 32.986 0,11 40.208 0,12 

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.496.338 27,87 9.098.456 45,23 18.879.573 62,64 20.107.190 60,24 

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.912.371 61,44 9.180.642 45,64 7.154.913 23,74 7.345.220 22,01 
DESPESAS DE CAPITAL 1.661.472 10,30 1.797.845 8,94 4.072.056 13,51 5.886.674 17,64 

  AMORTIZACAO DE DIVIDA 104.544 0,65 82.277 0,41 78.242 0,26 104.200 0,31 

  INVERSOES FINANCEIRAS 1.433 0,01 3.333 0,02 8.280 0,03 6.477 0,02 

  INVESTIMENTOS 1.555.495 9,64 1.712.236 8,51 3.985.534 13,22 5.775.997 17,30 

      TOTAL 16.134.203 100 20.115.581 100 30.139.528 100 33.379.293 100 

 

 

          
R$ MILHARES 

 CONSOLIDADO 2006 AV% 2007 AV% 2008 AV% 2009 AV% 

DESPESAS CORRENTES 75.961.596 90,09 82.692.992 89,46 95.923.332 87,65 100.633.701 84,99 

  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.319.288 6,31 5.128.321 5,55 5.980.094 5,46 5.757.555 4,86 

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.559.977 42,18 44.117.446 47,73 60.690.198 55,46 63.857.012 53,93 

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.082.331 41,61 33.447.226 36,18 29.253.039 26,73 31.019.133 26,20 

DESPESAS DE CAPITAL 8.351.465 9,91 9.747.696 10,54 13.516.855 12,35 17.776.743 15,01 

  AMORTIZACAO DE DIVIDA 2.004.670 2,38 2.044.621 2,21 2.225.696 2,03 3.366.896 2,84 

  INVERSOES FINANCEIRAS 2.887.956 3,43 3.929.161 4,25 4.298.836 3,93 4.120.147 3,48 

  INVESTIMENTOS 3.458.839 4,10 3.773.914 4,08 6.992.323 6,39 10.289.699 8,69 

      TOTAL 84.313.061 100 92.440.689 100 109.440.186 100 118.410.443 100 

 

Observa-se um aumento na participação das 
Despesas de Capital nas despesas totais, ocasionado por um 
aumento no grupo de Investimentos. 
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

DESPESAS 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Correntes 67.926.136 89,44% 100.633.701 84,99% 32.707.565 48,15%

.Capital 8.020.765 10,56% 17.776.743 15,01% 9.755.978 121,63%
TOTAL 75.946.901 100% 118.410.443 100% 42.463.542 55,91%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

O gráfico a seguir demonstra a composição das 
despesas consolidadas em 2009: 
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Evidenciamos, a seguir, as despesas por tipo de 
Administração: 

 

DESPESAS 2009 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA R$ MIL
Despesas Correntes Adm. Direta AV% Adm. Indireta AV% Total AV%

.Pessoal e Encargos Sociais 23.673.913 27,84 7.345.220 22,01 31.019.133 26,20

.Juros e Encargos da Dívida 5.717.347 6,72 40.208 0,12 5.757.555 4,86

.Outras Despesas Correntes 43.749.822 51,45 20.107.190 60,24 63.857.012 53,93
sub-total 73.141.082 86,02 27.492.619 82,36 100.633.701 84,99

Despesas de Capital Adm. Direta AV% Adm. Indireta AV% Total AV%
.Investimentos 4.513.702 5,31 5.775.997 17,30 10.289.699 8,69
.Inversões Financeiras 4.113.670 4,84 6.477 0,02 4.120.147 3,48
.Amortização Dívida 3.262.696 3,84 104.200 0,31 3.366.896 2,84

sub-total 11.890.068 13,98 5.886.674 17,64 17.776.743 15,01
Total 85.031.151 100,00 33.379.293 100,00 118.410.443 100,00
% Total Consolidado Adm. Direta 71,81% Adm. Indireta 28,19%  

 

Do total apurado, observa-se que 71,81% das 
despesas foram efetuadas pela Administração Direta e 28,19% 
pela Administração Indireta. 
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1.2.1 - Despesas Correntes 

 

A seguir, demonstramos a evolução das Despesas 
Correntes no período de 2006 a 2009: 

 

 

 

VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

DESPESAS CORRENTES 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Pessoal / Encargos 31.462.700 46,32% 31.019.133 30,82% -443.567 -1,41%

.Juros/Encargos Dívida 4.966.355 7,31% 5.757.555 5,72% 791.200 15,93%

.Outr. Despesas Correntes 31.497.080 46,37% 63.857.012 63,45% 32.359.932 102,74%
TOTAL 67.926.135 100% 100.633.701 100% 32.707.565 48,15%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

Anotamos que os valores referentes ao pagamento 
de aposentadorias e pensões passou a ser efetuado pela SPPREV 
desde setembro/2007, e foi classificada em Outras Despesas 
Correntes. 

a) Pessoal e Encargos Sociais 

Constatamos que o montante das despesas com 
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Pessoal e Encargos totalizou R$ 31.019.133 mil, que 
correspondeu a 26,20% da despesa total do Estado e a 30,82% 
das Despesas Correntes. 

Verifica-se que os maiores valores foram 
despendidos, pela ordem, por: Secretaria da Educação, 
Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Ensino 
Superior, Tribunal de Justiça e Secretaria da Saúde.  

    
R$ MILHARES 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 AV% 2008 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 324.285 330.540 340.860 369.693 1,19 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 275.900 264.265 257.602 276.707 0,89 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 3.662.062 3.637.325 3.444.967 3.560.321 11,48 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 25.348 26.202 23.927 25.733 0,08 

07000 - GABINETE DO GOVERNADOR 78 - - - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 8.728.072 8.179.846 6.839.720 6.801.877 21,93 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 2.489.323 2.573.121 2.596.002 2.711.467 8,74 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 3.815.583 803.412 524.429 668.402 2,15 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 75.472 82.056 89.948 103.168 0,33 

13000 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 195.132 197.910 223.558 283.757 0,91 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 265.150 226.161 153.047 195.674 0,63 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 290.959 299.988 341.791 394.806 1,27 

18000 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA 6.610.697 6.062.690 4.633.012 5.390.480 17,38 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 4.602.417 3.728.710 1.815.141 1.890.273 6,09 

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 590.666 667.855 732.884 729.376 2,35 

23000 - SEC. EMPREGO E RELAC TRABALHO 21.721 15.859 12.138 18.128 0,06 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 6.887 1.133 - - 0,00 

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO 3.435 3.340 3.527 6.084 0,02 

26000 - SEC. DO MEIO AMBIENTE-SMA 224.739 269.329 283.397 297.031 0,96 

27000 - MINISTERIO PUBLICO 941.603 932.820 941.874 998.968 3,22 

28000 - CASA CIVIL 56.075 42.834 37.644 55.000 0,18 

29000 - SEC. DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 66.865 70.638 74.001 87.057 0,28 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL 16.514 15.586 15.559 24.160 0,08 

37000 - SECRETARIA TRANSPORT METROPOLITANOS 326.093 325.089 376.762 460.763 1,49 

38000 - SEC. ADM. PENITENCIARIA 727.140 813.284 901.514 1.031.475 3,33 

39000 - SEC. DE SANEAMENTO E ENERGIA 422.973 227.172 218.851 342.613 1,10 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 294.412 314.739 249.350 289.780 0,93 

41000 - SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 11.843 15.008 16.119 24.154 0,08 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 10.887 28.400 59.694 73.779 0,24 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 3.266.528 3.873.164 3.615.095 11,65 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 20.570 160.738 275.149 0,89 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - 3.208 5.791 8.178 0,03 

46000 - SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 1.609 6.029 8.236 0,03 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PES. COM DEFICIENCIA - - - 1.750 0,01 

TOTAL 35.082.331 33.447.226 29.253.039 31.019.133 100 
Obs.: excluídas as despesas Intra-Orçamentárias 
Fonte: SIGEO 
AV - Análise Vertical % – indica o percentual de contribuição de cada linha para o total  
AH - Análise Horizontal % - indica a variação percentual existente entre dois períodos 
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CRIAÇÃO/EXTINÇÃO DE ÓRGÃOS 

Listamos a seguir as principais alterações ocorridas na estrutura organizacional do Poder 
Executivo: 

CRIAÇÃO LEGISLAÇÃO 

· Instituição da Companhia Paulista de Eventos e Turismo – CPETUR, 
vinculada à Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

Lei nº 13.560/09 

· Instituição da Companhia Paulista de Securitização, vinculada à 
Secretaria da Fazenda 

Lei nº 13.723/089 

OUTRAS ENTIDADES (PRINCIPAIS ALTERAÇÕES)  

· Extinção da Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos, 
autarquia vinculada à Secretaria da Fazenda 

Decreto nº 55.148/09 

· Declarada em regime de extinção a Carteira de Previdência dos 
Advogados de São Paulo, autarquia vinculada à Secretaria da 
Fazenda 

Lei nº 13.549/09 

· Criada a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, 
vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária 

Decreto nº 54.025/09 

· A CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 
passou a denominar-se CETESB – Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo 

Lei nº 13.542/09 

 

 

b) Juros e Encargos da Dívida 

Detalhando o valor apresentado, temos: 

    
R$ milhares 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.315.951 4.849.643 5.376.875 5.674.728 

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 939.316 240.039 570.233 42.619 

TOTAL 5.255.266 5.089.682 5.947.108 5.717.347 

 

     
R$ milhares 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 62.265 37.098 31.680 39.305 

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.757 1.542 1.306 903 

TOTAL 64.022 38.639 32.986 40.208 

 
 

     
R$ milhares 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 

JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.378.216 4.886.741 5.408.556 5.714.033 

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 941.072 241.580 571.539 43.522 

TOTAL 5.319.288 5.128.321 5.980.094 5.757.555 
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c - Outras Despesas Correntes 

 

Os gastos a este título corresponderam a 53,93% 
das despesas totais realizadas. Neste grupo detalhamos as 
seguintes despesas: 

 

      
R$ milhares 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2006 2007 2008 2009 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.063.639 35.018.990 41.810.626 43.749.822 

  APLICACOES DIRETAS 10.965.654 12.574.391 15.067.281 15.963.690 

  TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 44.197 54.653 74.287 97.128 

  TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.160.976 2.436.985 2.976.837 3.016.881 

  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.872.212 19.933.006 23.681.929 24.663.884 

  TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.827 5.605 6.936 8.240 

  TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 15.772 14.351 3.354 - 

 

 

      
R$ milhares 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2006 2007 2008 2009 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.496.338 9.098.456 18.879.573 20.107.190 

  APLICACOES DIRETAS 4.415.066 8.995.690 18.719.351 20.019.324 

  TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 79.749 98.288 159.271 75.636 

  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.523 2.434 845 4.221 

  TRANSFERENCIAS A UNIAO - 2.043 - 8.009 

  TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - - 106 - 

 

      
R$ milhares 

CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.559.977 44.117.446 60.690.198 63.857.012 

  APLICACOES DIRETAS 15.380.720 21.570.081 33.786.632 35.983.014 

  TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS 44.197 54.653 74.287 97.128 

  TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.240.725 2.535.273 3.136.108 3.092.517 

  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.873.735 19.935.440 23.682.774 24.668.104 

  TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.827 7.647 6.936 16.249 

  TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR 15.772 14.351 3.461 - 

 

 

Com relação ao item “Transferências a 
Instituições Privadas sem Fins Lucrativos”, evidenciamos a 
seguir os gastos por Órgão: 
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R$ milhares 

 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2009 AV% 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.092.517 100 

    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 219 0,01 

    CASA CIVIL 1.294 0,04 

    DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 2.035 0,07 

    SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 61.830 2,00 

    SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 21.262 0,69 

    SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA 4.000 0,13 

    SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 13.756 0,44 

    SECRETARIA DA CULTURA 10.212 0,33 

    SECRETARIA DA EDUCACAO 85.758 2,77 

    SECRETARIA DA SAUDE 2.809.410 90,85 

    SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1.200 0,04 

    SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 26.305 0,85 

    SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 10.871 0,35 

    SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 15.953 0,52 

    SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 25.628 0,83 

    SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 2.775 0,09 

    TRIBUNAL DE JUSTICA 12 0,00 

 

Destacamos a Secretaria da Saúde, que repassou, 
no total, 90,85% (R$ 2.809.410 mil) das transferências a 
instituições sem fins lucrativos. 

A seguir, demonstramos a fonte dos recursos 
para pagamento das “Transferências a Instituições Privadas sem 
Fins Lucrativos”: 

 

 
R$ milhares 

 FONTE DE RECURSOS 2009 AV% 

001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR 941.777 30,45% 

002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS 11.948 0,39% 

003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE DESPES 9.412 0,30% 

004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL. 217 0,01% 

005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS 2.126.000 68,75% 

007 - OP.CRED.E CONTRIB.DO EXTERIOR-DOT.INIC.CR.SU 3.163 0,10% 

TOTAL 3.092.517 100% 

 

Continuando, demonstramos a seguir o item 
“Aplicações Diretas”: 
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R$ MILHARES 

 APLICACOES DIRETAS - ADM. DIRETA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

AUXILIO ALIMENTACAO 62.639 73.587 97.064 98.763 0,62 

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.849 12.452 9.110 5.873 0,04 

CONTRIBUICOES 1.154.987 1.347.918 2.007.252 2.426.162 15,20 

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 154.694 463.984 109.369 67.461 0,42 

DIARIAS MILITAR 4.554 5.718 8.044 9.935 0,06 

DIARIAS-CIVIL 90.866 86.751 77.631 81.330 0,51 

INDENIZACOES E RESTITUICOES 385.237 481.200 508.584 525.316 3,29 

MATERIAL DE CONSUMO 2.217.313 2.427.098 2.715.079 2.934.729 18,38 

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.506 11.324 17.737 19.308 0,12 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 650.675 713.810 822.394 849.374 5,32 

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 279.440 236.181 222.010 201.611 1,26 

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20.634 19.847 21.874 25.641 0,16 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 336.054 351.536 393.521 516.986 3,24 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.970.665 4.463.023 5.666.532 6.004.054 37,61 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.037 66.148 185.381 208.014 1,30 

RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 835 16.510 30.447 31.656 0,20 

SENTENCAS JUDICIAIS 651.364 825.626 1.167.781 828.396 5,19 

SERVICOS DE CONSULTORIA 30.548 22.276 27.665 28.875 0,18 

SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 212.432 227.554 290.956 373.691 2,34 

SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 659.324 721.847 688.849 726.513 4,55 

TOTAL 10.965.654 12.574.391 15.067.281 15.963.690 100 
 
 

   
R$ MILHARES 

 APLICACOES DIRETAS - ADM. INDIRETA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

APOSENTADORIAS E REFORMAS - 2.988.857 9.795.669 10.539.575 52,65 

AUXILIO ALIMENTACAO 1.605 1.610 3.366 6.636 0,03 

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 47.349 54.650 57.549 48.232 0,24 

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 522.687 550.760 640.687 683.032 3,41 

CONTRIBUICOES 34 1.530 66.600 4.472 0,02 

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.718 70.736 129.581 5.347 0,03 

DIARIAS MILITAR 3.029 3.281 3.067 3.095 0,02 

DIARIAS-CIVIL 32.384 31.337 34.676 42.992 0,21 

INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.283 69.891 18.879 43.836 0,22 

MATERIAL DE CONSUMO 690.788 685.339 812.072 818.861 4,09 

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 200 267 6.907 10.746 0,05 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 129.269 155.165 158.132 187.715 0,94 

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 33 22 - 531 0,00 

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.747 4.004 1.281 4.907 0,02 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 87.901 87.571 99.148 145.869 0,73 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P JURIDICA 1.385.359 1.523.689 1.946.759 2.343.403 11,71 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 108.262 110.484 130.155 128.090 0,64 

PENSOES - 1.078.556 3.229.727 3.520.804 17,59 

RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 44.723 40.526 53.044 52.034 0,26 

SALARIO FAMILIA - - 14 10 0,00 

SENTENCAS JUDICIAIS 504.961 718.858 643.019 449.058 2,24 

SERVICOS DE CONSULTORIA 124.373 132.356 141.230 163.821 0,82 

SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 278.968 337.384 411.140 463.484 2,32 

SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 320.391 348.817 336.649 352.775 1,76 

TOTAL 4.415.066 8.995.690 18.719.351 20.019.324 100 
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R$ milhares 

 
APLICACOES DIRETAS - CONSOLIDADO 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

APOSENTADORIAS E REFORMAS - 2.988.857 9.795.669 10.539.575 29,29 

AUXILIO ALIMENTACAO 64.244 75.197 100.430 105.399 0,29 

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 59.198 67.102 66.660 54.106 0,15 

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 522.687 550.760 640.687 683.032 1,90 

CONTRIBUICOES 1.155.021 1.349.448 2.073.852 2.430.634 6,75 

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 267.412 534.720 238.950 72.808 0,20 

DIARIAS MILITAR 7.583 8.998 11.112 13.029 0,04 

DIARIAS-CIVIL 123.250 118.088 112.308 124.322 0,35 

INDENIZACOES E RESTITUICOES 401.520 551.091 527.463 569.152 1,58 

MATERIAL DE CONSUMO 2.908.101 3.112.438 3.527.151 3.753.590 10,43 

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.706 11.591 24.644 30.053 0,08 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 779.944 868.975 980.526 1.037.090 2,88 

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES.FISICAS 279.473 236.203 222.010 202.142 0,56 

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 24.381 23.851 23.155 30.549 0,08 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P FISICA 423.956 439.107 492.668 662.855 1,84 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P JURIDICA 5.356.025 5.986.712 7.613.291 8.347.457 23,20 

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 169.299 176.633 315.536 336.104 0,93 

PENSOES - 1.078.556 3.229.727 3.520.804 9,78 

RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 45.559 57.036 83.492 83.690 0,23 

SALARIO FAMILIA - - 14 10 0,00 

SENTENCAS JUDICIAIS 1.156.325 1.544.484 1.810.800 1.277.453 3,55 

SERVICOS DE CONSULTORIA 154.921 154.632 168.894 192.696 0,54 

SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID 491.400 564.938 702.096 837.176 2,33 

SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 979.714 1.070.664 1.025.498 1.079.288 3,00 

TOTAL 15.380.720 21.570.081 33.786.632 35.983.014 100 

 

 

 

c.1.) Remuneração de Serviços 

 

Demonstramos, a seguir, a remuneração de 
serviços pessoais, no total de R$ 662.855 mil, que, no plano 
de contas do SIAFEM, tem a denominação “Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física”, onde se enquadram a prestação de 
serviços de natureza eventual por pessoa física sem vínculo 
empregatício. 

 

 



       Fl.nº             50 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
  

 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
   

R$ milhares 
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 168 169 201 107 0,02 
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 32 6 25 103 0,02 
03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 6.509 7.995 7.752 8.731 1,69 
06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 21 18 1 - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 1.174 1.256 1.350 1.294 0,25 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 5.079 4.228 26.267 120.808 23,37 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - - - 7 0,00 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 8.721 3.315 1.125 3.612 0,70 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.820 1.983 2.405 2.201 0,43 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 0 2 - - 0,00 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 40.908 48.814 42.237 57.200 11,06 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 2.045 1.961 2.007 2.118 0,41 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 299 310 313 301 0,06 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 104 1 - - 0,00 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 613 548 478 597 0,12 

27000 - MINISTERIO PUBLICO 4.033 4.867 6.215 12.602 2,44 

28000 - CASA CIVIL 7 82 35 86 0,02 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 143 124 1.821 72 0,01 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 537 544 577 639 0,12 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 257 275 384 421 0,08 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 213.553 3.935 5.000 5.379 1,04 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 4.037 4.509 4.527 4.815 0,93 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 45.994 266.593 290.675 294.680 57,00 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 0 4 8 0,00 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - - - 1.117 0,22 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - - - 3 0,00 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 123 86 0,02 

TOTAL 336.054 351.536 393.521 516.986 100 
 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
   

R$ milhares 
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 19 20 16 64 0,04 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 5.667 2.355 1.390 1.018 0,70 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 40.473 7.561 4.874 1.576 1,08 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 5.301 3.269 4.664 4.581 3,14 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4.591 4.674 2.486 1.979 1,36 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 2.917 2.902 4.709 6.399 4,39 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1 2 - - 0,00 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA - - - 3 0,00 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 544 216 193 0 0,00 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 5.162 3.619 3.066 2.737 1,88 

28000 - CASA CIVIL 15.333 2.128 - - 0,00 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1.171 1.204 1.074 1.291 0,89 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 2.280 3.652 3.010 3.715 2,55 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 4.386 5.480 7.070 7.478 5,13 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 55 52 302 186 0,13 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 37.909 45.336 61.797 42,36 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 12.217 19.930 52.089 35,71 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 312 1.026 956 0,66 
TOTAL 87.901 87.571 99.148 145.869 100 
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CONSOLIDADO 
   

R$ milhares 
 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 168 169 201 107 0,02 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 32 6 25 103 0,02 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 6.509 7.995 7.752 8.731 1,32 

04000 - PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALCADA CIVIL 0 0 0 0 0,00 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 21 18 1 - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 1.193 1.276 1.366 1.358 0,20 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 10.747 6.583 27.656 121.826 18,38 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 40.473 7.561 4.874 1.582 0,24 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 14.021 6.584 5.788 8.193 1,24 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1.820 1.983 2.405 2.201 0,33 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4.591 4.674 2.486 1.979 0,30 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 2.917 2.904 4.709 6.399 0,97 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 40.909 48.816 42.237 57.200 8,63 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 2.045 1.961 2.007 2.121 0,32 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 843 526 506 301 0,05 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 104 1 - - 0,00 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 5.775 4.166 3.544 3.335 0,50 

27000 - MINISTERIO PUBLICO 4.033 4.867 6.215 12.602 1,90 

28000 - CASA CIVIL 15.339 2.209 35 86 0,01 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1.315 1.327 2.896 1.364 0,21 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 537 544 577 639 0,10 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 2.280 3.652 3.010 3.715 0,56 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 4.643 5.756 7.453 7.899 1,19 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 55 52 302 186 0,03 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 213.553 3.935 5.000 5.379 0,81 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 4.037 4.509 4.527 4.815 0,73 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 45.994 266.593 290.675 294.680 44,46 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 37.909 45.339 61.805 9,32 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 12.217 19.930 53.206 8,03 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 312 1.026 959 0,14 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 123 86 0,01 

TOTAL 423.956 439.107 492.668 662.855 100 

 

Ficam em evidência a Defensoria Pública do 
Estado com 44,46%, as Secretaria da Saúde com 18,38%, a do 
Ensino Superior com 9,32%, a Secretaria da Segurança Pública 
com 8,63%, e a Secretaria da Gestão Pública com 8,03% dos 
gastos.  

Destacamos, ainda, a conta “Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica”, que apresentou o valor de 
R$ 8.347.457 mil em 2009, assim composta: 
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
   

R$ milhares 
 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2006 2007 2008 2009 AV% 
2009 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 36.071 30.581 38.424 55.219 0,92 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 9.325 12.030 17.386 19.702 0,33 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 184.980 253.630 273.384 307.107 5,11 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1.631 1.605 702 1.150 0,02 

07000 - GABINETE DO GOVERNADOR 178 0 - - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 850.163 1.010.099 1.493.752 1.074.590 17,90 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 1.139.277 1.290.429 1.485.204 2.065.073 34,39 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 9.888 10.814 9.862 5.443 0,09 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 167.528 207.373 309.624 333.670 5,56 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 180.825 232.083 328.180 306.549 5,11 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 3.119 3.596 3.964 4.124 0,07 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 9.115 2.218 3.701 2.015 0,03 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 355.258 365.876 435.969 469.318 7,82 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 171.132 184.486 240.565 237.137 3,95 

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 12.294 19.212 20.280 38.297 0,64 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 42.801 26.313 69.386 109.435 1,82 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 3.014 206 0 0 0,00 

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO 4.016 8.109 12.033 36.714 0,61 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 28.896 32.651 37.504 46.932 0,78 

27000 - MINISTERIO PUBLICO 18.657 18.973 22.122 23.915 0,40 

28000 - CASA CIVIL 541.329 220.547 29.742 36.304 0,60 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 31.573 26.473 35.492 42.506 0,71 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 11.701 13.108 13.111 12.866 0,21 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 1.608 1.697 1.796 6.408 0,11 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 132.594 131.937 160.889 195.041 3,25 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 2.197 2.306 3.023 3.242 0,05 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.287 14.519 24.410 36.218 0,60 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 5.016 4.247 4.899 6.246 0,10 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 195 4.920 9.184 13.589 0,23 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 1.772 2.474 3.477 0,06 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 278.041 486.316 343.152 5,72 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - 52.196 82.936 155.368 2,59 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 975 2.512 3.460 0,06 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 7.706 9.786 0,16 

TOTAL 3.970.665 4.463.023 5.666.532 6.004.054 100 

 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
   

R$ milhares 
 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 17.735 17.569 20.565 30.732 1,31 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 234.831 234.521 162.932 126.828 5,41 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 243.486 70.990 60.544 91.798 3,92 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 57.420 57.061 65.225 85.316 3,64 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 392.225 462.416 588.016 578.133 24,67 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 98.905 107.780 116.165 129.228 5,51 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11.545 12.233 18.733 117.246 5,00 

(CONTINUA) 
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(CONTINUAÇÃO) 
     20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 25.691 26.742 32.392 44.941 1,92 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 1.025 919 798 1.084 0,05 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 38.060 30.857 35.671 68.548 2,93 

28000 - CASA CIVIL 8.467 1.041 0 0 0,00 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 12.749 15.234 19.278 29.093 1,24 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 212.259 245.176 319.149 310.495 13,25 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 6.207 5.469 7.047 8.428 0,36 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 24.755 42.780 60.293 77.378 3,30 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 186.346 333.757 417.146 17,80 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 5.739 102.848 223.078 9,52 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 814 3.349 3.932 0,17 

TOTAL 1.385.359 1.523.689 1.946.759 2.343.403 100 
 

CONSOLIDADO 
   

R$ milhares 
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2006 2007 2008 2009 AV% 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 36.071 30.581 38.424 55.219 0,66 
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 9.325 12.030 17.386 19.702 0,24 
03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 184.980 253.630 273.384 307.107 3,68 
06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1.631 1.605 702 1.150 0,01 
07000 - GABINETE DO GOVERNADOR 178 0 - - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 867.898 1.027.668 1.514.317 1.105.322 13,24 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 1.374.108 1.524.950 1.648.136 2.191.901 26,26 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 253.374 81.804 70.405 97.241 1,16 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 224.948 264.434 374.848 418.987 5,02 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 180.825 232.083 328.180 306.549 3,67 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 395.343 466.011 591.981 582.257 6,98 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 108.019 109.998 119.866 131.242 1,57 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 366.803 378.110 454.702 586.565 7,03 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 196.823 211.228 272.956 282.078 3,38 
21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO 12.294 19.212 20.280 38.297 0,46 
23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO 43.825 27.232 70.184 110.519 1,32 
24000 - SECRETARIA DE TURISMO 3.014 206 0 0 0,00 
25000 - SECRETARIA DA HABITACAO 4.016 8.109 12.033 36.714 0,44 
26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 66.956 63.508 73.175 115.480 1,38 
27000 - MINISTERIO PUBLICO 18.657 18.973 22.122 23.915 0,29 
28000 - CASA CIVIL 549.796 221.588 29.742 36.304 0,43 
29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 44.322 41.707 54.769 71.600 0,86 
35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL 11.701 13.108 13.111 12.866 0,15 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 213.867 246.873 320.945 316.903 3,80 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 138.801 137.406 167.936 203.469 2,44 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 26.952 45.086 63.316 80.619 0,97 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 16.287 14.519 24.410 36.218 0,43 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 5.016 4.247 4.899 6.246 0,07 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 195 4.920 9.184 13.589 0,16 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 188.119 336.231 420.623 5,04 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - 283.780 589.163 566.230 6,78 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - 52.196 82.936 155.368 1,86 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - 1.789 5.861 7.392 0,09 
47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 7.706 9.786 0,12 

TOTAL 5.356.025 5.986.712 7.613.291 8.347.457 100 
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Destacamos os gastos das secretarias da Saúde 
(26,26%), Educação (13,24%), Segurança Pública (7,03%), 
Transportes (6,98%) e Gestão Pública (6,78%). 

 

1.2.2 - Despesas de Capital  

 

Comparativamente aos exercícios anteriores, 
encontramos a seguinte posição: 

 

DESPESAS DE CAPITAL 2006 2007 2008 2009
.Investimentos 1.903.344 2.061.678 3.006.789 4.513.702
.Inversões Financeiras 2.886.523 3.925.829 4.290.556 4.113.670
.Amortização de Dívida 1.900.126 1.962.344 2.147.454 3.262.696
TOTAL 6.689.993 7.949.852 9.444.799 11.890.068

ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                                      R$ MIL

 

 

DESPESAS DE CAPITAL 2006 2007 2008 2009
.Investimentos 1.555.495 1.712.236 3.985.534 5.775.997
.Inversões Financeiras 1.433 3.333 8.280 6.477
.Amort. de Dívida 104.544 82.277 78.242 104.200
TOTAL 1.661.472 1.797.845 4.072.056 5.886.674

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                             R$ MIL

 

 

DESPESAS DE CAPITAL 2006 2007 2008 2009
.Investimentos 3.458.839 3.773.914 6.992.323 10.289.699
.Inversões Financeiras 2.887.956 3.929.161 4.298.836 4.120.147
.Amort. de Dívida 2.004.670 2.044.621 2.225.696 3.366.896

TOTAL 8.351.465 9.747.696 13.516.855 17.776.743

CONSOLIDADO                                                                                                                     R$ MIL

 
 

 

Observa-se um crescimento de 31,52% nas 
Despesas de Capital na comparação com o exercício anterior, 
sendo que a Amortização da Dívida foi a que apresentou maior 
variação (51,27%).  
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VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

DESPESAS DE CAPITAL 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Investimentos 3.747.032 46,72% 10.289.699 57,88% 6.542.667 174,61%

.Inversões Financeiras 3.176.642 39,61% 4.120.147 23,18% 943.505 29,70%

.Amortização Dívida 1.097.091 13,68% 3.366.896 18,94% 2.269.805 206,89%
TOTAL 8.020.765 100% 17.776.743 100% 9.755.978 121,63%

 
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

 

Considerando-se os grupos que compõem este tipo 
de despesas, temos: 
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R$ milhares 

DESPESAS DE CAPITAL - 2009 ADM. DIRETA ADM. INDIRETA SOMA 
AMORTIZACAO DE DIVIDA 3.262.696 104.200 3.366.896 

  APLICACOES DIRETAS 3.262.696 104.200 3.366.896 

    PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.262.696 104.200 3.366.896 
INVERSOES FINANCEIRAS 4.113.670 6.477 4.120.147 

  APLICACOES DIRETAS 4.113.670 6.477 4.120.147 

    AQUISICAO DE IMOVEIS 45.078 6.366 51.443 

    AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA - 111 111 

    CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 4.068.593 - 4.068.593 
INVESTIMENTOS 4.513.702 5.775.997 10.289.699 

  APLICACOES DIRETAS 3.337.513 5.745.073 9.082.586 

    AUXILIOS 208.935 - 208.935 

    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.316 7.776 9.092 

    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.006.990 377.831 1.384.821 

    INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.699 91.148 96.847 

    OBRAS E INSTALACOES 1.650.444 5.141.423 6.791.866 

    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA - 2 2 

    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.625 11.739 20.364 

    SENTENCAS JUDICIAIS 455.504 115.155 570.659 

  TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAI 2.932 - 2.932 

    AUXILIOS 2.932 - 2.932 

  TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 348.410 1.998 350.407 

    AUXILIOS 348.410 1.998 350.407 

  TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 765.841 28.926 794.767 

    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.740 - 100.740 

    OBRAS E INSTALACOES 665.101 28.926 694.027 

  TRANSFERENCIAS A UNIAO 59.007 - 59.007 

    AUXILIOS 59.007 - 59.007 

TOTAL 11.890.068 5.886.674 17.776.743 
 

Assim, em função do total das Despesas de 
Capital, temos que os valores mais representativos são 
referentes à Constituição ou Aumento de Capital de Empresas, 
Obras e Instalações, e Principal da Dívida Contratual 
Resgatada. 

 

1.2.3 – Despesas por Órgão 

 

Demonstramos, a seguir, quadro consolidado das 
despesas correntes realizadas por Órgãos no exercício 2009, 
segundo os grupos de Despesas:  
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DESPESAS CORRENTES 
    

R$ milhares 

SECRETARIA/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 

TIPO 
ADM. 
DIRETA/ 
INDIRETA 

31 - 
PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS 

32 - JUROS 
E 
ENCARGOS 
DA DIVIDA 

33 - 
OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES 

TOTAL 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D 369.693   99.682 469.376 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D 276.707   35.018 311.725 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA D 3.560.321   703.340 4.263.661 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR D 25.733   3.703 29.435 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO D 6.759.560   5.041.415 11.800.975 

08046 - FUNDACAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO I 42.317   36.934 79.251 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE D 1.990.112 37 7.447.706 9.437.855 

09045 - FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP I 46.145   101.568 147.714 

09046 - FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO I 5.773   2.369 8.142 

09047 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO I 39.839   20.970 60.809 

09055 - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN I 40.042   23.611 63.653 

09056 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET I 191.014 21 92.717 283.751 

09057 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP I 398.542 38 396.631 795.210 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO D 48.923 1 37.896 86.820 

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS I 553.703   173.846 727.549 

10091 - INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT I 65.776   61.650 127.426 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA D 11.310   368.106 379.416 

12045 - FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU I 91.858   118.354 210.213 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO D 283.757   391.262 675.019 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES D 16.506   23.591 40.097 

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER I 166.342   907.148 1.073.490 

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES I 12.826   25.407 38.233 

16057 - AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES I     128.890 128.890 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA D 9.873   28.774 38.647 

17046 - FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO I 21.944   9.341 31.285 

17047 - FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP I 24.539   27.514 52.053 

17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP I 296.266   285.308 581.574 

17055 - INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC I 4.362   8.732 13.094 

17056 - INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM I 37.822   23.438 61.260 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA D 5.388.022   1.150.610 6.538.632 

18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR I 2.458   120.147 122.605 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA D 1.388.432   322.446 1.710.879 

20055 - BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTO I 7   1 8 

20058 - INST. DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP I 3.927   13.577 17.504 

20059 - CART.PREV.SERV.NAO OFICIALIZ.JUSTICA ESTADO I 439.100   11.658 450.758 

20061 - CARTEIRA DE PREVID.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO I 49.881   1.240 51.121 

20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV I 8.926   14.091.264 14.100.190 

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO D 729.376 5.717.308 24.499.596 30.946.280 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO D 15.426   135.222 150.648 

23045 - FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET I 737   263 1.000 

23055 - SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO I 1.965   1.085 3.050 

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO D 6.084   51.213 57.298 

(CONTINUA) 
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(CONTINUAÇÃO) 
     

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA D 74.919   82.717 157.635 

26045 - FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP I 17.284   53.766 71.050 

26046 - FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO I 9.897   12.274 22.171 

26097 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO I 194.931   99.140 294.071 

27000 - MINISTERIO PUBLICO D 998.968   80.344 1.079.312 

28000 - CASA CIVIL D 55.000   68.578 123.578 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO D 17.228   65.855 83.083 

29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM I 20.671   16.589 37.260 

29048 - FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE I 29.377   10.969 40.346 

29055 - AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM I 1.074   750 1.824 

29056 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP I 936   5.618 6.554 

29090 - EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA I 17.772   13.451 31.223 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL D 24.160   351.225 375.385 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS D 5.722   220.363 226.085 

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM I 455.041 2.521 733.277 1.190.840 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA D 1.011.413   573.665 1.585.078 

38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP I 20.062   26.239 46.301 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA D 191.348   18.501 209.849 

39055 - DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE I 145.690 35.861 145.286 326.838 

39056 - AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP I 5.575   12.298 17.873 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO D 289.780   889.209 1.178.989 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO D 24.154   74.344 98.498 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D 73.779   360.963 434.742 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR D 1.416   79.715 81.131 

43047 - FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP I 24.761   691.472 716.233 

43058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP I 1.736.051   569.164 2.305.215 

43059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP I 1.030.810 6 327.587 1.358.402 

43061 - UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP I 757.572 1.734 260.354 1.019.660 

43065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA I 34.245   13.287 47.532 

43066 - FACULD.MEDICINA S.JOSE DO RIO PRETO - FAMERP I 30.239   2.569 32.808 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA D 12.956   356.406 369.362 

44047 - FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP I 24.362   94.056 118.418 

44058 - INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE I 237.830 28 326.547 564.406 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO D 8.178   162.184 170.362 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS D 3.308   7.636 10.944 

46046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA I 4.929   8.834 13.762 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA D 1.750   18.537 20.286 

TOTAL   31.019.133 5.757.555 63.857.012 100.633.701 

 

 

 

A seguir, demonstramos as despesas de Capital, 
considerando os Grupos de despesas: 
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DESPESAS DE CAPITAL 
    

R$ milhares 

SECRETARIAS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 

TIPO 
ADM. 
DIRETA/ 
INDIRETA 

44 – 
INVESTI-
MENTOS 

45 - 
INVERSOES 
FINANCEIRAS 

46 - 
AMORTIZA-
CAO DE 
DIVIDA 

TOTAL 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D 11.760     11.760 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D 5.676 0   5.676 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA D 40.190     40.190 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR D 1.176     1.176 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO D 525.117 0   525.117 

08046 - FUNDACAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO I 6.005     6.005 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE D 653.319 15.000 333 668.651 

09045 - FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP I 27.089     27.089 

09046 - FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO I 738     738 

09047 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO I 296     296 

09055 - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN I 2.655     2.655 

09056 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET I 4.819   182 5.001 

09057 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP I 38.235   334 38.570 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO D 21.235 0 39 21.274 

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS I 250.299     250.299 

10091 - INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT I 51.968     51.968 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA D 170.649     170.649 

12045 - FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU I 4.500     4.500 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO D 106.058 5.000   111.058 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES D 6.224 1.328.500   1.334.724 

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER I 4.157.588     4.157.588 

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES I 21.395     21.395 

16057 - AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES I 676     676 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA D 72.545     72.545 

17046 - FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO I 1.540     1.540 

17047 - FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP I 2.064     2.064 

17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP I 32.003     32.003 

17055 - INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC I 28     28 

17056 - INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM I 5.015     5.015 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA D 333.474     333.474 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA D 63.585 394.643   458.228 

20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV I 1.926     1.926 

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO D   3.382 3.262.324 3.265.706 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO D 1.823     1.823 

23055 - SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO I 224 111   335 

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO D 224.094 482.143   706.237 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA D 63.382 0   63.382 

26045 - FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP I 3.853     3.853 

26046 - FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO I 1.148     1.148 

26097 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO I 17.417     17.417 

27000 - MINISTERIO PUBLICO D 16.745 15.239   31.984 

28000 - CASA CIVIL D 25.984 0   25.984 

(CONTINUA) 
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29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO D 599.267 9.257   608.524 

29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM I 1.508     1.508 

29048 - FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE I 1.585     1.585 

29055 - AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM I 63     63 

29056 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP I 19     19 

29090 - EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA I 14.860     14.860 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL D 24.872     24.872 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS D 666.435 1.858.107   2.524.541 

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM I 700.375   35.596 735.971 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA D 308.288     308.288 

38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP I 222     222 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA D 100.244 0   100.244 

39055 - DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE I 153.467 0 64.252 217.719 

39056 - AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP I 12     12 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO D 456.899     456.899 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO D 9.677 200   9.877 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D 3.623     3.623 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR D 3 2.200   2.203 

43047 - FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP I 10.424     10.424 

43058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP I 124.086 2.946   127.031 

43059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP I 68.947   50 68.997 

43061 - UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP I 57.031 0 3.539 60.569 

43065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA I 1.157 3.420   4.577 

43066 - FACULD.MEDICINA S.JOSE DO RIO PRETO - FAMERP I 918     918 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA D 1.035 0   1.035 

44047 - FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP I 1.768     1.768 

44058 - INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE I 7.949   247 8.196 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO D 99     99 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS D 74     74 

46046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA I 128     128 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA D 151     151 

TOTAL   10.289.699 4.120.147 3.366.896 17.776.743 

 
 
 
O quadro seguinte demonstra as despesas 

consolidadas por Órgão e por Categoria de Despesa, no 
exercício 2009: 
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CONSOLIDADO – DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 
   

R$ milhares 
 

SECRETARIAS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
TIPO ADM. 
DIRETA/ 

INDIRETA 

DESPESAS 
CORRENTES 

DESPESAS 
DE CAPITAL 

TOTAL AV% 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D 469.376 11.760 481.135 0,41 

02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D 311.725 5.676 317.401 0,27 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA D 4.263.661 40.190 4.303.851 3,63 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR D 29.435 1.176 30.612 0,03 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO D 11.800.975 525.117 12.326.092 10,41 

08046 - FUNDACAO  PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO I 79.251 6.005 85.256 0,07 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE D 9.437.855 668.651 10.106.506 8,54 

09045 - FUND.PARA O REM.POPULAR CHOPIN T.LIMA-FURP I 147.714 27.089 174.803 0,15 

09046 - FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO I 8.142 738 8.880 0,01 

09047 - FUNDACAO PRO-SANGUE HEMOCENTRO DE SAO PAULO I 60.809 296 61.105 0,05 

09055 - SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE ENDEMIAS-SUCEN I 63.653 2.655 66.308 0,06 

09056 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC. MEDICINA RIB PRET I 283.751 5.001 288.751 0,24 

09057 - HOSPITAL DAS CLINICAS FAC DE MEDICINA DA USP I 795.210 38.570 833.780 0,70 

09058 - INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SERV.PUBLICO-IAMSP I 0   0 0,00 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO D 86.820 21.274 108.094 0,09 

10058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP I 0 0 0 0,00 

10061 - UNIVERSIDADE EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO- UNES I 0 0 0 0,00 

10063 - CENTRO EST.EDUC.TECNOLOG.PAULA SOUZA-CEETPS I 727.549 250.299 977.847 0,83 

10065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA I 0   0 0,00 

10091 - INST.PESQUISAS TECN.EST.DE S.P.S/A-IPT I 127.426 51.968 179.394 0,15 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA D 379.416 170.649 550.065 0,46 

12045 - FUND.PADRE ANCHIETA-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU I 210.213 4.500 214.713 0,18 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO D 675.019 111.058 786.077 0,66 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES D 40.097 1.334.724 1.374.821 1,16 

16055 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER I 1.073.490 4.157.588 5.231.078 4,42 

16056 - DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP-DAES I 38.233 21.395 59.628 0,05 

16057 - AG.REGUL.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.E.S.P.-ARTES I 128.890 676 129.566 0,11 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA D 38.647 72.545 111.192 0,09 

17046 - FUNDACAO DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR-PROCO I 31.285 1.540 32.825 0,03 

17047 - FUND.INST.TERRAS JOSE GOMES DA SILVA-ITESP I 52.053 2.064 54.116 0,05 

17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC.-FUND.CASA-SP I 581.574 32.003 613.576 0,52 

17055 - INST.MED.SOCIAL CRIMINOLOGIA DE SP-IMESC I 13.094 28 13.123 0,01 

17056 - INST.DE PESOS E MEDIDAS EST.SP - IPEM I 61.260 5.015 66.276 0,06 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA D 6.538.632 333.474 6.872.106 5,80 

18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR I 122.605 0 122.605 0,10 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA D 1.710.879 458.228 2.169.107 1,83 

20055 - BOLSA OFICIAL DE CAFE E MERCADORIAS DE SANTO I 8   8 0,00 

20058 - INST. DE PREVIDENCIA DO EST.DE S.PAULO-IPESP I 17.504 0 17.504 0,01 

20059 - CART.PREV.SERV.NAO OFICIALIZ.JUSTICA ESTADO I 450.758   450.758 0,38 

20060 - CART.PREVIDENCIA DOS ECONOMISTAS DE SAO PAUL I 0   0 0,00 

20061 - CARTEIRA DE PREVID.DOS ADVOGADOS DE S.PAULO I 51.121   51.121 0,04 

20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV I 14.100.190 1.926 14.102.116 11,91 

21000 - ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO D 30.946.280 3.265.706 34.211.986 28,89 

(CONTINUA) 
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(CONTINUAÇÃO) 
     

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO D 150.648 1.823 152.471 0,13 

23045 - FUND.CENT.EDUC.REC.E ESPORTIVO TRAB.-CERET I 1.000 0 1.000 0,00 

23055 - SUPERINT.TRAB.ARTESANAL COMUNID.-SUTACO I 3.050 335 3.385 0,00 

25000 - SECRETARIA DA HABITACAO D 57.298 706.237 763.535 0,64 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA D 157.635 63.382 221.018 0,19 

26045 - FUNDACAO P/CONSERV.E PRODUCAO FLORESTAL SP I 71.050 3.853 74.903 0,06 

26046 - FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO I 22.171 1.148 23.318 0,02 

26097 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO EST.DE S.PAULO I 294.071 17.417 311.487 0,26 

27000 - MINISTERIO PUBLICO D 1.079.312 31.984 1.111.296 0,94 

28000 - CASA CIVIL D 123.578 25.984 149.562 0,13 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO D 83.083 608.524 691.607 0,58 

29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM I 37.260 1.508 38.768 0,03 

29048 - FUND.SISTEMA EST.DE ANALISE DE DADOS-SEADE I 40.346 1.585 41.931 0,04 

29055 - AGENCIA METROPOLIT.DA BAIXADA SANTISTA-AGEM I 1.824 63 1.887 0,00 

29056 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - AGEMCAMP I 6.554 19 6.573 0,01 

29090 - EMP.PAULISTA DE PLANEJ.METROP.S.A.-EMPLASA I 31.223 14.860 46.083 0,04 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL D 375.385 24.872 400.257 0,34 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS D 226.085 2.524.541 2.750.626 2,32 

37092 - CIA.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM I 1.190.840 735.971 1.926.811 1,63 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA D 1.585.078 308.288 1.893.366 1,60 

38045 - FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP I 46.301 222 46.523 0,04 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA D 209.849 100.244 310.093 0,26 

39055 - DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAEE I 326.838 217.719 544.556 0,46 

39056 - AGENCIA REGUL.SANEAM.ENERGIA EST.S.P.-ARSESP I 17.873 12 17.885 0,02 

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO D 1.178.989 456.899 1.635.888 1,38 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO D 98.498 9.877 108.374 0,09 

42000 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D 434.742 3.623 438.365 0,37 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR D 81.131 2.203 83.334 0,07 

43047 - FUND.DE AMPARO A PESQUISA DO EST.S.P.-FAPESP I 716.233 10.424 726.657 0,61 

43058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP I 2.305.215 127.031 2.432.246 2,05 

43059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP I 1.358.402 68.997 1.427.399 1,21 

43061 - UNIV.EST.PAULISTA JULIO MESQ.FILHO-UNESP I 1.019.660 60.569 1.080.229 0,91 

43065 - FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - FAMEMA I 47.532 4.577 52.109 0,04 

43066 - FACULD.MEDICINA S.JOSE DO RIO PRETO - FAMERP I 32.808 918 33.726 0,03 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA D 369.362 1.035 370.397 0,31 

44047 - FUNDAÇAO DESENVOLV.ADMINISTRATIVO - FUNDAP I 118.418 1.768 120.186 0,10 

44058 - INSTITUTO ASSISTENCIA MED.SER.PUBLICO-IAMSPE I 564.406 8.196 572.602 0,48 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO D 170.362 99 170.461 0,14 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS D 10.944 74 11.018 0,01 

46046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA I 13.762 128 13.891 0,01 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA D 20.286 151 20.437 0,02 

TOTAL   100.633.701 17.776.743 118.410.443 100 

 
Verifica-se que os maiores valores estão 

consignados na Administração Geral do Estado, com 28,89% do 
total das Despesas. 

Isto se deve, principalmente, às transferências 
aos municípios, e às amortizações, juros e encargos da dívida. 
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Continuando, se distribuídas por funções, as 
despesas realizadas ficam assim distribuídas:  

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
   

R$ milhares 
 FUNÇÕES 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

ADMINISTRACAO 1.927.848 2.009.762 2.426.468 2.609.279 3,07 

AGRICULTURA 280.377 325.454 482.762 604.942 0,71 

ASSISTENCIA SOCIAL 491.981 509.579 408.199 426.807 0,50 

CIENCIA E TECNOLOGIA 144.465 155.809 47.047 62.681 0,07 

COMERCIO E SERVICOS 406.229 824.536 977.418 650.766 0,77 

COMUNICACOES - - 88.172 164.429 0,19 

CULTURA 210.278 290.769 371.049 561.334 0,66 

DESPORTO E LAZER 75.650 84.176 111.513 108.374 0,13 

DIREITOS DA CIDADANIA 1.256.363 1.520.284 1.565.104 2.004.016 2,36 

EDUCACAO 12.444.952 12.261.770 12.183.749 12.519.409 14,72 

ENCARGOS ESPECIAIS 24.895.168 27.042.326 31.646.997 33.521.013 39,42 

ENERGIA 1.479.589 8.447 194 43 0,00 

ESSENCIAL A JUSTICA 857.477 937.952 3.195.739 3.185.549 3,75 

GESTAO AMBIENTAL 225.421 209.962 219.907 221.520 0,26 

HABITACAO 573.949 643.848 708.373 763.535 0,90 

INDUSTRIA 579 382 - 1.000 0,00 

JUDICIARIA 5.791.061 6.134.206 4.153.884 4.334.463 5,10 

LEGISLATIVA 712.504 695.698 729.976 798.537 0,94 

PREVIDENCIA SOCIAL 536.582 619.712 695.385 696.003 0,82 

SANEAMENTO 12.020 97.595 169.459 309.547 0,36 

SAUDE 7.430.485 8.094.673 9.344.426 10.344.266 12,17 

SEGURANCA PUBLICA 7.116.372 6.856.650 6.031.787 6.922.610 8,14 

TRABALHO 150.368 96.755 150.014 152.471 0,18 

TRANSPORTE 1.157.223 2.901.161 3.593.038 4.068.557 4,78 

URBANISMO 1.916 3.600 0 0 0,00 

TOTAL 68.178.858 72.325.107 79.300.659 85.031.151 100 
 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
   

R$ milhares 
 FUNÇÕES 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

ADMINISTRACAO 1.402.672 4.161.375 448.513 451.618 1,35 

ASSISTENCIA SOCIAL 222.311 221.560 3.439 6.856 0,02 

CIENCIA E TECNOLOGIA 666.501 698.643 144.079 663.442 1,99 

COMERCIO E SERVICOS 17.936 20.516 0 - 0,00 

CULTURA 162.046 178.359 205.685 228.603 0,68 

DIREITOS DA CIDADANIA 336.871 415.064 663.086 727.762 2,18 

EDUCACAO 4.395.679 4.733.124 5.882.953 5.645.937 16,91 

ENERGIA 14.965 15.390 7.360 6.504 0,02 

GESTAO AMBIENTAL 387.234 384.923 463.112 570.981 1,71 

ORGANIZACAO AGRARIA 47.765 47.277 40.656 54.030 0,16 

PREVIDENCIA SOCIAL 3.448.761 3.813.402 13.813.026 14.628.073 43,82 

SANEAMENTO 2.674 868 161.083 198.483 0,59 

SAUDE 2.032.498 2.127.439 2.636.530 2.845.536 8,52 

TRABALHO 4.694 3.889 3.819 4.385 0,01 

TRANSPORTE 2.990.498 3.292.921 5.666.187 7.347.083 22,01 

URBANISMO 1.096 832 0 - 0,00 

TOTAL 16.134.203 20.115.581 30.139.528 33.379.293 100 
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CONSOLIDADO 
   

R$ milhares 
 FUNÇÕES 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

ADMINISTRACAO 3.330.520 6.171.137 2.874.981 3.060.896 2,58 

AGRICULTURA 280.377 325.454 482.762 604.942 0,51 

ASSISTENCIA SOCIAL 714.292 731.139 411.638 433.663 0,37 

CIENCIA E TECNOLOGIA 810.966 854.452 191.126 726.123 0,61 

COMERCIO E SERVICOS 424.165 845.052 977.418 650.766 0,55 

COMUNICACOES - - 88.172 164.429 0,14 

CULTURA 372.325 469.128 576.734 789.937 0,67 

DESPORTO E LAZER 75.650 84.176 111.513 108.374 0,09 

DIREITOS DA CIDADANIA 1.593.234 1.935.348 2.228.190 2.731.778 2,31 

EDUCACAO 16.840.632 16.994.895 18.066.702 18.165.346 15,34 

ENCARGOS ESPECIAIS 24.895.168 27.042.326 31.646.997 33.521.013 28,31 

ENERGIA 1.494.554 23.837 7.554 6.547 0,01 

ESSENCIAL A JUSTICA 857.477 937.952 3.195.739 3.185.549 2,69 

GESTAO AMBIENTAL 612.654 594.885 683.019 792.501 0,67 

HABITACAO 573.949 643.848 708.373 763.535 0,64 

INDUSTRIA 579 382 - 1.000 0,00 

JUDICIARIA 5.791.061 6.134.206 4.153.884 4.334.463 3,66 

LEGISLATIVA 712.504 695.698 729.976 798.537 0,67 

ORGANIZACAO AGRARIA 47.765 47.277 40.656 54.030 0,05 

PREVIDENCIA SOCIAL 3.985.343 4.433.114 14.508.410 15.324.076 12,94 

SANEAMENTO 14.694 98.463 330.542 508.030 0,43 

SAUDE 9.462.984 10.222.112 11.980.956 13.189.802 11,14 

SEGURANCA PUBLICA 7.116.372 6.856.650 6.031.787 6.922.610 5,85 

TRABALHO 155.061 100.643 153.833 156.856 0,13 

TRANSPORTE 4.147.721 6.194.082 9.259.225 11.415.640 9,64 

URBANISMO 3.012 4.432 0 0 0,00 

TOTAL 84.313.061 92.440.689 109.440.186 118.410.443 100 

 

 
Afora os Encargos Especiais, que se compõem 

principalmente de Transferências Financeiras a Municípios e ao 
Pagamento da Dívida Pública, os maiores gastos foram nas 
funções Educação (15,34%), Previdência Social (12,94%), Saúde 
(11,14%), Transporte (9,64%) e Segurança Pública (5,85%). 
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1.2.4 - Propaganda/Publicidade 

 

     
R$ milhares 

ITEM 2006 2007 2008 2009 AV% 2009 

PROPAGANDA/PUBLICIDADE 49.248 88.330 178.772 311.087 98,86 

  ADM. DIRETA 46.804 84.970 168.438 221.237 70,31 

  ADM. INDIRETA 2.444 3.360 10.334 89.850 28,55 

PUBLICIDADE LEGAL 2.116 2.329 2.895 3.580 1,14 

  ADM. DIRETA 143 164 167 242 0,08 

  ADM. INDIRETA 1.973 2.165 2.727 3.338 1,06 

SOMA 51.363 90.659 181.667 314.667 100 

Variação % sobre o ano anterior -7,93% 76,51% 100,38% 73,21%   

 

O total do dispêndio a título de 
propaganda/publicidade e publicidade legal, no exercício em 
exame, importou em R$ 314.667 mil, correspondendo a um 
acréscimo da ordem de 73,21% em relação aos gastos do 
exercício anterior, que importaram em R$ 181.667 mil. 

Os gastos com Publicidade Legal corresponderam 
a R$ 3.580 mil, ou 1,14% do total. 

O gráfico seguinte ilustra a variação dos 

gastos nos últimos quatro exercícios: 
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Observa-se um crescimento nos gastos com 

Propaganda, de 74,01% de 2009 em relação a 2008, e de 102,39% 
de 2008 em relação a 2007. 

Assim, tendo em vista que os gastos com 
Propaganda corresponderam a 98,86% do total, discriminaremos a 
seguir os valores por órgão: 

 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
   

R$ milhares 
 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2006 2007 2008 2009 AV% 
2009 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 8.459 11.715 14.085 17.778 8,04 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 98 700 278 0 0,00 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1 2 - - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 4 3.836 20.013 20.521 9,28 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 4.233 4.371 25.212 24.139 10,91 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - 94 - - 0,00 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA - - 506 127 0,06 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 29 19 5.027 21 0,01 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1 - - - 0,00 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA - 55 0 6 0,00 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 258 18 254 52 0,02 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA - - 20.000 7.378 3,34 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO - - 3 5 0,00 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 52 - - - 0,00 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 7 148 1.030 161 0,07 

28000 - CASA CIVIL 33.654 11.832 1 3 0,00 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL - - 2 - 0,00 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1 4 4 4 0,00 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA - - 19 0 0,00 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 6 8 0 0 0,00 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO   52.168 82.000 151.033 68,27 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - - - 6 0,00 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 4 2 0,00 

TOTAL 46.804 84.970 168.438 221.237 100 
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
   

R$ milhares 
 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 2006 2007 2008 2009 AV% 

2009 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 249 269 161 185 0,21 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 27 0 37 183 0,20 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 1.279 324 0 0 0,00 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 822 2.638 1.869 12.012 13,37 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 10 17 5 5.074 5,65 
18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - - 42 - 0,00 
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 11 2 0 7 0,01 
23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO - - - 27 0,03 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 13 6 7 19.776 22,01 

28000 - CASA CIVIL 8 - - - 0,00 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - - 11 3.985 4,44 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 21 16 8.118 48.387 53,85 
38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - - - 3 0,00 
39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 3 42 57 26 0,03 
43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 47 27 176 0,20 
44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - - 2 9 0,01 

TOTAL 2.444 3.360 10.334 89.850 100 
 

CONSOLIDADO 
   

R$ milhares 
 PROPAGANDA/PUBLICIDADE 2006 2007 2008 2009 AV% 

2009 

01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 8.459 11.715 14.085 17.778 5,71 

03000 - TRIBUNAL DE JUSTICA 98 700 278 0 0,00 

06000 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR 1 2 - - 0,00 

08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO 4 3.836 20.013 20.521 6,60 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 4.482 4.640 25.373 24.325 7,82 

10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 27 94 37 183 0,06 

12000 - SECRETARIA DA CULTURA 1.279 324 506 127 0,04 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 29 19 5.027 21 0,01 

16000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 823 2.638 1.869 12.012 3,86 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 10 72 5 5.080 1,63 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 258 18 295 52 0,02 

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA 11 2 20.000 7.385 2,37 

23000 - SEC.DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO - - 3 32 0,01 

24000 - SECRETARIA DE TURISMO 52 - - - 0,00 

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SMA 20 154 1.038 19.938 6,41 

28000 - CASA CIVIL 33.662 11.832 1 3 0,00 

29000 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - - 11 3.985 1,28 

35000 - SEC.EST.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIM.SOCIAL - - 2 - 0,00 

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 21 16 8.118 48.387 15,55 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1 4 4 7 0,00 

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 3 42 76 26 0,01 

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 6 8 0 0 0,00 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR - 47 27 176 0,06 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA - - 2 9 0,00 

45000 - SECRETARIA DE COMUNICACAO - 52.168 82.000 151.033 48,55 

46000 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - - - 6 0,00 

47000 - SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - - 4 2 0,00 

TOTAL 49.248 88.330 178.772 311.087 100 
Fonte: SIGEO – Despesas Liquidadas 
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Os maiores dispêndios em 2009 foram nas 
secretarias de Comunicação (48,55%), dos Transportes 
Metropolitanos (15,55%), da Saúde (7,82%), da Educação (6,60%) 
e do Meio Ambiente (6,41%). 

 

 

1.3 - Créditos Adicionais 

 

Conforme disposições legais, inclusive a Lei 
Orçamentária n.º 13.289, de 22 de dezembro de 2.008, foram 
abertos, no exercício, Créditos Adicionais (por Decreto, 
Automático e Especial) no montante de R$ 13.024.053 mil, do 
qual deduzindo-se as reduções por Decreto no valor de 
R$ 7.253.311 obtém-se o resultado de R$ 5.770.741 mil. 

Informamos que o artigo 9º da Lei Orçamentária 
regulamentou a abertura de créditos suplementares no exercício 
em análise. 

Demonstrativo dos créditos adicionais, para 
cada Órgão (suplementações - reduções): 
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TOTAL SUPLEMENTADO - 2009 R$ milhares

ADMINISTRAÇÃO
Suplementação 

por Decreto
Suplementação 

automática
Crédito 
Especial

SUBTOTAL
Redução por 

Decreto
Total

.Direta 7.079.970 2.041.354 300 9.121.623 5.496.352 3.625.271

.Indireta 2.480.710 1.421.720 0 3.902.430 1.756.959 2.145.470
TOTAL 9.560.680 3.463.073 300 13.024.053 7.253.311 5.770.741

 

R$ milhares
Itens 2006 2007 2008 2009

Dotação Inicial 81.536.488 85.191.458 107.003.832 130.365.087
.Suplementação por Decreto 5.581.181 15.489.278 17.040.843 9.560.680
.Suplementação Automática 3.248.675 7.573.143 6.607.549 3.463.073
.Crédito Especial 11.300 100 658 300

SUBTOTAL CRÉD. SUPLEM. 8.841.156 23.062.521 23.649.050 13.024.053
.Redução -2.266.461 -9.394.736 -6.752.301 -7.253.311
Dotação Atualizada 88.111.183 98.859.243 123.900.581 136.135.828
Soma 6.574.695 13.667.785 16.896.749 5.770.741
% da Dotação Inicial 8,06% 16,04% 15,79% 4,43%

RESUMO

 

VARIAÇÃO 2005 - 2009 R$ milhares

CRÉDITO SUPLEMENTAR 2005 AV% 2009 AV% VARIAÇÃO 
NOMINAL

VARIAÇÃO 
AH%

.Suplementação por Decreto 6.862.795 91,61% 9.560.680 165,68% 2.697.884 39,31%

.Suplementação Automática 3.525.773 47,07% 3.463.073 60,01% -62.700 -1,78%

.Crédito Especial 173.000 2,31% 300 0,01% -172.700 -99,83%

.Redução -3.070.580 -40,99% -7.253.311 -125,69% -4.182.731 136,22%
TOTAL 7.490.988 100% 5.770.741 100% -1.720.247 -22,96%  
Obs.: No quadro das variações, optou-se por manter o exercício 2005 como inicial (base 100) 
para permitir a comparação de 4 exercícios – 2006, 2007, 2008 e 2009 
Variação do IGP-DI de jan/2006 a dez/2009: 20,57% 

 

 

1.4 - Reserva de Contingência 

Conforme se depreende do artigo 91 do Decreto-
Lei n.º 200/67, com redação atualizada pelo Decreto-Lei n.º 
1.763/80, o orçamento anual poderá consignar dotação global na 
Reserva de Contingência "não especificamente destinada a 
determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria 
econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de 
créditos adicionais". 

O artigo 9º, inciso II, da Lei Orçamentária 
nº 13.289, de 22.12.2008, autoriza o Poder Executivo a abrir 
Créditos Suplementares até o limite consignado na Reserva de 
Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, 
artigo 5º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000. 

No exercício em exame, foi previsto o valor de 
R$ 42.500.000 (quarenta e dois milhões, quinhentos mil reais) 
como Reserva de Contingência, enquanto em 2008 o valor 
previsto foi de R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais). 
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2 - Balanço Financeiro 

 

Demonstra a Receita e a Despesa Orçamentária, 
bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-
orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, 
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem 
para o exercício seguinte, de acordo com o artigo 103 da Lei 
Federal n.º 4.320/64. 

CONSOLIDADO

Disponível Exercício Anterior 19.114.436.662

(+) Receitas Orçamentárias 131.428.390.234
Extra-Orçamentárias (+) 28.357.940.793

Sub-total 159.786.331.026
(-) Despesas Orçamentárias 130.760.670.354

Extra-Orçamentárias (-) 27.192.322.070

Sub-total 157.952.992.423
Disponível Total para o exercício seguinte 20.947.775.265

R$ 1,00

 

 

As Disponibilidades transferidas para o 
exercício seguinte, por tipo de Administração, compõem-se de: 

 

R$ 1,00
Saldos para o Exercício Seguinte Adm. Direta Adm. Indireta Total

.Caixa 115.053 690.789 805.842

.Bancos conta movimento 1.073.963.367 709.545.918 1.783.509.284

.Aplicações Financeiras 13.510.095.066 5.417.266.109 18.927.361.175

.Recursos Vinculados 0 0 0

.Bancos conta movim.(set. e subsetoriais) 380.858 235.416.735 235.797.593

.Disponivel no Exterior 301.370 0 301.370
TOTAL 14.584.855.714 6.362.919.551 20.947.775.265  

 

 
Evolução do Disponível 

 

 

 

 

 

 

 Exercício R$ 1,00
 % s/ ano 
anterior

2009 20.947.775.265 9,59%

2008 19.114.436.662 35,34%
2007 14.123.267.452 46,05%
2006 9.670.435.685 -4,26%
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Comparando a disponibilidade do exercício 
anterior de R$ 19.114.436.662 com a disponibilidade do atual 
exercício, verifica-se um aumento de R$ 1.833.338.603, 
correspondente a 9,59%. 

Informamos que a Secretaria da Fazenda 
encaminhou cópia dos extratos bancários com o saldo de 
31/12/2009, em atendimento ao artigo 3º, inciso VI das 
Instruções 1/2008. Salientamos que foram enviados apenas os 
extratos das contas controladas pela própria Secretaria. 

Verificamos que a conta com o maior saldo 
denomina-se “Conta Única – Tesouro”, no banco Nossa Caixa, 
cuja composição descrevemos: 

 

BANCO NOSSA CAIXA S.A.  
CONTA ÚNICA - TESOURO 

R$ 

Disponível em conta 726.736,58 

Aplicações Disponíveis 15.600.399.725,33 

Saldo total 15.601.126.461,91 

 

O valor corresponde a 74,48% das 
disponibilidades transferidas para o exercício seguinte. 

 

2.1 - Dívida Financeira 

 

Através do Balanço Financeiro, apura-se a 
Dívida Financeira deduzindo-se da Receita Extra-Orçamentária 
(Inscrição da Dívida) a Despesa Extra-Orçamentária. 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 1,00
Itens  Receita  Despesa Resultado

 Extra-Orçamentária  Extra-Orçamentária  Financeiro
 - Restos a Pagar 7.534.919.372 6.712.495.913 822.423.459
 - Serviço da Dívida 0 0 0
 - Depósitos 7.456.411.743 7.442.663.598 13.748.146
 - Restituições a Pagar 21.228.580 21.160.825 67.755
 - Diversas Contas 2.631.410.085 14.886.722.589 -12.255.312.504
 T O T A I S 17.643.969.780 29.063.042.925 -11.419.073.144  
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00
Itens  Receita  Despesa Resultado

 Extra-Orçamentária  Extra-Orçamentária Financeiro
 - Restos a Pagar 6.019.221.909 5.082.986.666 936.235.244
 - Serviço da Dívida 917.210 0 917.210
 - Depósitos 3.282.596.603 3.256.527.909 26.068.694
 - Restituições a Pagar 986.825 986.835 -10
 - Diversas Contas 14.503.621.302 2.882.150.572 11.621.470.730
 T O T A I S 23.807.343.849 11.222.651.982 12.584.691.868 

 

O apurado na Administração Indireta consigna um 
resultado positivo da ordem de R$ 12.584.691.868. 

 

CONSOLIDADO R$ 1,00
Itens  Receita  Despesa Resultado

 Extra-Orçamentária  Extra-Orçamentária Financeiro
 - Restos a Pagar 13.554.141.281 11.795.482.579 1.758.658.702
 - Serviço da Dívida 904.154 917.210 -13.056
 - Depósitos 10.739.008.347 10.699.191.507 39.816.840
 - Restituições a Pagar 22.215.405 22.147.659 67.745
 - Diversas Contas 4.041.671.607 4.674.583.114 -632.911.507
 T O T A I S 28.357.940.793 27.192.322.070 1.165.618.723

 

R$ 1,00
DISPONÍVEL - CONSOLIDAÇÃO Adm Direta Adm Indireta Total
Resultado Financeiro -11.419.073.144 12.584.691.867 1.165.618.723
 (+)Superávit/Déficit Orçamentário 13.041.998.287 -12.374.278.407 667.719.880
 (+)Disponível de 2008 12.961.930.572 6.152.506.090 19.114.436.662
 (=)Disponível de 2009 14.584.855.714 6.362.919.551 20.947.775.265

 

A consolidação nos mostra um resultado positivo 
de R$ 1.165.618.724, que somado ao Superávit Orçamentário de 
R$ 667.719.880 e ao Disponível do exercício anterior de 
R$ 19.114.436.662, totaliza o valor dos recursos transferidos 
para o exercício seguinte, de R$ 20.947.775.265. 

 

2.2. - Dívida Flutuante 

 

Sob o aspecto legal, a dívida flutuante 
compreende: 

§ os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida); 

§ os serviços da dívida a pagar; 

§ os depósitos; e 
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§ os débitos de Tesouraria. 

Discriminamos a seguir a composição: 

 Restos a Pagar

 Saldo do Exercício Anterior 6.712.495.913
 Inscrição 7.534.919.372

 Baixa 6.712.495.913 7.534.919.372
 Serviço da Dívida Pública

 Saldo do Exercício Anterior 0

 Inscrição 0
 Baixa 0 0
 Depósitos

 Saldo do Exercício Anterior 612.082.463

 Inscrição 7.456.411.743
 Baixa 7.442.663.598 625.830.609
 Total Geral 8.160.749.980

R$ 1,00

Adm. Direta

 

 

 Restos a Pagar

 Saldo do Exercício Anterior 5.082.986.666
 Inscrição 6.019.221.909
 Baixa 5.082.986.666 6.019.221.909
* Serviço da Dívida Pública

 Saldo do Exercício Anterior 917.210
 Inscrição 904.154
 Baixa 917.210 904.154
 Depósitos

 Saldo do Exercício Anterior 1.549.304.228

 Inscrição 3.282.596.603
 Baixa 3.256.527.909 1.575.372.923
 Total Geral 7.595.498.986

R$ 1,00

Adm. Indireta

 
*cf. Ofício nº 042/2010-CGE-G, de 04/05/2010 

 

 Restos a Pagar

 Saldo do Exercício Anterior 11.795.482.579
 Inscrição 13.554.141.281

 Baixa 11.795.482.579 13.554.141.281
 Serviço da Dívida Pública

 Saldo do Exercício Anterior 917.210
 Inscrição 904.154

 Baixa 917.210 904.154
 Depósitos

 Saldo do Exercício Anterior 2.161.386.691

 Inscrição 10.739.008.347
 Baixa 10.699.191.507 2.201.203.531
 Total Geral 15.756.248.966

R$ 1,00

Consolidado
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Evolução da Dívida Flutuante 

 

 Exercício R$ 1,00
% s/ 

exercício 
anterior

2009 15.756.248.966 12,89%

2008 13.957.786.480 41,16%
2007 9.888.075.252 41,18%

2006 7.003.820.492 -6,77%  

 

 

 

 

3 – Balanço Patrimonial 

 

Demonstra os resultados financeiros da execução 
orçamentária, os bens e valores patrimoniais e os compromissos 
que constituem o Ativo, bem como as dívidas e outras 
obrigações em favor de terceiros, vinculadas ao Passivo. 

Reflete, também, o saldo patrimonial e as 
contas de compensação. 
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 Títulos R$1,00

 Ativo Financeiro 17.776.336.103

 Ativo Permanente 207.255.624.807

 Soma do Ativo Real 225.031.960.909

 Ativo Compensado 203.477.431.393

 T O T A L 428.509.392.302

 Passivo Financeiro 16.297.048.018

 Passivo Permanente 165.577.640.101

 Soma do Passivo Real 181.874.688.119

 Ativo Real Líquido 43.157.272.790

 Passivo Compensado 203.477.431.393

 T O T A L 428.509.392.302

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 

 

 Títulos R$1,00

 Ativo Financeiro 11.270.963.925

 Ativo Permanente 28.564.995.755

 Soma do Ativo Real 39.835.959.680

 Ativo Compensado 11.682.206.490

 T O T A L 51.518.166.171

 Passivo Financeiro 10.486.716.330

 Passivo Permanente 9.794.128.508

 Soma do Passivo Real 20.280.844.838

 Ativo Real Líquido 19.555.114.843

 Passivo Compensado 11.682.206.490

 T O T A L 51.518.166.171

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

 

 

 Títulos R$1,00

 Ativo Financeiro 29.047.300.028

 Ativo Permanente 231.346.236.653

 Soma do Ativo Real 260.393.536.681

 Ativo Compensado 215.159.637.883

 T O T A L 475.553.174.564

 Passivo Financeiro 26.783.764.348

 Passivo Permanente 175.371.768.609

 Soma do Passivo Real 202.155.532.957

 Ativo Real Líquido 58.238.003.725

 Passivo Compensado 215.159.637.883

 T O T A L 475.553.174.564

CONSOLIDADO
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Ativo/Passivo Real Líquido 2006 2007 2008 2009
 Administração Direta 3.503.378.763 3.104.499.846 9.869.744.509 43.157.272.790
 Administração Indireta 15.200.777.595 14.929.901.906 17.475.535.798 19.555.114.843
Soma 18.704.156.358 18.034.401.752 27.345.280.307 62.712.387.633
 Ajustes -5.780.738.290 -5.187.129.581 -4.836.090.160 -4.474.383.908
TOTAL 12.923.418.068 12.847.272.171 22.509.190.147 58.238.003.725 

 

Alertamos que, no exercício em análise, deve 
ser expurgado do Ativo Real Líquido Consolidado o valor de 
R$ 4.474.383.908, correspondente aos ajustes na consolidação 
com as empresas dependentes, conforme discriminado no Anexo 
14-B do Balanço Geral. 

Assim, o Balanço Patrimonial do Estado 
demonstrou que a soma das Administrações Direta e Indireta 
evidenciou um Ativo Real Líquido de R$ 58.238.003.725. 

 
3.1 – Créditos / Dívida Ativa 

 

O total da conta “Créditos” importa em 
R$ 138.165.571.040 e está assim composto: 

R$ 1,00
Itens Adm. Direta Adm. Indireta Total
.Créditos Trib. - Dív. Ativa Tributária 115.091.553.431 0 115.091.553.431
.PPI - Débitos Inscritos na Dívida Ativa 5.895.726.205 0 5.895.726.205
Subtotal - Dívida Ativa 120.987.279.637 0 120.987.279.637
.Créditos p/ Depósitos Judicia is 0 0 0
.Créditos Trib. - Parc Deb. Fiscal 3.914.523 99.435 4.013.957
.PPI - Débitos não Inscritos na Dív. Ativa 3.144.050.136 0 3.144.050.136
.Dívida Ativa Não Tributária 16.122 391.738.302 391.754.424
.Outros Créditos a Receber 153.705 9.549.970.698 9.550.124.403
.Empréstimos e Financ. Concedidos 3.147.166.681 906.208.203 4.053.374.884
.Créditos Realizáveis a Longo Prazo 0 34.973.600 34.973.600
TOTAL 127.282.580.803 10.882.990.237 138.165.571.040 

 

Dívida Ativa 

 

As Dívidas Ativas são as importâncias relativas 
a tributos, multas e créditos da Fazenda Pública lançadas, mas 
não cobradas ou não recolhidas no exercício em pauta. A partir 
da data de sua inscrição, conforme consta no artigo 39 da Lei 
Federal n.º 4.320/64, são contabilizadas na conta Créditos 
Tributários - Dívida Ativa Tributária. 

Apresentou, conforme o Balanço Geral do Estado, 
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a cifra de R$ 120.987.279.636, considerando os débitos 
renegociados no PPI – Programa de Parcelamento Incentivado. 

Comparando-se o saldo da Dívida Ativa 
Tributária deste exercício, de R$ 120.987.279.636, com o valor 
de R$ 92.603.982.070 do ano anterior, verifica-se um aumento 
de R$ 28.383.297.566, equivalente a 30,65%. 

 

3.2. - Dívida Fundada 

 

3.2.1 – Interna 

 

São as obrigações e os compromissos assumidos 
pelo Poder Público com terceiros para atender ao Desequilíbrio 
Orçamentário ou para os Financiamentos de Obras e Serviços. 

O saldo está assim composto: 

DÍVIDA FUNDADA INTERNA R$ 1,00  
Administração Direta 148.950.270.443 
Em Títulos 0 
  Letras Financeiras do Tesouro do Estado 0 
Por Contratos 148.950.270.443 
  Tesouro - Banco do Brasil -Lei 7976/89 655.594 
  Tesouro - Prot. Brasil-França III - CR. 121/0233 27.836.214 
  Tesouro - BB Lei Federal 8727/93 - Res. Senado 11/94 1.340.598.288 
  DMLP Debt Conversion Bond - Res. Senado 98/92 26.040.449 
  DMLP  C. Bond. - Res. Senado 98/92 41.848.349 
  DMLP Discount Bond. - Res. Senado 98/92 76.340.585 
  DMLP Par Bond-Res. Senado 98/92 109.406.850 
  Tesouro - Progr. Apoio a Reestrut. e ao Ajuste Fiscal dos Estados - Lei 9466/96-parcela "P" 85.719.888.337 
  Tesouro - Lei 8727/93 - IPESP - Res Senado 11/94 200.597.407 
  Tesouro - Lei 7976/89 - CPTM - Assunção de Dívida pela A.G.E. 0 
  Tesouro - Lei 7976/89 - Dersa - Assunção de Dívida pela A.G.E. 0 
  Tesouro - Lei 7976/89 - Metrô - Assunção de Dívida pela A.G.E. 0 
  Tesouro - DMLP/CETESB  - Assunção de Dívida pela A.G.E. 6.917.919 
  Tesouro - DMLP/CPTM  - Assunção de Dívida pela A.G.E. 132.051.987 
  Tesouro - DMLP/Dersa - Assunção de Dívida pela A.G.E. 168.597.759 
  Tesouro - DMLP/Metrô - Assunção de Dívida pela A.G.E. 124.542.599 
  Tesouro - Progr. Apoio a Reestrut. e ao Ajuste Fiscal dos Estados - Lei 9496/97-Resíduo 59.170.985.426 
  Tesouro - CEF "PNAFE" Lei Estadual 9360 e 9460/96 69.078.581 
  BNDES - Projeto Sul Linha 5  215.780.990 
  TESOURO-BNDES LEI EST 12689/2007 1.446.442.284 
  AGE-BNDES LEI ST 12.689/2007656597,81 656.598 
  GESP-BNDES 32.004.226 
  GESP-BNDES 40.000.000 
Administração Indireta 16.245.126 
  Por Contratos 16.245.126 

TOTAL (ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA) 148.966.515.570 
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Informamos que não houve movimentação de LFTPs 
no exercício em exame. 

Evolução da Dívida Interna 

 

A Dívida Interna decresceu 0,86% em relação ao 
exercício 2008, como segue: 

Exercício R$ 1,00 
% s/ ano 
anterior

Evolução da 
Receita s/ ano 

anterior
2009 148.966.515.570 -0,86% 0,74%
2008 150.251.953.613 12,27% 13,16%
2007 133.835.396.783 7,17% 8,94%
2006 124.882.886.632 4,73% 10,94% 

 

 

 

 

Ressaltamos, por oportuno, que o maior valor 
refere-se à dívida decorrente do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, que importou em 
R$ 144.890.873.763, observando-se diminuição da ordem de 0,99% 
em relação ao exercício anterior, que foi de 
R$ 146.340.110.496. 
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3.2.2.-Externa 

 

 

Refere-se aos empréstimos contraídos com 
Instituições Financeiras externas, para atender programas de 
meio ambiente, transportes e outros. 

O saldo da dívida decorrente dos contratos e 
financiamentos externos está composto como segue: 

 

 

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA R$ 1,00  

Administração Direta 3.255.055.897 

 Por contratos 3.255.055.897 

   Tesouro-BID/USP-Res.Senado 394/87 - Lei Est. 5962/87 23.656.035 

   Tesouro-KFW "Recuperação Mata Atlântica" Lei Estadual 8092/92 5.127.910 

   Tesouro - BID "Trens Metropolitanos Projeto Sul" Lei 8817/97 e 8959/94 584.668.687 

   Tesouro- Bird -Microbacias Lei Estadual 8331/93 e 9895/97 25.429.150 

   Tesouro- Bird "Integração Centro" Lei Estadual 8817/94 e 9905/97 34.632.094 

   Bid - DER -  Progr. Recuperação de Rodovias Lei Estadual 10668/00 186.768.941 

   Tesouro- Bid -"Atuação em Cortiços" Lei Estadual 10617/00 31.849.304 

   Bird - Metro - Linha 4 do Metro Lei Estadual 8817/94, 8959/94 e 9905/97 272.933.100 

   BID "Fábricas de Cultura" Contrato Empréstimo 1486/OC-BR 15.161.845 

   JBIC "Linha 4 Metrô" Lei Estadual 8817/94 e 11529/03 339.234.968 

   BID "PROFIS" Lei Estadual 11353/03 23.434.630 

   BID "Avaliar-aprimorar Política Social" Lei Estadual 11554/03 6.555.844 

   BID "Ecoturismo Mata Atlântica" Lei Estadual 11555/03 4.198.809 

   BID Lei Estadual 10668/2000 e Res. Senado 36/2007 51.432.524 

   BID Lei Estadual 12618/2007 e Res. Senado 13/2008 71.283.857 

   BID Lei Estadual 12689/2007 e Res. Senado 15/2008 377.114.537 

   AGE-CONS BCOS-JBIC Lei Est. 12.618/07 Res Sen.12/08 70.665.413 

   AGE-CONS BCOS-JBIC Lei Est 12.689/07 Res Sen.10/08 197.586.438 
   AGE-BID "APL/SP"PROG.FORTALEC.COMPET/EMPRESAS LOCAL EM 
ARRANJOS PROD DO EST SP 574.596 

   CONTR.2077/OC-BR05/08/2009 Lei Est.12.689/2007 280.901.990 

   CONTR.7.688/BR 24/08/2009 Lei Est.12.689/2007-13.535/2009 98.033.892 

   OF.CAF-GSGC 0474/2002 DE 03/07/2002 0 

   DAEE-JBIC "Despoluição do Rio Tietê" credor Bco Tokyo Mitsubishi 552.175.775 
   Contrato Empréstimo 1681/OC-BR Proc.SF-23795-3484/2003. Amortiz. Sem. 
A partir março/2010. OF.CAF-GSGC 112/06 1.635.558 

Administração Indireta 11.421.687 

  Por contratos 11.421.687 

TOTAL (ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA) 3.266.477.583 
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Evolução da Dívida Fundada Externa 

 

A Dívida Fundada Externa diminuiu 9,49%, em 
relação a 2008. Observa-se, assim, uma retomada de queda 
observada nos exercícios anteriores a 2008. 

 

 Exercício R$ 1,00 % 

2009 3.266.477.583 -9,49%
2008 3.609.009.108 61,41%
2007 2.235.902.321 -12,84%

2006 2.565.341.368 -4,15%  

 

 

 

 

 

3.3 - Resultado Financeiro 

 

A posição financeira da Administração Direta 
foi superavitária em R$ 1.479.288.085. 
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 Ativo Financeiro

 .Disponível 14.584.855.714
 .Realizável 2.451.658.061  
 .Diversos 739.822.327 17.776.336.103
 (-) Passivo Financeiro   
 .Dívida Flutuante 8.160.749.980  
 .Exigível 6.364.867.064
 .Diversos 1.771.430.974 16.297.048.018
Superávit Financeiro 1.479.288.085

Administração Direta

R$ 1,00

 

 

 

A posição financeira da Administração Indireta 
foi superavitária em R$ 784.247.596. 

 Ativo Financeiro
 .Disponível 6.362.919.551
 .Realizável 3.603.272.784  
 .Diversos 1.304.771.590 11.270.963.925

 (-) Passivo Financeiro   
 .Dívida Flutuante 7.595.512.042  
 .Exigível 2.253.278.031
 .Diversos 637.926.257 10.486.716.330

Superávit Financeiro 784.247.596

R$ 1,00

Administração Indireta

 

 

A posição financeira consolidada, neste 
exercício, foi superavitária em R$ 2.263.535.680. 

 Ativo Financeiro
 .Disponível 20.947.775.265
 .Realizável 6.054.930.845  
 .Diversos 2.044.593.917 29.047.300.028

 (-) Passivo Financeiro   
 .Dívida Flutuante 15.756.248.966  
 .Exigível 8.618.158.151
 .Diversos 2.409.357.231 26.783.764.348

 Superávit Financeiro  2.263.535.680

R$ 1,00

Consolidado
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Evolução do Resultado Financeiro 

 

Exercício R$

2009 2.263.535.680
2008 1.356.403.328
2007 -3.274.339.944
2006 -1.433.946.498  

 

Em relação ao exercício anterior, o superávit 
financeiro teve um crescimento na ordem de 66,88%. 

 

 

3.4 – Empréstimos 
 
 
3.4.1. Pedidos de empréstimos 

 

 

Informamos que a Secretaria da Fazenda 
encaminhou ofícios acompanhados de declaração a ser entregue à 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN, visando compor a 
documentação necessária à obtenção de autorização para a 
contratação de operação de crédito externo com garantia do 
Governo Federal, em obediência ao Manual de Instrução de 
Pleitos – MIP da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda. 

Para o relatório final, anexamos 7 novos 
ofícios, de números 168, 169, 172, 190, 191, 194 e 195/2009-
GCR (fls.601/674 do TC-A-08891/026/09). 

Relacionamos a seguir os pedidos de 
empréstimos: 
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OFÍCIO Nº CONCESSOR VALOR ATÉ DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
SITUAÇÃO 
ATUAL 
(05/05/2010) 

40/2009/GCR BID US$ 600,000,000 
Programa de Despoluição do Rio Tietê 
- Etapa III N/C 

41/2009/GCR JICA US$ 61,461,000 

Programa Integrado de Melhoria 
Ambiental na Área de Mananciais da 
Represa Billings - Programa Pró - 
Billings 

EM ANÁLISE DE 
GARANTIAS 
(COREF) 

77/2009/GCR e 
120/2009/GCR BIRD US$ 64,496,000 

Programa Estadual de Apoio à 
Recuperação das Águas - REÁGUA N/C 

78/2009/GCR e 
118/2009/GCR BIRD US$ 78,000,000 

Programa de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - Microbacias II N/C 

116/2009/GCR BIRD US$ 4,000,000 
Programa de Saneamento Ambiental dos 
Mananciais do Alto Tietê N/C 

117/2009/GCR  BIRD US$ 130,000,000 
Programa Linha Amarela do Metrô de 
São Paulo - Fase II N/C 

154/2009/GCR JBIC US$ 130,000,000 
Programa Linha Amarela do Metrô de 
São Paulo - Fase II N/C 

149/2009/GCR 
e 
158/2009/GCR BID US$ 480,958,000 

Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô 
de São Paulo - Trecho Largo Treze - 
Chácara Klabin N/C 

156/2009/GCR BIRD US$ 650,412,000 

Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô 
de São Paulo - Trecho Largo Treze - 
Chácara Klabin N/C 

172/09/GCR BID US$ 120,000,000 PROFISCO N/C 

195/2009/GCR BIRD US$ 326,775,000 1606-Recuperação de Vicinais 

ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO 
RECEBIDA 

155/2009/GCR 
e 
190/2009/GCR BIRD US$ 112,910,000 

Programa de Modernização da Linha 11 
- Coral da CPTM (antiga Linha E - 
Luz/Estudantes) 

DOCUMENTAÇÃO 
RECEBIDA/ POR 
ANALISAR 

169/2009/GCR 
e 
194/2009/GCR CEF R$ 64.000.000 

Programa Metropolitano de 
Macrodrenagem 

ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO 
RECEBIDA 

*conforme dados constantes no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN 

Observações: 
· autorizados pela Assembléia Legislativa-SP, conforme Leis Estaduais nº 

12.618/2007, 12.689/2007, 12.928/2008, 13.270/2008, 13.535/2009 e 13.815/2009 
· BID-Banco Interamericano de Desenvolvimento; Banco Mundial ou BIRD-Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento; JICA-Japan International 
Cooperation Agency; JBIC - Japan Bank of International Cooperation; BNDES - 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; CEF-Caixa Econômica 
Federal 

Os pleitos mencionados totalizam US$ 
2,759,054,000 (dois bilhões, setecentos e cinqüenta e nove 
milhões, cinqüenta e quatro mil dólares norte-americanos) e R$ 
64.000.000 (sessenta e quatro milhões de reais). 

 
A seguir, descrevemos qual a vinculação com 

programas e ações da Lei Orçamentária Anual de 2009, e 
verificamos qual a receita de empréstimos prevista na Lei 
Orçamentária para o programa/ação mencionado, bem como qual o 
percentual correspondente em relação ao valor total previsto 
para cada ação. 
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OFÍCIO Nº *PROGRAMA 
/ AÇÃO  

NOME DA AÇÃO Rec. Op. 
Crédito 

% em 
relação 
ao 
total 
da Ação 

Total  

40/2009/GCR 3933-2149 Projeto Tietê - 3ª Etapa 109.376.000 68% 161.639.000 

41/2009/GCR 

3906-1599 Recuperação e Conservação dos 
Mananciais do Alto Tietê 1.208.000 1% 106.839.459 

  
3906-1998 Recuperação Sócio-Ambiental da 

Serra do Mar 17.800.000 6% 303.702.256 

  
3907-1021 Serviços e Obras Complementares 

na Bacia do Alto Tietê 115.022.380 61% 188.184.297 

77/2009/GCR e 
120/2009/GCR 

3932-2081 Recuperação das Águas Paulistas 

8.842.000 60% 14.736.000 

78/2009/GCR e 
118/2009/GCR 

1307-1167 Implementação de Microbacias 
Hidrográficas 5.244.700 59% 8.944.700 

  

1309-1327 Subvenção aos Produtores Rurais 
FEAP 4.101.300 76% 5.401.310 

116/2009/GCR 3906-1599 Recuperação e Conservação dos 
Mananciais do Alto Tietê 1.208.000 1% 106.839.459 

117/2009/GCR  3708-2134* Linha 4 - Amarela - Taboão da 
Serra/Luz - Fase II 0 0 1.000 

154/2009/GCR 3708-2134 Linha 4 - Amarela - Taboão da 
Serra/Luz - Fase II  - -  -  

149/2009/GCR e 
158/2009/GCR 

3708-1483* Linha 5 - Lilás - implant 
operac Largo 13-Chácara Klabin 0 0 1.296.268.000 

156/2009/GCR 3708-1483 Linha 5 - Lilás - implantação 
operacional do Largo 13-Chácara 
Klabin  - -  -  

172/09/GCR 2012-1433 Implantação de sistemas  12.921.260  52%  24.703.260 
195/2009/GCR 1606-2247 Pavimentação e Recuperação de 

Estradas Vicinais - BIRD  397.601.550  38%  1.047.601.550 
155/2009/GCR e 
190/2009/GCR 

3707-2095 Linha E - Luz/Estudantes - 
modernização e expansão do 
Expresso Leste (a linha mudou 
de nome para Linha 11 - Coral) 0 0 42.283.599 

169/2009/GCR e 
194/2009/GCR 

3907-1021 Serviços e Obras Complementares 
na Bacia do Alto Tietê 115.022.380 61% 188.184.297 

*LOA 2009 – o nome do programa/ação nem sempre coincide com o nome utilizado no pedido de 
empréstimo. 
**no caso do Metrô, observa-se que a LOA não vinculou os recursos dos empréstimos 
com os programas/ações, mas alocou os recursos como "subscrição de ações Cia. do 
Metropolitano de São Paulo - METRÔ", dentro da Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos no valor de R$ 1.616.125.000,00. 

 

Constatamos divergências entre os dados 
disponíveis no sítio da STN e os informados pela setor de 
Captação de Recursos da Secretaria da Fazenda, motivo pelo 
qual solicitamos esclarecimentos, tendo a Fazenda informado 
que, diferentemente do que consta no sítio da STN, os 
seguintes pleitos já encontram-se assinados: 
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CONCESSOR VALOR DESTINAÇÃO DOS RECURSOS SITUAÇÃO¹ 
VALOR RECEBIDO² 
EM 2009 R$ 

BID US$ 194,000,000.00 
Programa de Recuperação de 
Rodovias - Etapa III 

Assinado em 
05/08/2009 

278.717.546 

BIRD US$ 166,650,000.00 
Programa de Recuperação de 
Rodovias - Etapa III 

Assinado em 
24/08/2009 

97.616.379 
 

BID US$ 168,000,000.00 

Material rodante e sistemas 
para CPTM; e estudos, 
projetos e desapropriações p 
2ª fase da Linha 5-Lilás do 
Metrô - Largo Treze/Klabin 

Assinado em 
05/08/2009 

0 

¹conforme Secretaria da Fazenda do Estado 
²conforme dados do SIGEO 

 

Verificamos que os recursos foram direcionados 
conforme segue: 

 
IDENTIFICAÇÃO NO SIAFEM/PROGRAMA BENEFICIADO R$ 

  007502048 - DV0002048 REC.ROD.-ETAPA III(ESTR.VICINAIS) 271.833.057 

 
    0000 – ENCARGOS GERAIS 692.533 

    1606 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA  MALHA RODOVIÁRIA 271.140.524 

  007502050 - DV0002050 E-AGE-BIRD-ESTRADAS VICINAIS-FASE 84.503.693 

 
    0000 - ENCARGOS GERAIS 726.886 

    1606 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA  MALHA RODOVIÁRIA 83.776.808 

  007502049 – PROJ.SUL TRENS AQUIS.MAT.ROD.SIST. BID/CPT 0 

    3703 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – PITU VIVO 0 
 

Cumpre mencionar, também, que os demais 
recursos recebidos neste exercício referentes a operações de 
crédito, têm origem em operações solicitadas e aprovadas 
anteriormente, pois comumente os desembolsos são efetuados ao 
longo de vários anos. 

 

Outros pedidos pendentes 

Informamos, também, que há outras operações de 
crédito pendentes, mas que refere-se ao exercício 2010, 
conforme segue: 

CONCESSOR VALOR ATÉ DESTINAÇÃO DOS RECURSOS SITUAÇÃO ATUAL 

BID US$ 162,454,000 Operação contratual externa 

Análise da 
documentação 
recebida 

*conforme dados constantes no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN 
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3.4.2. Recursos de operações de crédito e sua utilização 

 

Realizamos levantamentos, com base no sistema 
SIGEO, com o intuito de verificar as receitas recebidas na 
Fonte 007 – Recursos de Operações de Crédito, e a sua 
respectiva utilização. 

Os resultados estão resumidos no quadro e no 
gráfico a seguir: 

       
R$ 

RECURSOS DE 
EMPRÉSTIMOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
.RECEITAS 576.650.637 577.378.099 414.569.182 389.297.880 209.633.306 945.795.829 1.960.893.106 
.DESPESAS 574.023.905 574.580.437 405.689.590 405.070.382 264.914.499 944.983.590 1.890.473.803 
Fonte: SIGEO  
Data da atualização: 04/05/2010 
Despesas: Pago + Pago de Restos a Pagar 
 

 

 

 

Observa-se que há uma dinâmica compatível entre 
as receitas e as despesas. 

Percebe-se uma súbita elevação no volume de 
recursos de empréstimos a partir de 2008. 
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Verificamos, também, os gastos por Programa no 
exercício 2009, conforme quadro a seguir:  

 

CÓDIGO E NOME DO PROGRAMA – RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS R$ % 
0001 - PARTICIPACAO SOCIETARIA 1.224.785.736 64,79% 
1606 - AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA MALHA ROD 368.824.505 19,51% 
3703 - GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - P 271.759.334 14,38% 
1207 - FABRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSAO SOCIA 12.016.251 0,64% 
2610 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E DOS REC 2.685.795 0,14% 
0000 - ENCARGOS GERAIS 2.500.246 0,13% 
2012 - FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DE SAO P 2.499.049 0,13% 
3512 - INFORMACOES ESTRATEGICAS SOCIAIS 2.421.675 0,13% 
2607 - GESTAO AMBIENTAL 2.265.408 0,12% 
4407 - FORTALECIMENTO DA GESTAO COM TECNOLOGIA, INFORMACA 656.598 0,03% 
1015 - DESENVOLVIMENTO LOCAL 59.205 0,00% 
TOTAL 1.890.473.803 100% 

 

 

A seguir, discriminamos os valores relativos ao 
Programa 001 – Participação Societária: 

 

 

        R$ 
 PROGRAMA 0001 - PARTICIPACAO SOCIETARIA 1.224.785.736 100% 

    25095 - CIA.DESENV.HABITAC.URBANO EST.S.P.-CDHU 9.521.035 0,78% 
      007502031 - DV0002031 BID-CDHU 9.521.035 0,78% 
    37093 - CIA.DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO 1.215.264.701 99,22% 
      007501061 - DV0001061 I-BNDES -V.15072017 30.650.156 2,50% 
      007501063 - DV0001063-I-AGE-BNDES "EXPANSAO LINH 2 VERDE 1.020.196.261 83,30% 
      007502032 - DV0002032 AGE-BIRD "LINHA 4 METRO" 83.808.584 6,84% 
      007502037 - DV0002037 E-JBIC-AGE-METRO "LINHA 4 METRO" 80.609.700 6,58% 

Fonte: SIGEO-Repasses 2000:Uoexecutora  – data da atualização 04/05/2010 

 

 

Realizamos pesquisa nos dados de monitoramento 
do PPA da Secretaria do Planejamento, disponibilizados na 
Internet mediante senha, e cruzamos as informações com a LOA 
2009, de forma a deduzir qual o programa beneficiado com os 
recursos de Participação Societária. 

Desta forma, chegamos ao quadro e gráfico 
seguintes: 
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CÓDIGO E NOME DO PROGRAMA R$ % 
*3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO 1.215.264.701 64,28% 
1606 - AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA MALHA RODOVIÁRIA 368.824.505 19,51% 
3703 - GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – PITU VIVO 271.759.334 14,38% 
1207 - FABRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSAO SOCIAL 12.016.251 0,64% 
*2510 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 9.521.035 0,50% 
2610 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E DOS REC NATURAIS 2.685.795 0,14% 
0000 - ENCARGOS GERAIS 2.500.246 0,13% 
2012 - FORTALECIMENTO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO DE SAO PAULO 2.499.049 0,13% 
3512 - INFORMACOES ESTRATEGICAS SOCIAIS 2.421.675 0,13% 
2607 - GESTAO AMBIENTAL 2.265.408 0,12% 
4407 - FORTALECIMENTO DA GESTAO COM TECNOLOGIA, INFORMACAO E INOVAÇÃO 656.598 0,03% 
1015 - DESENVOLVIMENTO LOCAL 59.205 0,00% 
TOTAL 1.890.473.803 100% 

*Programa 001 – Participação Societária 

 
Dados do SIGEO – data da atualização 04/05/2010 

 

 

3.4.3. CONCLUSÃO 

 

Dos pedidos pendentes 

Encontra-se pendente de aprovação o valor de 
US$ 2,759,054,000 (dois bilhões, setecentos e cinqüenta e nove 
milhões, cinqüenta e quatro mil dólares norte-americanos) e R$ 
64.000.000 (sessenta e quatro milhões de reais). Do valor 
solicitado, US$ 1,504,280,000 (um bilhão, quinhentos e quatro 
milhões, duzentos e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América) destinam-se a programas do Metrô. 
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Dos programas beneficiados 

Em 2009, o Estado recebeu R$ 1.960.893.106 em 
recursos de empréstimos. Os principais programas beneficiados 
foram: 

CÓDIGO E NOME DO PROGRAMA  R$ % 

0001 - PARTICIPACAO SOCIETARIA 1.224.785.736 64,79% 

1606 - AMPLIACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA MALHA RODOVIÁRIA 368.824.505 19,51% 

3703 - GESTAO ESTRATEGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – PITU VIVO 271.759.334 14,38% 

  SOMA 1.865.369.575 98,67% 

 

Observa-se que, até o presente levantamento, os 
programas vinculados à Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos e à Secretaria dos Transportes foram os que 
receberam maior volume de recursos.   

 

Do endividamento do Estado 

Realizamos levantamento quanto ao endividamento 
do Estado, com base no Relatório de Gestão Fiscal, obtendo os 
dados a seguir: 

R$ milhares 

ITENS 2006 2007 2008 2009 

.DCL - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 118.355.919 120.461.936 133.920.658 130.902.469 

.RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 62.468.354 70.567.961 82.182.734 86.618.567 

% da DCL sobre a RCL 1,895 1,707 1,630 1,511 

O percentual publicado de 1,511 encontra-se 
enquadrado no limite definido por Resolução do Senado, de até 
2 vezes a RCL. 
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4 - Variações Patrimoniais 

 
O objetivo técnico desta demonstração é 

evidenciar as alterações verificadas no Patrimônio, 
resultantes ou independentes da Execução Orçamentária e, 
também, indicar o Resultado Patrimonial ou Econômico do 
exercício, conforme tratam os artigos 100 e 104 da Lei n.º 
4.320/64. 

 
4.1 - Resultado Econômico 

 

a.- Análise da Gestão Orçamentária – Administração Direta 

 Variações Ativas

 Receita Orçamentária 109.043.676.019

 Mutações Patrimoniais 18.683.218.641 127.726.894.660
 Variações Passivas

 Despesa Orçamentária 96.001.677.732
 Mutações Patrimoniais 7.037.929.953 103.039.607.685

 Superávit da Gestão Orçamentária 24.687.286.975

R$ 1,00

 

 

b. - Análise da Gestão Orçamentária – Administração Indireta 

 Variações Ativas

 Receita Orçamentária 22.384.714.215

 Mutações Patrimoniais 3.266.894.506 25.651.608.720
 Variações Passivas

 Despesa Orçamentária 34.758.992.621
 Mutações Patrimoniais 1.532.040.476 36.291.033.098

Déficit da Gestão Orçamentária -10.639.424.377

R$ 1,00

 

 

c. - Análise da Gestão Orçamentária – Consolidado 

 Variações Ativas
 Receita Orçamentária 131.428.390.234
 Mutações Patrimoniais 21.950.113.147 153.378.503.380

 Variações Passivas
 Despesa Orçamentária 130.760.670.354
 Mutações Patrimoniais 8.569.970.429 139.330.640.783

Superávit da Gestão Orçamentária 14.047.862.597

R$ 1,00
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d. - Análise da Gestão Extra-Orçamentária – Administração 

Direta 

Variações Ativas R$1,00

 Independente da Execução Orçamentária 39.559.904.402

Variações Passivas

 Independente da Execução Orçamentária 30.959.663.095

Déficit da Gestão Extra-orçamentária 8.600.241.306  

 

e. - Análise da Gestão Extra-Orçamentária – Administração 

Indireta 

Variações Ativas R$1,00

 Independente da Execução Orçamentária 16.840.407.304

Variações Passivas

 Independente da Execução Orçamentária 4.121.403.881

Superávit da Gestão Extra-orçamentária 12.719.003.422  

 

f. - Análise da Gestão Extra-Orçamentária – Consolidado 

Variações Ativas R$1,00

 Independente da Execução Orçamentária 47.356.283.954

Variações Passivas

 Independente da Execução Orçamentária 26.037.039.226

Superávit da Gestão Extra-orçamentária 21.319.244.729  

 

g. - Resultado Econômico do Exercício – Administração Direta 

R$ 1,00
 2006 2007 2008 2009
 Déficit/Superavit da Gestão 
Orçamentária 20.186.167.264 22.850.089.028 28.593.698.236 24.687.286.975
 Déficit/Superavit da Gestão Extra-
orçamentária -36.895.322.380 -23.248.967.944 -21.828.453.574 8.600.241.306
 Déficit/Superávit Econômico -16.709.155.116 -398.878.916 6.765.244.663 33.287.528.281 
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h. - Resultado Econômico do Exercício – Administração Indireta 

R$ 1,00

2006 2007 2008 2009
Déficit/Superávit da Gestão 
Orçamentária -9.030.552.925 -9.356.490.619 -8.031.594.258 -10.639.424.377
Déficit/Superávit da Gestão 
Extra-orçamentária 11.046.742.242 8.683.749.263 10.577.228.149 12.719.003.422
Déficit/Superávit 
Econômico 2.016.189.317 -672.741.356 2.545.633.891 2.079.579.045  

 

i. - Resultado Econômico – Consolidado 

A posição econômica do Estado neste exercício, 
compreendendo a Administração Direta e a Indireta, evidenciou 
um saldo positivo de R$ 35.367.107.326, conforme segue: 

R$ 1,00
 2006 2007 2008 2009
 Déficit/Superavit da Gestão 
Orçamentária

10.964.015.883 13.493.598.408 20.562.103.979 14.047.862.597

 Déficit/Superavit da Gestão 
Extra-orçamentária

-25.848.580.138 -14.565.218.682 -11.251.225.424 21.319.244.729

 Déficit/Superávit 
Econômico -14.884.564.255 -1.071.620.274 9.310.878.554 35.367.107.326 

 

 

IV - LEI Nº 9496/97 ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA 

 

. A IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DA DÍVIDA COM A UNIÃO 

 

Em 23 de dezembro de 1997, foi implementado o 
acordo entre o Estado de São Paulo e a União para a 
reestruturação da dívida mobiliária estadual e das dívidas do 
Tesouro Estadual e das Autarquias e Empresas Estatais junto, à 
época, ao Banespa e à Nossa Caixa Nosso Banco. A renegociação 
englobou 77% de toda a dívida contratual e mobiliária do 
Estado. Não foram incluídas no acordo as dívidas que já haviam 
sido objeto de renegociação junto à União, as dívidas junto a 
organismos multilaterais e as dívidas de Empresas que não 
dependem do Tesouro Estadual para pagar seus compromissos de 
endividamento. Também não foram objeto desta renegociação a 
chamada “dívida flutuante” do Estado correspondente às dívidas 
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de sentenças judiciais e aos atrasados junto a empreiteiras e 
fornecedores. Dada a complexidade das questões relacionadas à 
negociação com o Governo Federal e a relevância das dívidas 
envolvidas, o período de um ano e meio decorrido entre o 
início desta segunda etapa de negociação e a efetiva 
implementação do acordo deve ser considerado razoável, 
especialmente levando-se em conta os efeitos retroativos do 
acordo. 

 

· OS TERMOS DO ACORDO 

 

Os princípios que nortearam o acordo entre o 
Estado de São Paulo e a União foram estabelecidos no Protocolo 
de Acordo, firmado em 27/11/96, e podem ser agrupados nos 
seguintes itens: 

· assunção das dívidas mobiliária do Estado e a assunção e 
quitação da dívida consolidada do Estado junto ao Banespa 
e Nossa Caixa pela União; 

· pagamento à União de 20% do valor devido pelo Estado com 
transferência de ativos ou resultados da privatização. 
Estabeleceu-se como base para este cálculo o valor em 
31/03/96 do estoque das dívidas a serem refinanciadas, ou 
seja, R$ 37,4 bilhões, resultando num pagamento à vista 
de R$ 7,5 bilhões; 

· aceitação da renegociação das dívidas das empresas 
concessionárias de energia elétrica do Estado junto ao 
Sistema Eletrobrás para redução dos pagamentos com ativos 
mencionados no item acima, até o limite de 30% do seu 
montante (R$ 2,2 bilhões), reduzindo-os para R$ 5,3 
bilhões (R$ 7,5 bilhões menos R$ 2,2 bilhões); 

· financiamento, pela União, do estoque remanescente em 30 
anos a juros de 6% ao ano acima da inflação medida pelo 
IGP-DI, com amortizações mensais calculadas pela Tabela 
Price; 

· estabelecimento de “datas de corte” que fixaram o momento 
a partir do qual os valores devidos pelo Estado de São 
Paulo passariam a ter seu custo dado pelas condições 
prevalecentes no acordo, ou seja, juros de 6% ao ano 
acima do IGP-DI. A data de corte da dívida mobiliária foi 
fixada em 31/03/96 e a da dívida contratual junto ao 
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Banespa e à Nossa Caixa Nosso Banco, 22/01/97 (1 A data 
de corte das dívidas contratuais foi definida apenas em 
janeiro de 1997, não tendo, portanto, sido expressa no 
Protocolo). Assim, o crescimento da dívida para o Estado 
de São Paulo passou a ser de 6% ao ano acima da inflação 
desde abril de 96, no caso da dívida mobiliária, e desde 
fevereiro de 97, no caso da dívida contratual. O 
diferencial entre as condições originais de evolução 
deste estoque de dívidas e os 6% + IGP/DI, referente ao 
período de 31/03/96 a 23/12/97, foi assumido pela União; 

· limite máximo de 13% para o comprometimento da Receita 
Corrente Líquida do Estado com o pagamento do serviço do 
conjunto das dívidas do Estado junto ao Governo Federal. 
O limite seria atingido progressivamente, partindo de um 
percentual de 8,6% no primeiro ano de vigência do acordo 
(1997), atingindo 13% no ano 2.000, o que inclui não 
apenas as dívidas contratuais junto ao Banespa e à Nossa 
Caixa Nosso Banco e a dívida mobiliária objeto da 
renegociação, mas também dívidas que o Estado já tinha 
junto à União, relativas a empréstimos contraídos por 
empresas estatais e autarquias, que não foram 
integralmente quitadas durante a década de 80 e acabaram 
sendo refinanciadas pelo Governo Federal através do Banco 
do Brasil; 

· implantação de um programa de ajuste fiscal de longo 
prazo no Estado de São Paulo, com duração até 2.008. Este 
programa seria composto de um conjunto de metas, dentre 
as quais se destacam: a obtenção de uma relação de um 
para um entre a Receita Líquida Real e o estoque da 
dívida em 2.008, o aumento da eficiência na arrecadação, 
a geração de superávits primários e o aumento do volume 
de investimentos, entre outras. 

 
Os contratos que compõem o acordo foram 

assinados em 22/05/1997. Concluída a aprovação pelo Senado em 
novembro de 1997, e feitos todos os arranjos necessários, o 
acordo passou a vigorar a partir de 23/12/1997 com eficácia 
retroativa à data da assinatura dos contratos. 
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Efetivação da transferência de ativos à União para quitar os 
compromissos à vista: 

 

Para compor os pagamentos com ativos foram 
transferidas à União ações de propriedade do Tesouro Estadual 
(100% no caso da Fepasa e da Ceagesp, e 51% das ações do 
Banespa) e warrants representativas de ações da Cesp e da 
Eletropaulo, corrigidas pelo IGP-DI/FGV acrescido de 6% de 
juros ao ano, as quais serão liquidadas com os resultados das 
privatizações destas empresas. A transferência de ações foi 
concretizada através de contrato de venda, com um pagamento 
inicial baseado em preço provisório. A compensação entre os 
valores transferidos e os valores definitivos será feita à 
medida que os últimos forem sendo conhecidos, o que depende de 
avaliações por consultorias independentes contratadas, no caso 
do Banespa, Fepasa e Ceagesp, e da privatização, no caso da 
Cesp e da Eletropaulo. As transferências de ativos e 
posteriores operações de acerto de preços são registradas numa 
“Conta Gráfica”, constituída para efetuar a compensação entre 
o saldo devedor do valor a ser pago à vista e os montantes 
efetivamente transferidos pelo Tesouro Estadual ao Tesouro 
Nacional. 

 

Demonstramos a seguir os saldos finais e os 
pagamentos efetuados desde a implementação do contrato em 
1997: 

Demonstrativo da Dívida Renegociada 

1997 1998 1999 2000 2001

LEI 9496/97 46.027.449.587 45.793.254.840 53.825.365.356 60.579.356.097 68.543.251.397

 . Parcela P¹ 40.551.500.042 39.508.124.036 46.906.382.011 50.911.587.947 55.682.073.747

 . Parcela P1² 1.638.755.939 1.517.901.974 1.648.978.354 1.615.536.872 1.576.081.068

 . Resíduo³ 0 2.612.977.391 5.270.004.991 8.052.231.278 11.285.096.582

 . Conta Gráfica 3.837.193.606 2.154.251.439 0 0 0

ESTOQUE DA DÍVIDA
EXERCÍCIOS

NOMENCLATURA
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2002 2003 2004 2005 2006

LEI 9496/97 84.815.318.852 94.948.247.546 109.124.678.319 112.971.837.681 120.213.516.435

 . Parcela P¹ 66.580.295.092 71.449.458.445 78.629.386.424 77.929.945.951 80.086.089.117

 . Parcela P1² 1.579.890.835 1.375.664.317 1.112.367.066 669.735.215 177.132.871

 . Resíduo³ 16.655.132.925 22.123.124.784 29.382.924.829 34.372.156.515 39.950.294.447

 . Conta Gráfica 0 0 0 0 0

2007 2008 2009

LEI 9496/97 130.089.136.535 146.340.110.496 144.890.873.763

 . Parcela P¹ 83.256.467.280 89.966.679.538 85.719.888.337

 . Parcela P1² 0 0 0

 . Resíduo³ 46.832.669.255 56.373.430.958 59.170.985.426

 . Conta Gráfica 0 0 0

EXERCÍCIOS
NOMENCLATURA

NOMENCLATURA
EXERCÍCIOS

 

 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001

LEI 9496/97 2.693.317.312 3.865.336.342 4.037.544.747 2.336.623.916 2.709.787.109

 .Juros e Encargos 0 1.964.819.919 1.542.469.853 2.139.865.155 2.565.723.241

 .Amortização 0 43.956.905 122.589.024 196.758.761 144.063.868

 .Amortização – Conta Gráfica 2.693.317.312 1.856.559.518 2.372.485.871 0 0

PAGAMENTOS
EXERCÍCIOS

NOMENCLATURA
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2002 2003 2004 2005 2006

LEI 9496/97 3.035.232.486 3.910.334.718 3.757.087.464 4.641.557.905 5.076.872.459

 .Juros e Encargos 2.857.742.281 3.421.450.606 3.570.093.252 4.447.158.096 4.835.600.558

 .Amortização 177.490.205 488.884.112 186.994.212 194.399.809 241.271.902

 .Amortização – Conta Gráfica 0 0 0 0 0

2007 2008 2009

LEI 9496/97 5.907.556.121 6.920.995.050 7.740.194.032

 .Juros e Encargos 4.676.420.322 5.562.876.049 5.323.626.772

 .Amortização 1.231.135.799 1.358.119.001 2.416.567.259

 .Amortização – Conta Gráfica 0 0 0

EXERCÍCIOS
NOMENCLATURA

NOMENCLATURA
EXERCÍCIOS

 

 

 

 

Totalizando os pagamentos do período de 1997 a 
2009, teremos: 

PAGAMENTOS
PERÍODO: 1997 a 2009

LEI 9496/97 56.632.439.662
 .Juros e Encargos 42.907.846.104
 .Amortização 6.802.230.857
 .Amortização – Conta Gráfica 6.922.362.701

NOMENCLATURA
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Anotamos que: 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

P parcela refinanciada em 360 meses 

P1 parcela refinanciada em 120 meses 

CONTA GRÁFICA parcela a ser amortizada com bens e direitos 

 
 
RESÍDUO 

saldo devedor residual em decorrência da aplicação do 
limite de dispêndio, existente ao término do prazo de 
pagamento. Será refinanciado em até 120 parcelas mensais 
e consecutivas, vencidas a partir de 30 dias após o 
vencimento da 360ª parcela  

 

Quanto ao Estoque e aos Pagamentos da Dívida, a 
Secretaria esclarece o que segue: 

 

Do contrato de empréstimo sob amparo da Lei nº 9.496/97 

Da Lei 

O artigo 1º estabelece a relação das dívidas que constarão do 
refinanciamento. 

O artigo 3º estabelece que esta dívida deverá ser paga em 360 
meses, calculadas com base na Tabela Price sendo: 

Atualização Monetária – calculada e debitada mensalmente com 
base na variação do Índice de Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
da Fundação Getúlio Vargas.   

Juros – calculados e debitados mensalmente à taxa de 6% (seis) 
por cento ao ano sobre o saldo devedor previamente atualizado. 

O artigo 5º determina que os contratos poderão estabelecer um 
limite máximo de comprometimento da Receita Líquida Real, para 
efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao 
serviço da dívida refinanciada. No caso do Estado de São Paulo 
este limite é 13% da RLR, conforme cláusula quinta do contrato 
assinado entre as partes em 22 de maio de 1997 e aditivos.   

O artigo 6º estabelece que para fins de apuração do limite 
poderão ser deduzidos compromissos de despesas efetuadas no 
mês anterior dos contratos amparados pela Lei 7976/89; Lei 
8727/93; Dívida Externa contratada até 30/9/1991; Dívida de 
Médio e Longo Prazo (DMLP). 
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Da apuração para pagamento (cláusula quinta do contrato) – O 
limite de pagamento do contrato é estabelecido pelo valor de 
13% da RLR. Do limite de pagamento (13% da RLR) são deduzidos 
os compromissos de despesas quitados no mês anterior (artigo 
6º), resultando assim no valor da parcela da Lei 9.496/97 a 
ser paga no mês. 

A diferença entre o valor integral da prestação da dívida e a 
parcela da Lei 9.496/97 paga no mês é denominada resíduo 
(parágrafo 2º do artigo 6º). Mensalmente estes valores de 
resíduo são acumulados e corrigidos nas mesmas condições do 
contrato de refinanciamento, ou seja IGP-DI + 6% ao ano. 

A partir do vencimento da última prestação do contrato de 
refinanciamento em 2027, o saldo devedor resultante poderá ser 
renegociado nas mesmas condições previstas na lei em até 120 
meses (parágrafo 5º artigo 6). 

 

Para melhor subsidiar as análises, apresentamos 
demonstrativos disponibilizados pela Coordenação da 
Administração Financeira - CAF, da Secretaria da Fazenda, 
através do Grupo de Supervisão e Gestão de Contratos: 

 

PARCELA P1 

Posição Saldo Anterior 
( + ) Correção 

IGP-DI 
( + ) Juros  

6% a a  

( + ) Incorporação 
ou Amortização 

Autorizada 
( - ) Parcela 

Devida 
Saldo Devedor 

Contábil 

  A B C D   E F=(A+B+C+D-E) 

mai-97 1.670.834.314 - - -  - 1.670.834.314 

dez-97 1.670.834.314 43.496.799 52.364.314 -  127.939.488 1.638.755.939 

dez-98 1.638.755.939 37.947.588 96.371.255 -   255.172.809 1.517.901.974 

dez-99 1.517.901.974 290.911.883 97.270.051 -   257.105.553 1.648.978.354 

dez-00 1.648.978.354 165.080.856 101.357.860 -   299.880.199 1.615.536.872 

dez-01 1.615.536.872 171.020.648 98.559.778 -   309.036.229 1.576.081.068 

dez-02 1.576.081.068 327.249.120 94.103.767 -   417.543.119 1.579.890.835 

dez-03 1.579.890.835 154.628.208 96.029.900 -   454.884.627 1.375.664.317 

dez-04 1.375.664.317 154.686.141 80.720.333 -   498.703.725 1.112.367.066 

dez-05 1.112.367.066 19.328.093 59.478.470 -   521.438.414 669.735.215 

dez-06 669.735.215 15.638.339 31.178.315 -   539.418.998 177.132.871 

dez-07          177.132.871 2.307.482 4.131.290 -   183.571.643 - 

dez-08 - - - -  - - 

dez-09 -  - - -  - - 
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PARCELA P 

Posição Saldo Anterior 
( + ) Correção  

IGP-DI ( + ) Juros 6% a a  
( + ) Incorporação ou 

Amortização Autorizada   
( - ) Parcela 
Devida 

Saldo Devedor 
Contábil 

  A B C D   E F=(A+B+C+D-E) 

mai/97 38.672.263.929           38.672.263.929 

dez/97 38.672.263.929 1.026.749.699 1.233.198.421 1.256.926.522   1.637.638.530 40.551.500.042 

dez/98 40.551.500.042 921.584.936 2.390.216.832 -1.256.926.522   3.098.251.251 39.508.124.036 

dez/99 39.508.124.036 7.919.504.678 2.607.671.423 -41.271.183 1 3.087.646.943 46.906.382.011 

dez-00 46.906.382.011 4.830.318.387 2.961.747.703 -49.575.191 2 3.737.284.963 50.911.587.947 

dez-01 50.911.587.947 5.609.481.668 3.214.569.447                        -      4.053.565.315 55.682.073.747 

dez-02 55.682.073.747 12.751.168.824 3.524.394.048 -739.709.003 3 4.637.632.524 66.580.295.092 

dez-03 66.580.295.092 6.603.017.891 4.270.603.621 -312.752.401 4 5.691.705.759 71.449.458.445 

dez-04 71.449.458.445 8.708.125.571 4.558.321.441                        -      6.086.519.034 78.629.386.424 

dez-05 78.629.386.424 1.331.998.042 4.770.368.088                        -      6.801.806.603 77.929.945.951 

dez-06 77.929.945.951 2.791.567.237 4.733.388.286 1.215.535.418 5 6.584.347.774 80.086.089.117 

dez-07 80.086.089.117 5.273.866.037 4.920.726.172 203.844.033 6 
              

7.228.058.078 83.256.467.280 

dez-08 83.256.467.280 9.322.708.888 5.324.480.107 -1.500.841 7 7.935.475.896 89.966.679.538 

dez-09 89.899.679.538 (1.593.255.825) 5.314.022.746 132.011.241 8 8.099.569.364 85.719.888.337 

   
 1 - RFFSA Autoriz MP-1755-9, de 15/12/98 e Of GS/CCP nº 003/99,06/01/99 e Memo nº 91 STN/CODIP/DIEDI,07/01/99.  
 2 - Banespa - Amortização Extraordinária conforme Ofício STN nº 5437, de 28/11/2000     
 3 - Ajuste no saldo decorrente da correção plena do IGP-DI.      
 4 - Banespa - Amortização Extraordinária conforme Ofício STN nº 1602, de 22/04/2003     
 5 - Incorporação dívidas da FEPASA auditadas pelo Estado (ações trabalhistas/civeis) conf.contrato 
(dez/06)    
 6 - Incorporação dívidas da EPTE (venda de ações).Ofs. 808 e 8441 STN/COAFI/GECIN,de 31/1/2007 e 26/9/2007  
 7 - Amortização Extraordinária conforme Ofício STN nº 10.969, de 05/11/2008 - Ajuste preço CTEEP     

 
 
 

       

CONTA GRÁFICA 

Posição Saldo Anterior ( + ) Correção IGP-DI ( + ) Juros 6% a a  ( - ) Abatimentos CG 
Saldo Devedor 

Contábil 

  A B C D   E=(A+B+C-D) 

05/97      6.242.043.499     
     
(2.100.000.000)         4.142.043.499  

12/97      4.142.043.499          112.516.871      136.902.451         (554.269.215)         3.837.193.606  

12/98      3.837.193.606          133.859.124      202.811.372  
     
(2.019.612.663)         2.154.251.439  

12/99      2.154.251.439          224.353.207                     -    
     
(2.378.604.646)                          -    

             

A partir de Dezembro/1998 corrigido pela Taxa Média SELIC.    
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ESTOQUE RESÍDUO 

Posição Saldo Anterior 
( + ) Correção IGP-

DI 
( + ) Juros  

6% a a  
( + ) Resíduo do 

ano 
( - ) Ajuste do  

Saldo (*) 
( - ) Ajuste do  

Saldo (*) Saldo Devedor Contábil 

  A B C D E E F=(A+B+C+D-E) 

01/98      1.525.278.958          1.525.278.958  

12/98 
     

1.525.278.958            31.702.053      109.554.862  1.100.812.661  
         

154.371.144         2.612.977.391  

12/99 
     

2.612.977.391          664.759.849      220.549.238  1.589.207.290  
        

(182.511.223)        5.270.004.991  

12/00 
     

5.270.004.991          636.383.344      395.169.857  1.750.673.086          8.052.231.278  

12/01 
     

8.052.231.278       1.003.308.322      576.665.175  1.652.891.807        11.285.096.582  

12/02 
   

11.285.096.582       2.967.177.233      791.191.702  1.939.186.711  
         

327.519.303       16.655.132.924  

12/03 
   

16.655.132.924       1.727.839.079    1.190.302.601  2.549.850.180        22.123.124.784  

12/04 
   

22.123.124.784       2.913.510.377    1.553.800.973  2.792.488.695        29.382.924.828  

12/05 
   

29.382.924.828          498.995.397    1.908.919.063  2.602.234.213            20.916.988       34.372.156.515  

12/06 
   

34.372.156.515       1.327.438.648    2.202.974.231  2.047.725.053        39.950.294.446  

12/07 39.950.294.446 2.808.674.664 2.572.654.709 
 

1.500.614.614  (430.821) 46.832.669.255 

12/08 46.832.669.255 5.408.811.416 3.116.438.506 1.018.520.024  3.008.243 56.373.430.958 

12/09 56.373.430.958 (1.009.286.907) 3.442.605.045   385.122.352 25.784.280 (4.898.258) 59.170.985.426 
 

LEI Nº 9.496/97   

Posição Saldo Anterior 
( + ) Correção 

IGP-DI 
( + ) Juros  

6% a a  

( + ) Incorp. 
ou Amortiza-

ção 
Autorizada 

( + ) Resíduo 
do ano 

( - ) 
Abatimen- 

tos CG 

( - ) Ajuste 
do Saldo 

(*) 
( - ) Parcela 

Devida 
Saldo Devedor 

Contábil 

  A B C D E F G H 

I = 
(A+B+C+D+E-

F-G-H) 

05/97 46.585.141.742       
      

(2.100.000.000)    
             

44.485.141.742  

12/97 44.485.141.742  1.182.763.369  1.422.465.186  1.256.926.522                     -    (554.269.215)  1.765.578.017  
             

46.027.449.587  

12/98 47.552.728.545  1.125.093.702  2.798.954.320  (1.256.926.522) 1.100.812.661  
      

(2.019.612.663) 154.371.144  3.353.424.060  
             

45.793.254.840  

12/99 45.793.254.840  9.099.529.617  2.925.490.711  (41.271.183) 1.589.207.290  
      

(2.378.604.646) 
 

(182.511.223) 3.344.752.497  
       

53.825.365.356  

12/00 53.825.365.356  5.631.782.587  3.458.275.420  (49.575.191) 1.750.673.086                    -    4.037.165.162  
             

60.579.356.097  

12/01 60.579.356.097  6.783.810.638  3.889.794.399                 -    1.652.891.807                    -    4.362.601.544  
             

68.543.251.397  

12/02 68.543.251.397  16.045.595.177  4.409.689.517  (739.709.003) 1.939.186.711   
  

327.519.303  5.055.175.643  
             

84.815.318.852  

12/03 84.815.318.852  8.485.485.178  5.556.936.123  (312.752.401) 2.549.850.180                    -    6.146.590.386  
             

94.948.247.546  

12/04 94.948.247.546  11.776.322.089  6.192.842.747                 -    2.792.488.695                    -    6.585.222.759  
           

109.124.678.318  

12/05 109.124.678.318  1.850.321.533  6.738.765.621                 -    2.602.234.213   
    

20.916.988  7.323.245.017  
           

112.971.837.681  

12/06 112.971.837.681  4.134.644.225  6.967.540.831  1.215.535.418  2.047.725.053                    -    7.123.766.772  
           

120.213.516.435  

12/07 120.213.516.435 8.084.848.184 7.497.512.171 203.844.033 1.500.614.614  (430.821) 7.411.629.722 130.089.136.535 

12/08 130.089.136.535 14.731.520.305 8.440.918.613 (1.500.841) 1.018.520.024  3.008.243 7.935.475.896 146.340.110.496 

12/09 146.340.110.496 (2.602.542.732) 8.756.627.791 132.011.241 385.122.352  (4.898.258) 8.125.353.644 144.890.873.763 

(*) Ajustes devido a RLR provisórias, variação plena de IGP-DI e alteração na fórmula de cálculo para exponencial.    
 

Observa-se que ao longo destes primeiros 12 
anos de vigência do Acordo, as correções anuais pelo IGP-DI 
atingiram valores da ordem de R$ 86,3 bilhões, enquanto os 
juros, também considerados ano a ano, chegaram ao patamar de 
R$ 69 bilhões. 



       Fl.nº             105 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
  

 

 

Por outro lado, os pagamentos acumulados de 
R$ 56,6 bilhões não permitem expectativa de redução do estoque 
desta dívida.   Ao contrário, pelo fato do nível de pagamentos 
ser inferior ao que seria devido, em função do comprometimento 
máximo de 13% da Receita Líquida Real, foram gerados resíduos, 
ano a ano, no total de R$ 22,4 bilhões que, corrigidos e 
capitalizados da mesma forma que o principal (previsto nos 
contratos), aponta para um saldo devedor residual atual de 
R$ 59,4, ressaltando-se que esta análise inclui as 
amortizações da conta gráfica ocorridas nos anos de 1997, 1998 
e 1999. 

Em face de todo o exposto, diante das 
evidências de que a dívida não terá possibilidades de ser 
liquidada nos termos pactuados e pelos reflexos e 
conseqüências advindos de eventual dificuldade ou incapacidade 
de cumprimento integral do “Acordo de Renegociação da Dívida”, 
entendemos cabível, da parte desta Diretoria de Contas do 
Governador, reiterar propositura de recomendação no sentido de 
que o executivo estadual implemente ações visando a 
reavaliação e repactuação da dívida remanescente deste 
“Acordo” de molde a equalizar-se a capacidade de pagamento do 
Estado com o necessário cumprimento das obrigações assumidas. 

 
 
 
V - PRECATÓRIOS E PAGAMENTOS DE PEQUENO VALOR 

 

A dotação para o pagamento de precatórios para 
o exercício de 2009 importa em R$ 1.817.138.939, como segue: 

                                     

FONTE R$ 

· TESOURO 1.758.729.648 

· RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA 58.409.291 

TOTAL 1.817.138.939 

% do Orçamento Anual 1,54% 

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2009 

 

A seguir, demonstramos os gastos com 
Precatórios e Pagamentos de Pequeno Valor, conforme documentos 
encaminhados pela Procuradoria Geral do Estado por meio do 
ofício GPG 6630/2009: 
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R$ 

ITEM PRECATÓRIOS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR-OPV 

 
ALIMENTARES NÃO ALIMENTARES ALIMENTARES NÃO ALIMENTARES 

.Adm. Direta 119.681.185,74 1.432.508.590,46 442.700.425,22 1.376.395,09 

.Adm. Indireta - Rec. Tesouro 77.190.272,09 411.368.974,84 41.175.351,58 219.211,67 

.Adm. Indireta - Rec. Próprios 523.329,12 331.784,10 856.245,28 128.462,45 

SUBTOTAL 197.394.786,95 1.844.209.349,40 484.732.022,08 1.724.069,21 

TOTAL GERAL       2.528.060.227,64 

 

No quadro seguinte, destacamos os precatórios 
alimentares e não alimentares: 

ITENS ALIMENTAR 

% em 
relação ao 
Total da 
Soma 

NÃO 
ALIMENTAR 

% em 
relação ao 
Total da 
Soma 

SOMA AV% 

.OPV 484.732.022,08 19,17% 1.724.069,21 0,07% 486.456.091,29 19,24% 

.PRECATÓRIOS 197.394.786,95 7,81% 1.844.209.349,40 72,95% 2.041.604.136,35 80,76% 

TOTAL 682.126.809,03 26,98% 1.845.933.418,61 73,02% 2.528.060.227,64 100% 

 

O total pago corresponde a 139,12% da dotação 
prevista para o exercício 2009. 

As OPV corresponderam a 19,24% do total pago, 
enquanto no exercício anterior o índice foi de 13,89%.  

Do pagamento de Precatórios e OPV, 26,98% 
refere-se a requisitórios alimentares, e 73,02% a não 
alimentares.  

A seguir, apresentamos quadro comparativo entre 
os valores de precatórios pagos e orçados, bem como dos 
pagamentos em relação à Receita Corrente Líquida: 
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                                         R$ milhares 

EXERCÍCIO RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA*

PAGAMENTO % PAGTO. x 
RCL

ORÇAMENTO % PAGAMENTO x 
ORÇAMENTO

1998 427.448 1.160.851 36,82%

1999 438.264 1.074.727 40,78%

2000 32.298.817 599.553 1,86% 1.031.739 58,11%

2001 35.683.659 921.765 2,58% 704.464 130,85%

2002 39.675.807 1.040.877 2,62% 735.950 141,43%

2003 43.699.168 825.122 1,89% 783.899 105,26%

2004 49.418.526 1.191.733 2,41% 1.050.870 113,40%

2005 56.775.075 2.014.928 3,55% 1.072.392 187,89%

2006 62.297.348 1.830.694 2,94% 987.019 185,48%

2007 70.567.961 1.706.475 2,42% 1.594.456 107,03%

2008 82.182.734 2.041.799 2,48% 1.619.745 126,06%

2009 86.630.248 2.528.060 2,92% 1.817.139 139,12% 
* calculado a partir de 2000, conforme Lei 101/00 

 

Nos últimos dez anos (2000-2009), o Estado 
pagou, em média, 2,57% da Receita Corrente Líquida e 129,46% 
do valor orçado. 

 

 

Alterações – Emenda Constitucional nº 62/2009 

 

Informamos que, com a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 62/2009, foram introduzidas alterações no 
regime de pagamento de precatórios que afetarão as contas a 
partir do exercício de 2010. 

 

De acordo com a publicação da LRF referente ao 
3º Quadrimestre/2009, o estoque de precatórios corresponde a 
22,16% da Receita Corrente Líquida - RCL. Desta forma, o 
Estado está enquadrado na letra “a” do inciso I, § 2º do 
art.97 do ADCT, que estabelece o percentual de pagamento de 
1,5% da RCL para Estados cujo estoque de precatórios 
corresponda a até 35% da RCL. 

O Estado, mediante ato do Poder Executivo, 
optou pelo depósito mensal de 1/12 avos de 1,5% da RCL, em 
conta especial administrada pelo Tribunal de Justiça Estadual.  

Pelo menos 50% dos recursos devem ser 
utilizados para pagamento de precatórios em ordem cronológica 
de apresentação, respeitadas as preferências previstas no § 2º 
do art.100 da Constituição Federal. 
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Com relação aos demais 50%, o governo optou, 
para o exercício 2010, pelo pagamento em ordem única e 
crescente de valor por precatório. Assim, não haverá leilão ou 
acordo direto com credores, neste primeiro momento.  

 

 

1. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

 
A Lei Federal nº 10.482, de 3 de julho de 2002, 

conhecida como Lei Madeira, dispôs sobre os depósitos 
judiciais e extrajudiciais de tributos, permitindo que parte 
destes fosse repassado à conta única dos Estados e do Distrito 
Federal, estabelecendo também a criação de um fundo de 
reservas. 

 
Referida Lei previa que os recursos repassados 

seriam aplicados exclusivamente no pagamento de precatórios 
judiciais relativos a créditos de natureza alimentar. 

 
Uma vez encerrado o processo litigioso ou 

administrativo, o valor do depósito, acrescido da remuneração 
que lhe foi originalmente atribuída, seria colocado à 
disposição do depositante ou transformado em pagamento 
definitivo. 

 
A Lei nº 10.482/2002 foi revogada pela Lei nº 

11.429/2006 e, a partir de abril/2008, a matéria passou a 
reger-se, em nível estadual, pela Lei nº 12.787/2007 e pelo 
Decreto nº 52.780/2008. 

 
Desta forma, temos acompanhado a movimentação 

financeira dos recursos, com base em dados fornecidos pelo 
Governo do Estado, que mantém controle distinto para os 
repasses previstos na Lei nº 10.482/2002, Lei nº 11.429/2006 e 
Lei nº 12.787/2007. 

 
Analisamos os documentos encaminhados pela 

Secretaria da Fazenda e extraímos por mais relevante o que 
segue: 

 

1.1- LEI MADEIRA 
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A distribuição dos repasses, relacionados à Lei 
nº 10.482/2002 (Lei Madeira), lembrando que, devido à edição 
da Lei nº 11.429/2006, a última transferência ocorreu em 
janeiro de 2007, estava assim composta: 

 

EXERCÍCIO
 TRANSFERÊNCIA PARA A

CONTA ÚNICA 80%
TRANSFERÊNCIA PARA O 
FUNDO DE RESERVA 20% TOTAL

2002 328.888.542 82.222.135 411.110.677
2003 64.976.404 16.244.101 81.220.505
2004 55.795.792 13.948.948 69.744.740
2005 81.467.331 20.366.833 101.834.164
2006 102.387.417 25.596.854 127.984.271
2007 6.654.641 1.663.660 8.318.301

TOTAL 640.170.127 160.042.531 800.212.658

REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

 

 

Em atendimento ao artigo 5º da Lei nº 10.482, o 
Tesouro Estadual efetuou, até dezembro de 2009, as seguintes 
devoluções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No encerramento de 2009, apurou-se o saldo a 
ser devolvido de R$ 468.546.633,51, sendo R$ 290.494.805,68 
correspondentes ao principal e R$ 178.051.827,83 à correção. 

Com o detalhamento da conta contábil 112191300 
(SIAFEM-UG200051), verificamos que o Fundo de Reserva 
apresentava saldo, em dezembro de 2009, de R$ 94.368.218,54. 

A recomposição do Fundo de Reserva ocorre a 
posteriori, mediante comunicação do agente financeiro ao 
Estado. 

 

EXERCÍCIO PRINCIPAL CORREÇÃO TOTAL

2002 132.917.560 1.306.288 134.223.848
2003 80.024.907 7.152.557 87.177.464
2004 50.390.556 4.795.518 55.186.074
2005 36.547.634 3.687.985 40.235.619
2006 68.563.807 11.093.572 79.657.379
2007 60.368.782 11.946.517 72.315.298
2008 58.204.254 23.862.672 82.066.927
2009 22.700.353 10.310.556 33.010.910

TOTAL 509.717.854 74.155.665 583.873.518

DEVOLUÇÃO
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1.2- LEI FEDERAL Nº 11.429/2006 

Registramos que, em 26 de dezembro de 2006, foi 
editada a Lei Federal nº 11.429, que dispôs sobre os depósitos 
judiciais de tributos e revogou a Lei nº 10.482/2002. 

A Secretaria da Fazenda Estadual, para 
registrar os valores decorrentes da Lei nº 11.429, criou 
controle distinto daquele utilizado para a Lei Madeira, 
conforme segue: 

EXERCÍCIO
 TRANSFERÊNCIA PARA A

CONTA ÚNICA 70%
TRANSFERÊNCIA PARA O 
FUNDO DE RESERVA 30% TOTAL

2007 147.225.228 63.096.526 210.321.755
2008 250.202.345 107.229.576 357.431.921
2009 90.579.020 38.819.574 129.398.601

TOTAL 488.006.594 209.145.677 697.152.270  

 

EXERCÍCIO PRINCIPAL CORREÇÃO TOTAL

2007 29.257.796 734.671 29.992.467
2008 122.780.230 2.574.540 125.354.769
2009 65.688.164 10.723.611 76.411.775

TOTAL 217.726.189 14.032.822 231.759.012

DEVOLUÇÃO - LEI 11.429

 

Até dezembro de 2009, apurou-se o saldo a ser 
devolvido de R$ 534.260.424,36, sendo R$ 479.426.087,08 
correspondentes ao principal e R$ 54.834.337,28 à correção. 

Com o detalhamento da conta contábil 112191500 
(SIAFEM-UG200053), verificamos que o Fundo de Reserva 
apresentava saldo, em dezembro de 2009, de R$ 146.483.527,80. 

A recomposição do Fundo de Reserva ocorre a 
posteriori, mediante comunicação do agente financeiro ao 
Estado. 

 

 

1.3- LEI ESTADUAL Nº 12.787, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007, E 
DECRETO ESTADUAL Nº 52.780, DE 06 DE MARÇO DE 2008  

Informamos que a partir de abril/2008 a matéria 
passou a reger-se, em nível estadual, pela Lei nº 12.787/2007 
e pelo Decreto nº 52.780/2008. 
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EXERCÍCIO
 TRANSFERÊNCIA PARA A

CONTA ÚNICA 70%
TRANSFERÊNCIA PARA O 
FUNDO DE RESERVA 30% TOTAL

2008 489.239.583 209.674.107 698.913.690
2009 492.447.816 211.049.047 703.496.863

TOTAL 981.687.399 420.723.154 1.402.410.553

REPASSE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 12.787

 

 

EXERCÍCIO PRINCIPAL CORREÇÃO TOTAL

2008 122.586.383 1.549.120 124.135.503
2009 497.313.713 15.807.583 513.121.296

TOTAL 619.900.095 17.356.703 637.256.798

DEVOLUÇÃO - LEI 12.787

 

 

Até dezembro/2009, apurou-se o saldo a ser 
devolvido de R$ 839.018.760,72, sendo R$ 782.510.457,60 
correspondente ao principal e R$ 56.508.303,12 à correção. 

Com o detalhamento da conta contábil 112191500 
(SIAFEM-UG200054), verificamos que o Fundo de Reserva 
apresentava saldo, em dezembro de 2009, de R$ 216.996.233,73. 

A recomposição do Fundo de Reserva ocorre a 
posteriori, mediante comunicação do agente financeiro ao 
Estado. 

 

 

VI – ATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

Apresentamos a seguir os tópicos relacionados à 
Lei Fiscal relativos ao Poder Executivo, cujo detalhamento 
encontra-se no Acessório 3, TC-2685/326/09, que acompanha os 
presentes autos. 

 

a) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 

 

Observamos que a receita arrecadada acumulada 
demonstrou uma situação favorável, uma vez que ficou além da 



       Fl.nº             112 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
  

 

 

previsão orçamentária em 0,82%. O valor empenhado está 
suportado pela arrecadação, demonstrando equilíbrio 
orçamentário e financeiro. 

No que diz respeito ao regime próprio de 
previdência, os valores apresentados no Demonstrativo das 
Receitas e Despesas Previdenciárias, no exercício de 2009, 
evidenciam um superávit de execução orçamentária de R$ 62.262 
mil. 

 Em relação às metas fiscais, anotamos que as 
metas dos Resultado Primário e Nominal, para o exercício de 
2009, estabelecidas na forma do Anexo de Metas Fiscais, da Lei 
nº 13.124, de 08/07/2008, foram reprogramadas, de acordo com o 
art. 39 da Lei 13.578, de 08/07/09, que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, como segue:  

“Artigo 39 - As metas do resultado primário e do resultado 
nominal, para o exercício de 2009, estabelecidas na forma do 
Anexo de Metas Fiscais, da Lei nº 13.124, de 8 de julho de 
2008, ficam reprogramadas de acordo com o demonstrativo 
constante do Anexo de Metas Fiscais que integra esta lei.”                                   

Verifica-se, ainda, que o Resultado Primário 
Previsto em relação ao resultado consignado no Anexo de Metas 
da LDO apresentou um valor inferior à meta estabelecida. 

Da análise do Resultado apresentado no 
exercício de 2009, observa-se uma situação favorável, vez que 
ficou além da pretensão estabelecida. 

Já o Resultado Nominal apresentou um decréscimo 
em relação ao exercício anterior de R$ 481.225 mil, sendo que 
a meta pretendida era uma redução de R$ 13.450 milhões 
correntes. 

A análise do item “Dos Restos a Pagar” indicou 
condição financeira favorável, com superávit acumulado da 
execução orçamentária e uma tendência de redução integral do 
montante de Restos a Pagar exigíveis no exercício corrente. 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria 
da Fazenda, relativamente à aplicação de recursos decorrentes 
da alienação de ativos observamos que houve compensação entre 
a receita e aplicação dentro do próprio grupo de ativo. 

 

b) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
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O item Despesas com Pessoal constou no 
Relatório de Gestão Fiscal como segue: 

R$ milhares 

Gastos com Pessoal = R$ 35.768.135 = 41,29% 
RCL   R$ 86.618.567     

 

O percentual de 41,29%, apurado pela Contadoria 
Geral do Estado, foi obtido desconsiderando as despesas com 
indenizações por demissões e incentivos à demissão voluntária, 
decorrentes de decisão judicial, de exercícios anteriores e 
inativos com recursos vinculados. 

Referidas deduções se justificam em face da 
norma instituída pela Lei nº 101/00, artigo 18, que prevê a 
inclusão de valores de caráter essencialmente remuneratório. 
Ainda, a exclusão da Compensação Previdenciária deu-se em 
função do artigo 19, inciso VI-b. 

E a partir de 2009, a Contadoria Geral do 
Estado desconsiderou a receita proveniente do cancelamento de 
Restos a Pagar (rubrica 19220701 - RECUPERACAO DE DESP.DE 
EXERCICIOS ANTERIORES) atendendo a recomendação que constou no 
Parecer das Contas do Governador do exercício de 2007: 

“8) o cancelamento de Restos a Pagar deve ser 
processado de modo independente da execução orçamentária.”  

Não obstante as deduções já mencionadas, 
entendemos, S.M.J., que outra exclusão deveria ter sido 
considerada nas despesas com pessoal apuradas pela Contadoria 
Geral do Estado, qual seja, o reembolso, mediante convênio, do 
pagamento de professores e demais funcionários do Governo 
Estadual que prestam serviços para os Municípios no setor da 
Educação, atingindo a cifra de R$ 236.602 mil e, pela mesma 
razão, excluímos referido valor da receita corrente líquida, 
obtendo o seguinte demonstrativo: 

R$ milhares 

Gastos com Pessoal = R$ 35.531.533 = 41,13% 
RCL   R$ 86.381.965     

 

Comparando-se o exercício de 2008 com o de 
2009, constatamos que o índice de Gastos com Pessoal passou de 
40,82% para 41,13%. 
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Diante dos elementos apurados acima, 
verificamos que a despesa total com pessoal do Poder Executivo 
está dentro dos limites previstos no artigo 20, inciso II, 
letra c; e no artigo 22, § Único da Lei Complementar nº 101, 
de 04/05/2000. 

No encerramento do exercício de 2008, a Dívida 
Consolidada Líquida representava 1,63 vezes a receita corrente 
líquida do mesmo período. 

No exercício de 2009, a proporção de 
endividamento foi de 1,51 vezes a RCL, sendo que a Resolução 
do Senado Federal n.º 40, de 20/12/2001, indica para os 
Estados o limite de duas vezes a receita corrente líquida. 

Foi atendida, também, a Resolução do Senado 
Federal nº 20, de 07/11/2003, onde está estabelecido que: “em 
1º de maio de 2005, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão estar ajustados aos limites fixados no art. 
3º ou à trajetória de redução da dívida definida no art. 4º, 
ambos da Resolução n.º 40, de 2001, do Senado Federal, 
conforme o caso.”. 

Quanto a Concessão de Garantias, no 3º 
quadrimestre de 2009 o percentual apurado encontra-se 
devidamente ajustado ao limite de 32% da RCL, demonstrando o 
cumprimento do disposto no artigo 9º da Resolução nº. 43, 
alterada pela Resolução nº. 3, de 02/04/2002, ambas do Senado 
Federal. 

Convém mencionar que o Governo Estadual vem 
observando o limite de 16% para realização de Operações de 
Crédito estipulado no inciso I, artigo 7° da Resolução do 
Senado n° 43. 

Quanto às despesas de capital, superaram as 
operações de crédito. Sendo assim, no exercício em análise, 
entendemos obedecida a disposição contida no inciso III do 
artigo 167 da C.F. 

 

c) DESPESAS COM PESSOAL E REFLEXOS 

 

O Quadro de Pessoal do Governo do Estado, 
consideradas a Administração Direta, as Autarquias, as 
Fundações e as Empresas, é de 1.127 mil, sendo 715.335 mil 
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ativos e 412 mil inativos (dados extraídos do Relatório do 
Senhor Secretário da Fazenda). 

Conforme dados obtidos, a Despesa Líquida com 
Pessoal e Reflexos, abrangendo a totalidade da remuneração dos 
Três Poderes, Ministério Público do Estado e Administração 
Indireta, atingiu o montante de R$ 42.533.759. 

Em relação às Receitas Correntes Líquidas 
publicadas pela Contadoria Geral do Estado, cujo valor atinge 
R$ 86.618.567 mil, temos que as Despesas com Pessoal 
alcançaram o percentual de 47,97%, conforme detalhamos: 

 

  
R$ MIL 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 113.329.784 

  (-)Receita de Contribuições dos Servidores 2.485.651 

  (-)Transferências a Municípios 24.143.766 

  (-)Compens. Financ. entre Regimes Previdenciários 81.800 

  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 86.618.567 

 

 

 

DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS R$ MIL 

     CONTRIBUIÇÕES 7 

     APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.819.651 

     PENSÕES 200.245 

     OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.302 

     OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.257 

     SALÁRIO FAMÍLIA 474 

     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 23.533.385 

     VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL MILITAR 3.275.830 

      OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.135.592 

      OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 221.716 

      AUXILIO TRANSPORTE 327.770 

      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.531 

TOTAL DAS DESPESAS  42.533.759 

     (-) DIVERSAS EXCLUSÕES -979.465 

TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS 41.554.295 

PERCENTUAL/RCL 47,97% 

 

Apresentamos a seguir os percentuais 
correspondentes a cada um dos Poderes e ao Ministério Público, 
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consoante disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000: 

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO R$   

Poder Executivo 35.768.135 41,29% 

Poder Legislativo 878.846 1,01% 

Poder Judiciário 3.948.229 4,56% 

Ministério Público 959.085 1,11% 

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 41.554.295 
47,97% 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 86.618.567 

 

Entendemos, S.M.J., que o reembolso, mediante 
convênio, do pagamento de professores e demais funcionários do 
Governo Estadual que prestam serviços para os Municípios no 
setor da Educação, deveriam ser excluídos tanto das Receitas 
quanto das Despesas, conforme descrito no mesmo item VI. 

Desta forma, o quadro de despesas por Poder 
ficaria assim: 

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO R$   

Poder Executivo 35.531.533 41,13% 

Poder Legislativo 878.846 1,02% 

Poder Judiciário 3.948.229 4,57% 

Ministério Público 959.085 1,11% 

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 41.317.693 
47,83% 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 86.381.965 

 

Os dados deste item foram obtidos nos 
relatórios de auditoria dos Acessórios 3, Poder Executivo TC-
2685/326/09, Poder Legislativo TC-1289/326/09 e TC-
1290/326/09, Poder Judiciário TC-1292/326/09, e Ministério 
Público TC-35472/326/09. 

 
 

VII – ENSINO 

 

Apresentamos a seguir o total despendido pelo 
Governo do Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino de 
2009. 

A matéria aqui tratada encontra-se detalhada no 
Acessório 2, TC-02685/226/09, que acompanha os presentes 
autos. 
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Observamos que o Governo Estadual aplicou a 
importância de R$ 20.394.780.462, correspondendo ao percentual 
de 30,09%, dando cumprimento ao disposto no artigo 255 da 
Constituição Estadual. 

A seguir, relacionaremos as exclusões 
efetuadas, bem como demais itens destacados e relacionados ao 
Ensino: 

 

 

a) Exclusões da Secretaria da Fazenda 
 

Do total das despesas, a Secretaria Estadual da 
Fazenda excluiu os valores provenientes dos cancelamentos de 
restos a pagar da Secretaria da Educação (R$ 10.938.860). 

Excluiu, também, despesas com salários de 
professores e de servidores da educação que prestam serviços 
para os municípios (R$ 229.715.496 + R$ 6.886.062), os quais 
reembolsam referidos valores aos cofres estaduais. 

Desconsiderou, ainda, os gastos com transporte 
escolar da Companhia do Metrô, não relativos à rede pública de 
ensino (R$ 42.635.253). 

Além disso, ainda na fase da elaboração do rol 
de despesas, expurgou os valores relativos a despesas com 
restaurantes universitários com recursos do Tesouro 
(R$ 6.928.925) e com auxílio financeiro a pesquisadores da 
FAPESP (R$ 242.609.067). 

A soma destas exclusões atinge R$ 539.713.663 
(quinhentos e trinta e nove milhões, setecentos e treze mil, 
seiscentos e sessenta e três reais).  

 

b) Gastos com mochilas 

Informamos que excluímos dos gastos com Ensino 
o valor de R$ 30.783.568 referentes a compra de mochilas pela 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme 
segue: 
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DESCRIÇÃO R$ 
Ordem de Fornecimento nº 36/1000/08/05-02-007 
Aquisição de 898.020 mochilas – Ensino Fundamental I no 
valor unitário de R$ 6,02 
Funcional Programática: 12.361.0803.5159 

5.406.080,40 

Ordem de Fornecimento nº 36/1000/08/05-01-006 
Aquisição de 2.029.585 mochilas – Ensino Fundamental II 
no valor unitário de R$ 6,58 
Funcional Programática: 12.361.0803.5159 

13.354.669,30 

Ordem de Fornecimento nº 36/1000/08/05-01-005 
Aquisição de 1.827.176 mochilas – Ensino Médio no valor 
unitário de R$ 6,58 
Funcional Programática: 12.362.0804.5163 

12.022.818,08 

TOTAL 30.783.567,78 

 

Tais despesas não encontram respaldo no artigo 
70 da Lei Federal nº 9.394/96. 

Nota-se, também, que o código de classificação 
Funcional Programática utilizado não refere-se ao exercício 
2009, mas sim 2007 ou anterior.  

Embora a FDE informe que a fonte de recurso 
seja 005 – Recursos Federais, não é possível aferir tal 
informação, uma vez que o Estado vem empenhando valores para a 
FDE e liquidando a despesa mesmo sem a devida contraprestação, 
que vem a ocorrer somente nos exercícios seguintes.  

Tal situação já foi objeto de comentários no 
relatório das contas do Governador do exercício 2007, no item 
de auditorias in loco.  

 

 

c) Outras exclusões  

 

Além dos itens retromencionados, excluímos 
também R$ 1.747.808 referentes a cancelamentos de Restos a 
Pagar da Secretaria do Ensino Superior.  

Com relação ao programa 0805 – Parceria 
Escola, Comunidade e Sociedade Civil (antigo Programa Escola 
da Família), este E. Tribunal vem aceitando como despesas do 
Ensino, desde as contas do exercício de 2005, somente as 
despesas com estudantes universitários que participam como 
orientadores, por entender que o programa possui 
características claramente definidas de cultura, esporte e 
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lazer. Assim, excluímos os valores relativos ao Projeto-
Atividade 5606 – Apoio Técnico Pedagógico para Implementação 
de Parcerias, no montante de R$ 738.029. 

A seguir, apresentamos quadro resumo das 
exclusões:  

QUADRO DE EXCLUSÕES R$ 
· METRÔ - Subsídio transportes  42.635.253 
· FAPESP 242.609.067 
· Reembolso Professores e Servidores Escolas Municipalizadas 236.601.558 
· Restaurantes Universitários 6.928.925 
· Receita de Restos a Pagar cancelados - Ensino Básico 10.938.860 

SUBTOTAL 539.713.663 
· Mochilas  30.783.568 
· Receita de Restos a Pagar Cancelados - Ensino Superior 1.747.808 
· Escola da Família 738.029 

TOTAL 572.983.068 
 

Em prosseguimento, informamos que, no período 
em exame, o Governo do Estado aplicou nas despesas com 
Educação 30,09% do total das receitas de impostos. 

Demonstramos, a seguir, os percentuais 
aplicados no Ensino nos quatro últimos exercícios: 

 

EXERCÍCIOS PERCENTUAL 
2009 30,09% 
2008 30,13% 
2007 30,11% 
2006 30,16% 

 

 

d) Restos a Pagar do Ensino 
 

Preliminarmente, informamos que em 2009 a 
Secretaria da Fazenda criou a UG 200088-Tesouro do Estado – 
Aplicação no Ensino, e abriu uma conta bancária apartada e 
específica no Banco Nossa Caixa, agência nº 0935-1, conta nº 
13-000088-5, que recebeu um aporte financeiro de 
R$ 2.327.962.109,24 em 02 de fevereiro de 2009, referente a 
Restos a Pagar do Ensino.  
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Conforme informações da Secretaria, não estão 
incluídos neste valor os Restos a Pagar das universidades 
estaduais USP, UNICAMP e UNESP, visto que os recursos 
correspondentes a 9,57% do ICMS e da Desoneração do ICMS (Lei 
87/96) são financeiramente transferidos, todo mês e em sua 
totalidade.  

A seguir, demonstramos a posição dos Restos a 
Pagar incluídos na UG 200088: 

Órgão/Entidade R$ milhares 

· Secretaria da Educação 2.012.717 

· CEET Paula Souza 249.136 

· Secretaria de Ensino Superior 64.745 

· Faculdade de Medicina de Marília 928 

· Secretaria de Gestão Pública 192 

· Fundação CASA 168 

· Fac. de Medicina de S. J. Rio Preto 76 

Total 2.327.962 
Fonte: Secretaria da Fazenda 

Conforme o Balanço Financeiro da UG 200088 – 
Tesouro do Estado – Aplicação no Ensino, no encerramento do 
exercício 2009 havia, no Ativo Circulante, um Disponível de 
R$ 201.367.188,64, conforme quadro a seguir:  

BALANÇO FINANCEIRO R$ % DA RECEITA 
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS                        2.329.223.106,02  100,00% 
DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS                        2.127.855.917,38  91,36% 
DISPONIVEL                          201.367.188,64  8,64% 

 

Observamos que foi gasto 9l,36% do valor, 
correspondente a R$ 2,128 bilhões. 

 

 

e) FUNDEB - Diferença apontada em Portaria do MEC 

Conforme a Portaria MEC nº 496, de 16 de abril 
de 2010, que tratou do ajuste anual da distribuição dos 
recursos do FUNDEB 2009, vinte e dois Estados, incluindo São 
Paulo, deveriam complementar o valor repassado ao Fundo. 

Referida Portaria menciona, em seu anexo, o 
valor total de R$ 2.183.219.952,59 cabendo a São Paulo o 
montante de R$ 660.062.436,36, conforme segue: 
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UF RECEITAS DISPONIBILIZADAS RECEITAS EFETIVAS DIFERENÇA 

SP 16.880.000.355,80 17.540.062.792,16 660.062.436,36 

 

Assim, requisitamos informações à Secretaria da 
Fazenda, recebendo cópia do Ofício nº 60/2010-GS enviado à 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tendo por mais 
importante o seguinte quadro resumo: 

CÁLCULO UTILIZADO R$ 

DEPÓSITOS EFETUADOS EM 2009 17.420.674.530,24 

( - ) DEPOSITADO EM 2009, REFERENTE A 2007 1.411.299,49 

( - ) DEPOSITADO EM 2009, REFERENTE A 2008 206.234.069,32 

( + ) DEPOSITADO EM 2010, REFERENTE A 2009 327.033.632,38 

( = ) TOTAL DEPOSITADO AO FUNDEB 2009 17.540.062.793,81 

 

Esta metodologia de cálculo vem sendo utilizada 
desde a época do FUNDEF (1996-2006). 

Realizamos pesquisa por meio do sistema SIGEO, 
obtendo os seguintes valores contabilizados como repasses ao 
FUNDEB: 

FUNDEB ESTADO MUNICÍPIO SOMA 

ICMS 11.711.353.210 3.903.784.403 15.615.137.613 

IPVA 886.741.853 886.741.853 1.773.483.706 

ITCMD 151.441.473 - 151.441.473 

TOTAL 12.749.536.536 4.790.526.256 17.540.062.792 

 

Assim, informamos que os dados levantados por 
meio do sistema SIGEO não corroboram a diferença apontada na 
Portaria MEC nº 496, de 16 de abril de 2010. Lembramos, 
entretanto, que para confirmação efetiva dos repasses 
financeiros seria necessário realizar auditoria específica na 
Secretaria da Fazenda. 

Adicionalmente, para efeito de conferência do 
valor devido pelo Estado e informado no Acessório 2 - Ensino, 
alertamos que devem ser somados outros valores, conforme 
segue: 
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PARTE DO ESTADO R$ 

FUNDEB CALCULADO SOBRE ICMS, IPVA E ITCMD 12.749.536.536 - 

172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 175.386.503 retido pelo Gov Federal 
172136 - TRANSF.FINANC. DO ICMS - 
DESONERACAO LC 87/96 91.089.765 retido pelo Gov Federal 

SOMA   13.016.012.804 - 
 

Foi constatado, no exercício de 2009, uma 
contabilização a menor ao FUNDEB-parte Estado no valor de 
R$ 15.726.234 (0,12% do total).  

 

 

 

 

VIII – SAÚDE 

 

 

Estabelece a Emenda Constitucional nº 29 de 
13/09/2000 (DOU de 14/9/2000) a vinculação de parte da receita 
de impostos, próprios e transferidos para aplicação na área da 
Saúde. 

No caso do Estado esta aplicação será, no 
mínimo, correspondente a 12% dos impostos arrecadados mais as 
transferências efetuadas pela União (FPE, IPI e IRRF). 

 

a) Despesas 

 

Demonstramos, a seguir, os valores despendidos 
na saúde com recursos da Fonte Tesouro, por programas e 
projetos-atividade: 
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R$ MILHARES 

DESPESAS LIQUIDADAS - SAÚDE (sem exclusões) 2009 

FONTE DE RECURSOS 001 - TESOURO 8.463.588 

09000 - SECRETARIA DA SAUDE 7.595.576 

  0000 - ENCARGOS GERAIS 26.520 

    4836 - PAGAMENTO AÇÕES INDENIZATÓRIAS - ADM.INDIRETA 25.575 

    5140 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 945 

  0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 547.837 

    4859 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 547.837 

  0910 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 23.000 

    1957 - CONSTRUÇÃO APARELHAM.FÁBRICA MEDICAM.-FURP AB 23.000 

  0914 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 51.453 

    4833 - APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 800 

    4839 - CONTROLE DE ENDEMIAS 46.611 

    4859 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.428 

    4861 - CAPACITAÇÃO APERFEIÇOAM.PROFISSIONAIS SAÚDE 485 

    5419 - PESQUISA CIENTÍFICA TECNOLÓGICA ÁREA ENDEMIAS 128 

  0926 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL CO 46.791 

    4717 - DOSE CERTA-PROGRAMA EST. ASSIST.FARMACÊUTICA 46.791 

  0928 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASS 237.596 

    1963 - OBRAS DE ADEQ. E AMPLIAÇÃO DO HCFMRP-USP 2.288 

    4843 - RESIDÊNCIA MÉDICA 2.217 

    4855 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 1.359 

    4868 - ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR 201.997 

    5422 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 23.435 

    5665 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO 6.300 

  0929 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASS 791.660 

    1964 - OBRAS DE ADEQUAÇÃO,AMPL.APARELHAM.HCFM USP 4.981 

    4843 - RESIDÊNCIA MÉDICA 3.229 

    4845 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC 7.871 

    4868 - ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR 676.451 

    5422 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 99.129 

  0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 5.580.809 

    1377 - CONSTRUÇÃO REF. AMP.APARELHAM.SERV.REFERÊNCIA 189.406 

    4849 - APOIO FINANCEIRO ENTID.FILANT.MUN.EST.S.PAULO 316.728 

    4850 - ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2.883.644 

    4851 - PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS 3.152 

    4852 - REPASSE REC.P/AT.MÉD.ORG.SOC.SAÚDE OUT.ENTID. 2.187.881 

  0931 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 122.215 

    4861 - CAPACITAÇÃO APERFEIÇOAM.PROFISSIONAIS SAÚDE 659 

    4863 - RESIDÊNCIA MÉDICA 121.555 

  0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 6.454 

    4124 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 1.355 

    4127 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 513 

    4138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA 1.119 

    4722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 346 

    5423 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 157 

    5780 - VACINAÇÃO DE ROTINA 2.965 

  0933 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, 325 

    4856 - ESTUDOS E PESQUISAS INTERESSE SAÚDE PÚBLICA 9 

    5805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 186 

    5807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE MÉTODOS E PROCESSOS 130 

(CONTINUA) 
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(CONTINUAÇÃO) 

  0934 - DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORAÇAO 4.517 

    4859 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 128 

    4865 - EPIDEMIOLOGIA  E INFORMAÇÃO EM CÂNCER 4.355 

    5776 - ANÁLISE LABORATORIAL DIAGNÓSTICA 34 

  0935 - PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODER 3.592 

    4869 - PRODUÇÃO DE BIOLÓGICOS 3.592 

  0936 - DOE  SANGUE, DOE VIDA 36.953 

    4192 - COLETA, PROC.FORN.SANGUE HEMOCOMPONENTES 36.953 

  3904 - SANEAMENTO PARA TODOS 20.933 

    1936 - MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 20.933 

  4406 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 64.768 

    5428 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO - SAÚDE 64.768 

  4407 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFO 6.166 

    4858 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.166 

  4501 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 23.986 

    5576 - COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO 23.986 

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 180.643 

  1308 - SEGURANÇA ALIMENTAR 180.643 

    1309 - VIVA LEITE 180.643 

17000 - SEC.DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA 9.327 

  1729 - ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO 9.327 

    5906 - ATENÇÃO INT.SAÚDE ADOL.CUMP.SOCIOEDUCATIVA 9.327 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 16.605 

  1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 69 

    5595 - SUPRIMENTO MEDIC. PRESOS CUST.POLÍCIA CIVIL 69 

  1811 - CORPO DE BOMBEIROS      3.325 

    5000 - SERVIÇOS DE RESGATE 3.325 

  1816 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES E COM 13.211 

    5001 - ATENDIMENTO MÉDICO  HOSP. POLICIAIS MILITARES 12.304 

    5002 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO POLICIAIS MILITARES 908 

38000 - SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 42.354 

  3806 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL 42.354 

    5325 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Á POPUL.PRISIONAL 2.072 

    5326 - ASSISTÊNCIA À SAUDE 6.207 

    5328 - GERENCIAMENTO UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL 34.075 

43000 - SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR 540.822 

  4301 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 540.822 

    5273 - APERFEIÇOAMENTO AÇÕES SAÚDE PROMOV  HOSP UNIV 11.242 

    5274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA,HOSPITALAR  E AMBULATORIAL 483.993 

    5276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEX/ÁREAS DE A.C.-D.A. 45.587 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA 78.260 

  0927 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 78.260 

    4107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR POR TERCEIROS 78.260 

Obs.: despesas discriminadas por Órgão/ Programa/ Projeto-Atividade 

Fonte: SIGEO  
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Foram efetuadas as seguintes exclusões: 

 
EXCLUSÕES   R$ milhares 

18000 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA     

  1816 - ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES E COM (b) 13.211 

    5001 - ATENDIMENTO MÉDICO  HOSP. POLICIAIS MILITARES   12.304 

    5002 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO POLICIAIS MILITARES   908 

  1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE (b)   69 

    5595 - SUPRIMENTO MEDIC. PRESOS CUST.POLÍCIA CIVIL   69 

44000 - SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA     

  0927 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (a)   78.260 

    4107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR POR TERCEIROS   78.260 

 

 

b) Receitas 

O demonstrativo a seguir traz a composição da 
Receita para apuração do índice de gastos com a saúde, 
conforme determina a Emenda Constitucional nº 29 de 13/09/2000 
(DOU de 14/9/2000). 

 
 
RECEITAS DA SAÚDE 2009 

11 - RECEITA TRIBUTARIA 62.502.882 

  1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 5.117.894 

    111205 - IMP. SOBRE A PROP.DE VEICULOS AUTOMOTORES 4.432.124 

      11120551 - IPVA-PARTE DO ESTADO 3.511.265 

      11120554 - IPVA-PARTE FUNDEB 877.816 

      11120561 - IPVA-PPD-PARTE DO ESTADO 34.434 

      11120564 - IPVA-PPD-PARTE FUNDEB 8.609 

    111207 - IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO BENS/DIREITOS 685.770 

      11120751 - ITCMD-PARTE DO ESTADO 548.616 

      11120754 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB 137.154 

  1113 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 57.384.988 

    111302 - IMP.S/OP.REL.CIRC.MERC.PREST.SERV.TRANSP.COM 57.384.988 

      11130251 - ICMS-PARTE DO ESTADO 45.907.990 

      11130254 - ICMS-PARTE FUNDEB 11.476.998 

17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.572.462 

  1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.572.462 

    172101 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 3.572.462 

      17210104 - TRANSF.DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RET.NA FONTE 2.695.513 

      17210132 - CTA-PTE IMP.OP.CRED.CAMB.SEG.TIT.VAL.MOB.OUR 16 

      17210151 - FPE:COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS ESTADO 362.064 

      17210154 - COTA PTE DO FDO DE PARTIC DOS EST-PTE FUNDEB 90.516 

      17210161 - COTA PARTE DO IPI - PARTE DO ESTADO 339.482 

      17210164 - COTA PARTE DO IPI - PARTE DO FUNDEB 84.870 

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.244.801 

TOTAL 67.320.145 
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c) Percentual de aplicação em Saúde 
 

Diante do exposto, o Governo do Estado de São 
Paulo, no exercício de 2009, aplicou na saúde o percentual de 
12,39%, conforme demonstramos abaixo: 

 
R$ milhares 

RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTO 67.320.145 

DESPESAS - FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO 8.463.588 

EXCLUSÕES 120.044 

   Despesas excluídas 91.540 

   Cancelamento de Restos a Pagar 28.504 

DESPESA LÍQUIDA 8.343.543 

PERCENTUAL 12,39% 

 
 
c.1) Viva Leite 
 

Em apreciação a ação do Vivaleite nas contas 
do exercício de 2004 (TC-40.668/026/04), este E. Tribunal de 
Contas apontou as seguintes recomendações a serem cumpridas 
quando da sua execução: 
- implementação de campanhas de esclarecimento ao público alvo, 
no sentido de que o produto seja tido como complemento 
nutricional; 
 
- maior envolvimento da Secretaria da Saúde. 
 

No relatório relativo às contas do exercício de 
2005 (TC-3.563/026/05), constam as informações que o Senhor 
Secretário da Fazenda, por meio de Ofício, encaminhou, 
justificativas elaboradas pela Coordenação da Administração 
Financeira acerca das recomendações constantes do Parecer 
Prévio relativo ao exercício de 2004. Com relação ao 
recomendado para a ação Vivaleite foram apresentadas as 
seguintes: 
 
· a CODEAGRO encaminhou folder e demais materiais de 
divulgação do projeto “Viva Leite”, informando, ainda, no 
que tange as técnicas de informação direcionadas aos 
beneficiários e organizadores externos do Projeto, por meio 
da equipe de nutricionistas da Ação de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável – ASANS, 58 cursos sobre a 
“Importância Nutricional do Leite Fortificado” foram 
ministrados nos últimos 6 meses, gerando transferência de 
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conhecimentos a 9.088 participantes. Encontram-se, também, 
em processo de formatação e atualização de vários manuais, 
pôster e folder que atenderão aos beneficiários, aos 
Gestores e equipe técnica responsável pelo Projeto nos 
municípios; 

 
· os argumentos apresentados pela Secretaria da Saúde em seu 
Ofício, não demonstram avanços no sentido do engajamento 
desta Pasta no controle e acompanhamento do Projeto 
VivaLeite, na sua formulação ou reformulação bem como em 
correções de rumo face aos resultados apresentados. 

 
Assim, no parecer exarado em sessão de 28 de 

junho de 2.006, relativo às contas de 2005 foi recomendado que 
a Secretaria da Saúde deve ter maior envolvimento nos 
resultados apurados nas ações do “Viva Leite”. 
 

A respeito das recomendações efetuadas no 
Parecer das contas do exercício de 2005, a Secretaria da 
Fazenda apresentou as seguintes informações sobre 
procedimentos e medidas implementadas com vistas ao seu 
cumprimento: 
 
· a Resolução SS nº. 12/2007 editada para o planejamento de 

modificações na estrutura administrativa da Secretaria da 
Saúde, em especial, de seus órgãos regionais, está voltada, 
também, para o acompanhamento regular e periódico das ações 
do Projeto “Viva Leite”, bem como, das ações básicas de 
saúde realizadas pelos Municípios beneficiados pelo citado 
projeto. As medidas anunciadas foram adotadas somente a 
partir de 2007,cabendo o devido acompanhamento. 

 
O exame antropométrico e orientações quanto ao 

manuseio do leite e suas propriedades nutricionais, a fim de 
que efetivamente seja utilizado como complemento alimentar das 
crianças são necessários para que as despesas com o programa 
possam ser consideradas como gastos na saúde. É essencial o 
envolvimento dessa área, uma vez que, segundo o Manual de 
Gastos da Saúde desta Casa, só serão assim considerados os 
programas relativos à nutrição realizados no âmbito do SUS 
(item 9.2, III). 
 

Entendemos, s.m.j., que as recomendações 
efetuadas por esta Casa em relação ao maior envolvimento da 
área da saúde não foram atendidas, com relação à distribuição 
do leite pelas entidades não governamentais, mesmo com a edição 
da Resolução SS nº 12/2007, diante das falhas apontadas. 
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Salientamos que, o montante de recursos 
liquidados no exercício de 2009 para a região da Grande São 
Paulo foi de R$ 111.077.240,12 (dados obtidos do SIGEO na data 
de 23/03/2010), conforme a seguir reproduzimos: 
 

Regiões  Credito Empenhado Liquidado Porcentagem 
Liquidado

Ação 1309 - VIVALEITE

ARACATUBA                                   3.893.467,34             3.893.467,34             2,16%
BARRETOS                                    1.695.105,16             1.695.105,16             0,94%
BAURU                                       2.960.092,94             2.960.092,94             1,64%
CAMPINAS                                    9.487.622,23             9.487.622,23             5,25%
CENTRAL                                     1.695.008,11             1.695.008,11             0,94%
FRANCA                                      2.143.276,82             2.143.276,82             1,19%
GRANDE SAO PAULO                            111.077.240,12     111.077.240,12     61,49%
MARILIA                                     6.252.461,76             6.252.461,76             3,46%
PRESIDENTE PRUDENTE                         7.135.222,30             7.135.222,30             3,95%
REGISTRO                                    3.066.864,24             3.066.864,24             1,70%
RIBEIRAO PRETO                              2.299.757,14             2.299.757,14             1,27%
SANTOS                                      1.763.640,36             1.763.640,36             0,98%
SAO JOSE DO RIO PRETO                       7.485.751,77             7.485.751,77             4,14%
SAO JOSE DOS CAMPOS                         5.042.813,10             5.042.813,10             2,79%
SOROCABA                                    14.644.622,51           14.644.622,51           8,11%

TOTAL 180.642.945,90     180.642.945,90     100,00%  
Fonte – Sigeo – 23/03/2010 

 
Diante de todo o exposto, entendemos, s.m.j., 

que há a necessidade de um maior envolvimento da Secretaria da 
Saúde na avaliação e no acompanhamento da execução do programa 
através da Comissão Técnica, bem como, a realização e o 
acompanhamento dos resultados do exame antropométrico na 
Capital e Grande São Paulo, tendo em vista que a alocação da 
despesa está vinculada à área da saúde. 

 
Salientamos que tais falhas já foram apontadas 

no TC-2.675/026/08, relativo ao exercício de 2008. 
 
Se excluídos os valores referentes à Grande São 

Paulo, o índice de aplicação em Saúde ficaria conforme o 
quadro seguinte:  

 

 
R$ milhares 

RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTO 65.853.554 

DESPESAS - FUNÇÃO SAÚDE - TESOURO 8.178.809 

EXCLUSÕES 214.218 

   Despesas excluídas pelo Estado 87.125 

   Despesas não consideradas pela DCG 270 

   Cancelamento de Restos a Pagar 15.746 

Viva Leite - Grande São Paulo 111.077 

DESPESA LÍQUIDA 7.964.591 

PERCENTUAL 12,09% 
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d) Atendimento às Instruções 1 

 
O Poder Executivo não encaminhou a este 

Tribunal as cópias das atas das audiências públicas 
trimestrais da saúde realizadas na Assembléia Legislativa, 
conforme determina o inciso II, artigo 12 das Instruções 
1/2008. 

 
Também não deu atendimento ao artigo 13, 

incisos I e II, pois deixou de encaminhar o resumo das 
despesas realizadas com o pagamento de pessoal da área da 
saúde, devidamente vistados pelos membros do Conselho Estadual 
de Saúde – CES. 
 
 
 
 
IX – CONTROLE INTERNO 
 
 

O controle interno vinha sendo exercido pela 
Coordenadoria Estadual de Controle Interno – CECI nos termos 
do Decreto Estadual nº 41.312, de 13 de novembro de 1996. 

 
A partir da edição do Decreto Estadual nº 

48.471, de 22 de janeiro de 2004, que criou, na Secretaria da 
Fazenda, a Coordenadoria de Planejamento Estratégico e 
Modernização Fazendária, a CECI teve sua denominação alterada 
para Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de 
Contratações Eletrônicas – CEDC. 

 
Também por conta do referido Decreto Estadual, 

os Centros de Controle Interno – CCIs passaram a denominar-se 
Centros de Controle e Avaliação e os Centros Regionais de 
Controle Interno – CRCIs tiveram a  denominação alterada para 
Centros Regionais de Controle e Avaliação. 

 
Ainda por conta do citado diploma legal, o 

Departamento de Controle Interno teve sua denominação alterada 
para Departamento de Controle e Avaliação e, mantidas as suas 
atribuições e as competências de seus dirigentes, foi 
transferido para a Chefia de Gabinete da Secretaria da 
Fazenda. 

 
O Decreto nº48.471/04 não revogou disposições 

contidas no Decreto Estadual nº 41.312/96 atinentes ao 
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controle interno dos Órgãos e Entidades das Administrações 
Direta e Indireta do Estado, especialmente aquelas previstas 
no artigo 2º, incisos I, II e III, que trata das competências 
da Coordenadoria Estadual de Controle Interno, quais sejam: 

 
- gerir o SIAFEM/SP; 
- avaliar o cumprimento do Plano Plurianual, a execução dos 
programas de Governo e a execução orçamentária do Estado; 

- verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 
eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, 
de pessoal e patrimonial nos órgãos e entidades das 
Administrações Direta e Indireta do Estado, bem como a 
aplicação dos recursos destinados às entidades de direito 
Privado. 

 
Assim, o controle interno, a partir do 

exercício de 2004, passou a ser exercido pelo Departamento de 
Controle e Avaliação, vinculado à Chefia de Gabinete da 
Secretaria da Fazenda. 

 
Regularmente este Tribunal tem recebido os 

relatórios produzidos pelo controle interno estadual, que são 
encaminhados às Diretorias de Fiscalização para fins de 
subsídio aos trabalhos de auditoria. 
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X - PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO  

 

O Programa Estadual de Desestatização – PED foi 
formulado para promover e assegurar o equilíbrio das contas 
públicas e a reorganização do Estado, no pressuposto de 
mudanças estruturais com significativos reflexos na economia.  

Em 28 de abril de 2009 foi realizada a 201ª 
reunião ordinária do Conselho Diretor do PED, instituído por 
força da Lei Estadual nº 9.361, de 05/07/96, para apreciação 
sobre o Relatório de Atividades do Programa Estadual de 
Desestatização – PED, em versão consolidada, respectiva aos 
quatro trimestres do ano de 2008, sendo recomendado, por 
unanimidade, ao Senhor Governador do Estado para aprovação do 
referido Relatório e o seu encaminhamento ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 

 

Em 28 de agosto de 2009, na 202ª reunião 
ordinária do Conselho Diretor foi apresentado e deliberado 
acerca dos estudos técnicos referentes à proposta de concessão 
de lote rodoviário denominado Litoral Sul, com vistas as 

adiamento da apreciação do tema e, portanto, de retirada do 

mesmo da ordem do dia, tendo sido tomadas por base as diversas 

ponderações feitas na ocasião.  

 

A 203ª reunião ordinária realizada em 1º de 
dezembro de 2009 deliberou sobre a proposta de concessão 
onerosa de serviços relativos ao Rodoanel Mário Covas - Trecho 
Sul e Trecho Leste, recomendando, por unanimidade, ao Senhor 
Governador do Estado tendo em vista à aprovação da modelagem 
proposta nas condições e forma expostas na presente ocasião 
pelo Senhor Secretário dos Transportes e a autorização para a 
realização da Audiência Pública; e a criação de Grupo Técnico 
de Trabalho a ser constituído por representantes da ARTESP, 
Procuradoria Geral do Estado e das Secretarias da Fazenda e de 
Economia e Planejamento, devendo os respectivos trabalhos 
serem coordenados pela Secretaria dos Transportes.  

 
No dia 16 de dezembro de 2009 foi realizada a 

Deliberação CDPED 001/2009, para aprovação das linhas gerais 
do modelo proposto na 203º Reunião Ordinária do CDPED para a 
concessão onerosa dos relativos ao Rodoanel Mário Covas - 
Trecho Sul e Trecho Leste, bem como a criação de Grupo Técnico 
de Trabalho junto à Secretaria dos Transportes e diretamente 
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subordinado ao titular da Pasta, para prestar apoio na 
elaboração das minutas de edital e de contrato do projeto de 
concessão do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul e Trecho Leste. 

 
Em conformidade com o disposto na Lei, segue 

breve descrição sobre os projetos, os quais foram objeto de 
apreciação e deliberação pelo CDPED no ano de 2009:  
 

1 – Concessão do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul e Trecho 
Leste: 

 

ESCOPO DO PROJETO: 

Concessão à iniciativa privada da exploração e gestão 
operacional do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul e Trecho 
Leste: 

 

o Trecho Sul : 61,4 km 
o Trecho Leste: 43,5 km 

 
ð Obras e serviços previstos: 
 

o Implantação do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas 
o Programa Intensivo Inicial: recuperação do pavimento 
e da sinalização 

o Sistemas: fiscalização, telecomunicações e 
monitoramento de trafego. 

o Marginais: melhorias nas vias 
o Demais obras: balança, passarelas e praças de 
pedágio. 

 
ð Benefícios esperados: 

 
ü Promover melhoria no atendimento aos usuários com 

maior fluidez do tráfego, além da implantação de 
sistemas e a recuperação do pavimento e da 
sinalização. 

ü Melhoria na operação da via com a introdução de 
serviços de inspeção de tráfego, de primeiros 
socorros, de socorro mecânico e remoção. 

ü Implantação de Centro de Controle Operacional com as 
respectivas bases operacionais (SAU – Serviço de 
Atendimento ao usuário) e postos de atendimento da 
Polícia Militar Rodoviária.  
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SÍNTESE DO MODELO DE CONCESSÂO: 

 

ð Concessão Onerosa da exploração através da cobrança de 
pedágio aos usuários, bem como da gestão operacional dos 
trechos rodoviários acima mencionados, obedecendo às 
seguintes condições: 

 

o Prazo da concessão: 35 anos 
 

o São admitidas fontes acessóriasde receitas, 
mediante a exploração de projetos associados 
compatíveis com o objeto da concessão e previamente 
aprovados pelo Poder Concedente.  

 

o Concessão onerosa, com pagamento de outorga fixa, 
cujo valor será especificado no edital de 
Licitação. 

 

o Obrigação de execução de investimentos na 
implantação do Trecho Leste do Rodoanel Mário 
Covas, no valor estimado em 05 bilhões.  
 

o Estrutura Tarifária: 
 

ü Operação das praças de pedágio pelas 
Concessionárias, somente após autorização 
expressa da ARTESP e uma vez concluído o 
Programa Intensivo de Investimentos, o qual 
envolve obras imediatas de recuperação do 
pavimento, de construção das praças de pedágio 
e de implantação de sinalização vertical, 
horizontal, entre outras intervenções. 

 

ü A estrutura de pedagiamento proposta prevê a 
implantação de praças Tipo Bloqueio em todas as 
saídas projetadas, bem como a alocação de 
praças Tipo Barreira nas transferências entre 
trechos do Rodoanel Mário Covas, sendo que a 
tarifa teto de referência a ser adotada ficou 
estabelecida em R$ 4,50 para o Trecho Leste e 
R$ 6,00 para o Trecho Sul, sendo que respectivo 
reajuste deverá ser efetuado com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 
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(data-base julho/2009) 
 

 

o Condicionantes do certame Licitatório: 
ü Realização de Concorrência Pública 

Internacional. 
ü Fases da Licitação (inversão de fases): 

� 1º etapa: apresentação da proposta comercial, 
devendo dispor da oferta do maior desconto 
sobre a tarifa teto de referência  

� 2º etapa: metodologia de execução e documentos 
para qualificação – Plano de Negócios e 
Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, 
Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-
Financeira. 

 

ü Critério de julgamento: oferta do maior 
desconto sobre a tarifa teto de referência 

 

ü Condução do Processo Licitatório, a cargo de 
Comissão de Processamento e Julgamento das 
propostas, a ser constituída pelo Governo do 
Estado de São Paulo sob a coordenação da 
ARTESP. 
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XI - AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO 
 
 
Em continuidade ao monitoramento e avaliação 

das ações governamentais do Estado de São Paulo, esta 
Diretoria, utilizando Sistema informatizado da Secretaria 
Estadual de Economia e Planejamento, obteve dados relativos às 
realizações governamentais diretamente vinculados à Lei 
Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano 
Plurianual (PPA). 

 
Neste exercício de 2009, continua em vigor o 

Plano Plurianual do Estado de São Paulo, que abarca os 
exercícios de 2008 a 2011, tendo a Secretaria Estadual de 
Economia e Planejamento disponibilizado dados do Sistema de 
Informações sobre o Acompanhamento dos Programas Aprovados 
naquela peça orçamentária (SIMPA), contendo informações sobre 
a realização de metas previstas pelo Governo. 

 
No entanto, observamos, ainda, carências quanto 

às informações financeiras dos investimentos realizados pelas 
empresas não dependentes mediante recursos recebidos a título 
de subscrição de ações. 

 
Referidos valores, somados a recursos próprios 

das estatais, são vinculados a programas previstos anualmente 
na Lei Orçamentária Anual, porém, não sofrem atualização 
orçamentária ao longo do exercício, quando podem ocorrer 
complementações financeiras de investimentos pelas empresas. 

 
Este fato impossibilita o cotejamento entre os 

valores previstos e realizados nestes programas, em que pese o 
artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar 101/00 que desonera 
aquelas entidades de incluírem-se na consolidação orçamentária 
do Estado.  

 
Outra questão que reflete no resultado do 

trabalho aqui tratado, ainda em relação às empresas não 
dependentes, é a correlação entre o valor atualizado por ação 
governamental e a realização das metas (as metas informadas 
podem ser decorrentes de recursos de vários exercícios). 

 
Não menos relevante, insta ressaltar a questão 

atinente a indicadores de desempenho. Tais indicadores podem 
oferecer informações importantes acerca do desempenho dos 
programas governamentais, demonstrando em que medida os 
resultados previamente estabelecidos foram, de fato, 
alcançados. Há indicadores que se prestam a explicitar a 
eficácia das ações implementadas pela Administração Pública; 
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outros podem tratar mais especificamente da eficiência com que 
os serviços públicos são executados, ou, ainda, quais os 
impactos provocados por aqueles na realidade social sobre a 
qual incidem. A produção de indicadores que abordem cada uma 
das dimensões acima mencionadas permite uma criteriosa 
avaliação dos programas governamentais e, conseqüentemente, 
gera “as informações necessárias para tomar decisões em fases 
sucessivas e repetidas (algumas vezes chamadas ‘iterações’), 

na medida em que os programas são implementados. Com base nas 
descobertas da avaliação de um ciclo, um novo conjunto de 
decisões programáticas é estabelecido e o ciclo seguinte 
começa. A variação de decisões nesses ciclos também indica que 
as funções da administração são ajustadas em constantes 
mudanças” 

1. Portanto, a definição de indicadores adequados e 
suficientes configura-se em um elemento fundamental ao 
gerenciamento das ações promovidas pelo Estado, permitindo-lhe 
promover modificações e ajustamentos quando as informações 
coletadas revelarem a inadequação parcial entre os objetivos 
perseguidos e o conjunto de medidas adotado para alcançá-los. 
Evidentemente, em alguns casos, embora a acurada avaliação do 
desempenho de determinado programa reclame o conhecimento de 
alguma informação não disponível, o custo de sua produção pode 
torná-la inviável, restando à Administração recolher dados 
que, indiretamente, possam compensar em parte a respectiva 
lacuna. 

 
A este respeito, cabe-nos observar que para os 

programas cujas ações foram analisadas ao longo do exercício 
de 2009, a exemplo do exercício anterior, verificamos a 
predominância de indicadores relativos exclusivamente ao 
cumprimento das metas quantitativas estabelecidas na peça 
orçamentária.  
 

Evidentemente, a avaliação da eficácia das 
medidas implementadas pela Administração – isto é, o total de 
serviços prestados ou bens produzidos em face das metas 
previamente definidas – é um dos fatores que não podem ser 
negligenciados na avaliação e no monitoramento de qualquer 
programa. Entretanto, restam ainda outros aspectos da atuação 
governamental que demandam, igualmente, a produção constante 
de informações, de modo a permitir o conhecimento da real 
extensão dos benefícios proporcionados à população-alvo e dos 
procedimentos de execução que podem, eventualmente, dificultar 
a obtenção dos resultados desejados, reclamando, portanto, a 
adoção de estratégias capazes de sanar as deficiências 
operacionais detectadas.  

 

                                                 
1 GRAHAM JR., Cole Blease & Hays, Steven W., Para Administrar a Organização Pública, Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Editor, 1994, pg. 240 
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Destarte, além dos indicadores voltados à 
mensuração da eficácia – já utilizados pela Administração em 
praticamente todas as suas ações –, é necessário a adoção de 
outros que tratem diretamente de aspectos relacionados à 
economicidade, à eficiência e à efetividade. Enquanto o 
primeiro se refere mais especificamente ao caráter 
quantitativo da execução das ações governamentais, os três 
últimos revestem uma dimensão mais propriamente qualitativa, 
trazendo à luz não apenas a questão da minimização dos custos 
envolvidos na geração dos bens ou serviços e da melhor 
utilização dos recursos postos à disposição do programa, mas 
também dos impactos reais – previstos ou não – provocados pela 
atuação dos entes públicos sobre a realidade social em 
questão.  Sob esta perspectiva, portanto, a informação que dá 
conta do total de equipamentos sociais instalados ao longo de 
um determinado período, por exemplo, deve ser acompanhada de 
outras que explicitem, igualmente, o bom emprego dos recursos 
públicos reservados para tanto, bem como as alterações que 
aqueles proporcionaram à vida de seus beneficiários, avaliando 
em que medida tais impactos coincidem com os objetivos que 
motivaram a criação do programa. 

 
Assim, podemos afirmar que, apesar de os 

instrumentos de planejamento estarem legalmente constituídos, 
o pleno funcionamento do modelo de planejamento e gestão por 
programas requer ajustes. 

 
Após essas observações, apresentamos a seguir 

os itens que compõem o tema: 
 
 

PLANEJAMENTO 
 
O planejamento é um processo administrativo que 

visa determinar a direção a ser seguida para alcançar um 
resultado desejado (Lacombe – 2003, pg 162). 

 
Ferramenta administrativa, o PPA possibilita 

perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir 
referencial futuro. 

 
O administrador deve antecipar cenários, 

avaliar alternativas e propor ações necessárias para o 
desenvolvimento do Estado. 

 
BASE LEGAL 
 
· Constituição Federal: artigo 165; 
· Constituição Federal: artigo 74 (Controle Interno); 



       Fl.nº             138 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

          

· Constituição Estadual: artigos 156, 157 e 174 a 176; 
· Lei de Responsabilidade Fiscal: Artigos 5º e 15 a 17; 
· Decreto Federal nº 2829, de 29 de outubro de 1998; 
· Portaria nº 9, de 28 de janeiro de 1974 (MPO); 
· Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 (MPO). 
 
PEÇAS DE PLANEJAMENTO 
 
· Plano Plurianual – PPA 
 

O Plano Plurianual, previsto no artigo 165 da 
Constituição Federal, estabelece as medidas, gastos e 
objetivos a serem seguidos pelo Governo Estadual ao longo do 
período de quatro anos. Tem vigência do 2º ano de um mandato 
estadual até o final do 1º ano do mandato seguinte, de modo 
que haja continuidade do processo de planejamento, mesmo no 
caso de troca de governo. Também prevê a atuação do Governo, 
durante o período mencionado, em programas de duração 
continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo. 

 
 
Os ajustes ou reavaliações do PPA poderão ser 

estabelecidos, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
que por sua vez será base para a elaboração das Leis 
Orçamentárias. 

 
A partir do PPA, torna-se obrigatório ao 

Governo planejar suas ações e também seu orçamento de modo a 
não ferir as diretrizes nele contidas, devendo efetuar 
investimentos em programas estratégicos previstos na redação 
do PPA. 

 
O PPA tem como princípios básicos a 

identificação clara dos objetivos e prioridades do Governo; a 
organização dos propósitos da administração pública em 
programas; a integração do plano com o orçamento, por meio de 
programas; e a transparência das ações de governo. 

 
· Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi 
instituída pela Constituição Federal de 1988 e tem 
periodicidade anual. 

 
A LDO estabelece metas e prioridades e orienta 

a elaboração da LOA. 
 

· Lei Orçamentária Anual – LOA 
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Esta lei estima a receita e fixa a despesa para 

cada exercício financeiro. Sua elaboração deve atender 
disposição constitucional, lembrando que esses orçamentos 
devem ser elaborados em consonância com as políticas 
integrantes do PPA e com a LDO. 

 
A LOA deve conter metas físicas e financeiras. 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Para visualizar determinados aspectos da gestão 
do Governo do Estado, de acordo com uma amostragem que 
considerou a relevância e o interesse específico de ações e 
programas, no contexto das Secretarias a que estão vinculados, 
solicitamos à Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, 
elementos que permitissem avaliar os resultados obtidos, com 
base nas peças de planejamento orçamentário, especialmente a 
Lei Orçamentária e o Plano Plurianual 2008-2011. 

 
Nossa análise abarcou os programas das áreas 

que já vinham sendo acompanhadas por esta Diretoria em 
exercícios anteriores alcançando quarenta programas com o 
total de 226 ações. 

 
Os programas selecionados são: 
 

a) 0803 – Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental; 
b) 0804 – Melhoria da Qualidade do Ensino Médio; 
c) 0805 – Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil; 
d) 0910 – Produção de Medicamentos; 
e) 0914 – Prevenção e Controle de Endemias; 
f) 0928 –Atendimento Integral e de Alta Complexidade em 

Assistência Médica em Ribeirão Preto; 
g) 0929 –Atendimento Integral e de Alta Complexidade em 

Assistência Médica em São Paulo; 
h) 0930 – Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP; 
i) 0932 – Controle de Doenças e Promoção de Saúde; 
j) 0935 – Produção de Imunobiológicos, Biofármacos e 

Hemoderivados; 
k) 1023 – Ensino Público Tecnológico; 
l) 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do 

Desenvolvimento); 
m) 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do Ensino 

Superior); 
n) 1308 – Segurança Alimentar; 
o) 1602 – Gestão da Malha Hidroviária; 
p) 1605 – Operação e Controle de Rodovias; 
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q) 1606 – Ampliação, Recuperação e Modernização da Malha 
Rodoviária; 

r) 1609 – Conservação da Malha Rodoviária; 
s) 1611 – Transposição Rodo-Ferroviária da Região 

Metropolitana de São Paulo; 
t) 1729 – Atenção Integral ao Adolescente e Integração das 

Medidas Sócio-educativas; 
u) 1801 – Prevenção e Repressão à Criminalidade; 
v) 1807 – Policiamento Ostensivo; 
w) 1818 – Modernização da Segurança Pública; 
x) 2508 - Provisão de Moradias; 
y) 2509 - Requalificação de Moradias; 
z) 2510 - Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários; 
aa) 2901 – Processo Orçamentário do Estado de São Paulo; 
bb) 2906 – Sistema Estadual de Planejamento e Avaliação; 
cc) 3513 - Proteção Social Básica (Órgão 35000 – Secretaria 

de Assistência Social); 
dd) 3513 - Proteção Social Básica (Órgão 28000 – Casa Civil); 
ee) 3706 – Expansão e Gestão do Transporte de Baixa e Média 

Capacidade – PITU em Marcha; 
ff) 3707 – Expansão, Modernização e Operação do Transporte 

Ferroviário – PITU em Marcha; 
gg) 3708 - Expansão, Modernização e Operação do Transporte 

Metroviário – PITU em Marcha; 
hh) 3801 – Modernização do Sistema Penitenciário; 
ii) 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse 

Regional (Secretaria do Saneamento e Energia); 
jj) 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse 

Regional (Secretaria da Habitação); 
kk) 3907 – Infra-estrutura Hídrica de Saneamento e Combate às 

Enchentes. 
ll) 4301 – Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial em 

Hospitais Universitários; 
mm) 4302 – Ensino Público Superior; 
nn) 4304 – Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia; 

 
Além dos acompanhamentos retro mencionados, 

foram selecionados mais 5 programas no exercício de 2009, com 
22 ações. Os programas acrescentados foram os seguintes: 

 
oo)0102 – Obrigações Previdenciárias em Complementação (Órgão 

39000 – Secretaria de Saneamento e Energia); 
pp)0815 – Gestão Institucional e Manutenção da Educação; 
qq)3703 – Gestão Estratégica de Transporte Metropolitano – 

PITU vivo; 
rr)3930 – Fortalecimento das Competências Reguladoras do 

Estado em Saneamento e Energia; 
ss) 3931 – Gestão Administrativa em Saneamento e Energia; 
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Salientamos que o PPA estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas físicas e financeiras da administração 
pública organizadas em programas. Estes, por sua vez, conjugam 
ações para atender a um problema ou a uma demanda da 
população. 

 
As análises procedidas neste tópico,  

individualizadas por Programas de Governo, consideraram os 
resultados quantitativos apresentados e trouxeram comparativo 
desses resultados com as metas da Lei Orçamentária Anual. 

 
Preliminarmente, cabe tecer algumas 

considerações acerca da leitura dos quadros que 
apresentaremos, esclarecendo que o Plano Plurianual 2008-2011 
estabeleceu como parâmetros de avaliação governamental, 
indicadores e metas. 

 
Cabe esclarecer que tratam-se de previsões 

quantitativas, não compreendendo métodos de avaliações de 
qualidade da gestão. 

 
Os quantitativos dos indicadores refletem os 

objetivos governamentais a serem alcançados ao término do 
período 2008-2011, ao passo que os quantitativos das metas, 
anuais e plurianuais, refletem as ações de governo a serem 
implementadas para que os objetivos propostos sejam atendidos. 

 
Assim, o trabalho contido neste tópico 

concentrou-se na verificação dos quantitativos das metas 
anuais aferidas ao término do exercício de 2009, sendo que as 
metas plurianuais, com atingimento previsto para o término do 
exercício de 2011, foram acompanhadas por esta Diretoria e 
estão consignadas em documento juntado Anexo deste Relatório. 

 
Não obstante, agregamos conclusões resultantes 

das auditorias operacionais (XII), ao fito de encadear 
análises distintas e/ou complementares sobre mesmo objeto, que 
pode ser tanto o programa, como ação integrante. 

 
Assim, adotamos as seguintes observações nas 

ações de governo constantes dos quadros apresentados: 
 
a) “Não consta na LOA 2009” 
As metas indicadas com esta expressão revelam que não houve 
previsão de metas na Lei Orçamentária Anual para o exercício 
de 2009; 
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b) “LOA 2009 sem quantitativos de metas” 
Trata-se dos casos em que a Lei Orçamentária indicou metas, 
porém não as quantificou no exercício de 2009, impedindo a 
conferência com as realizações do exercício. 
 
c) “Ação sem número” 
São ações governamentais que constaram somente no Plano 
Plurianual, não constando na lei orçamentária nem no relatório 
da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, não 
indicando realização física nem financeira. 
 
d) “Considerado para análise do PPA, o último exercício 
analisado” 
Referem-se às ações com característica de manutenção de 
determinado nível de atendimento ao longo dos exercícios, onde 
está sendo considerada a última medição acumulada obtida no 
exercício de 2009. 
 
e) “Ações executadas por empresas estatais não dependentes” 
Trata-se de informações de execução financeira obtidas fora do 
Sistema SIAFEM, fornecidas pela Secretaria Estadual de 
Economia e Planejamento, sendo as dotações iniciais obtidas na 
LOA 2009. 
 
f) “Ações executadas por empresas estatais não dependentes sem 
informação da dotação atualizada pela Secretaria Estadual de 
Economia e Planejamento”. 
Trata-se de situações em que o valor financeiramente executado 
encontra-se maior que aquele previsto nas dotações iniciais 
das Leis Orçamentárias, indicando ocorrências de créditos 
orçamentários suplementares ao longo dos exercícios 
considerados. 
 

A verificação fica impossibilitada pelo fato 
de que as suplementações orçamentárias das empresas não 
dependentes são discriminadas no Sistema SIAFEM de maneira 
genérica, em forma de subscrição de ações, não indicando 
individualizadamente as ações governamentais que receberam os 
recursos suplementados, sendo que as previsões atualizadas não 
são fornecidas pela Secretaria Estadual de Economia e 
Planejamento. 
 

Os quadros apresentam, também, informações 
financeiras, dotação atualizada e despesa liquidada, 
evidenciando os dados do exercício ora em análise. 

 
Os resultados das metas e valores realizados 

podem ser acompanhados por meio de gráficos apresentados neste 
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trabalho que apresentam os percentuais de realização em 
relação à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 
Uma das possibilidades da leitura desses 

gráficos é acompanhar o desempenho financeiro frente à 
realização física. 

 
Cabe mencionar que, dos programas 

governamentais selecionados para este trabalho, três programas 
são executados por mais de uma Secretaria Estadual: são os 
Programas 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do 
Desenvolvimento e Secretaria do Ensino Superior); 3513 – 
Proteção Social Básica (Secretaria da Assistência Social e 
Casa Civil) e 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de 
Interesse Regional (Secretaria de Energia e Secretaria de 
Habitação). 

 
Quanto ao Programa 0102 – Obrigações 

Previdenciárias em Complementação, este é executado por 
diversas Secretarias Estaduais. Escolhemos para análise a 
execução prevista no orçamento pela Secretaria Estadual da 
Energia e Saneamento. 
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PROGRAMA: 0803 – MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
OBJETIVO:  Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental, incluindo aqueles com necessidades especiais, a permanência e 
o percurso escolar, com ações que implementem programas de  alfabetização, destinados às classes de 1ª á 4ª série, 
reorganização do currículo, revisão dos ciclos da progressão continuada, provisão dos recursos didáticos inovadores, entre outros. 

LIQUIDADO LIQ/DOT LOA REALIZAÇÃO %

5156 - Atendimento Educacional Especializado 97.205.485 94.347.825 97,06% alunos com necessidades 
especiais atendidos

76.169 90.347 118,61%

5808 - Desenvolvimento Curricular do Ensino 
Fundamental(2)

13.512.144 13.511.385 99,99% % dos alunos aprovados 93% 92,7% 99,68%

4087 - Desenvolvimento de Recursos Físicos e 
Serviços Educacionais(1)

49.838.404 46.775.308 93,85%
 unidades  escolares 
atendidas

5.415 5.300 97,88%

5144 - Implementação de Projetos 
Descentralizados nas Unidades de Ensino

1.844.100 1.617.372 87,71% projetos pedagógicos 
implementados

1.116 1.164 104,30%

5143 - Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino 
Fundamental - EJA

6.689.608 6.689.607 100,00%  jovens e adultos 
atendidos

160.000 121.945 76,22%

5743 - Ler e Escrever - Intervenção Pedagógica 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

52.300.496 52.295.188 99,99%  alunos abrangidos 475.533 851.511 179,06%

5744 - Provisão de Materiais de Apoio Pedagógico 
para as Classes do Ensino Fundamental

101.940.413 98.018.128 96,15% escolas atendidas 1.800 3.957 219,83%

5161 - Remuneração e Encargos dos Profissionais 
do Magistério - Ens. Fund. - FUNDEB

4.710.813.407 4.703.075.855 99,84%
 profissionais do 
magistério beneficiados

162.498 162.308 99,88%

5160 - Remuneração e Encargos dos Servidores - 
Ensino Fundamental - FUNDEB

570.978.128 569.762.543 99,79%
funcionários e servidores 
beneficiados

35.435 36.224 102,23%

2028 - Revisão de Centros de Estudos de Língua e 
Parcerias com outras Instituições

657.900 481.664 73,21% alunos atendidos 61.104 50.153 82,08%

TOTAL 5.605.780.085 5.586.574.876 99,66%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO PARÂMETRO

(1) A partir do exercício de 2009, houve mudanças de parâmetros de medição. 
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2009 

118,61%

97,06% 99,68%
99,99%

97,88%
93,85%

104,30%

87,71%

76,22%

100,00%

179,06%

99,99%

219,83%

96,15%
99,88%

99,84%

102,23% 99,79%

82,08%

73,21%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

5156 5808 4087 5144 5143 5743 5744 5161 5160 2028

NÚMERO DA AÇÃO

                         REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                
PROGRAMA 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 10 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 5 ações atingiram 
plenamente  os quantitativos inicialmente previstos.  Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente 
previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 3 ações, apesar de não 
atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de 
execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5808 - 
Desenvolvimento 
Curricular do Ensino 
Fundamental (2) 

Em comparação ao ano de 2008, essa meta apresentou um 
acréscimo significativo de 0,7% na aprovação; em relação ao ano 
anterior, também houve uma redução na reprovação e na evasão, 
devido à implementação das atividades propostas no programa São 
Paulo Faz Escola. 

4087 - 
Desenvolvimento de 
Recursos Físicos e 
Serviços 
Educacionais 

De acordo com os dados do CIE com base no mês de fevereiro de 
2009, houve a reprogramação da meta orçada de 5.415 para meta 
programada 5.300, em decorrência da municipalização das escolas 
de ensino fundamental. Portanto, a partir dessa data, as metas 
programadas e executadas foram atingidas plenamente. 

5143-Inclusão de 
Jovens e Adultos no 
Ensino Fundamental 
- EJA 

O não atendimento da meta programada para 2009 é resultante dos 
efeitos da Deliberação CEESP 82/09, de 17 de março de 2009, que 
alterou a idade mínima para ingresso e ocasionou uma diminuição da 
demanda a ser atendida na EJA, no ensino fundamental e das ações 
de municipalização do ensino. 

5161 - 
Remuneração e 
Encargos dos 
Profissionais do 
Magistério - Ens. 
Fund. - FUNDEB 

No exercício de 2009, a Unidade Orçamentária 8006 – Coordenadoria 
de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo apresentou 
um aumento significativo de funcionários correspondente à 
porcentagem apresentada em relação às metas planejadas, entre os 
anos de 2008 e 2009, alocados no ensino fundamental, levantado 
por meio de rateio diretamente proporcional aos valores das folhas 
de pagamento. Indica que não ocorreu a discreta expansão esperada 
em relação ao contingente do ano anterior, nem mesmo o aumento 
do número equivalente ao da reposição daqueles professores que 
passaram para a inatividade. Daí a discrepância observada em 
comparação com os números mensais projetados e os realizados. 

2028 - Revisão de 
Centros de Estudos 
de Língua e 
Parcerias com 
outras Instituições 

A meta prevista para 2009 foi baseada nas novas instalações, que 
realmente aconteceram. Iniciamos o ano de 2009 com 80 CELS e 
concluímos o ano letivo com 94 CELS. Entretanto, a maioria dos 
novos CELS deixou para iniciar as atividades em 2010, em virtude da 
documentação pertinente não ficar pronta em tempo hábil. Houve 
diferença entre a meta orçada programada e a executada, tendo em 
vista a diminuição da demanda de alunos como o fechamento do 
Centro de Estudos de Línguas Escola Estadual Prof. Francisco de 
Assis Pires Correia da Diretoria de Ensino Leste 1. 
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PROGRAMA: 0804 – MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO 
 
OBJETIVO:  Ampliar e melhorar a qualidade do ensino, assegurando a consolidação e o aprofundamento do 

conhecimento através da melhor remuneração e do aperfeiçoamento didático-pedagógico de seus 
profissionais e, assim, certamente contribuir para construir um aluno consciente de suas responsabilidades 
como cidadão. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5806 - Desenvolvimento Curricular do 
Ensino Médio (1)

61.161.450 42.876.120 70,10%
% de alunos 
aprovados

79,60% 78,70% 98,87%

5145 - Implementação de Projetos 
Descentralizados nas Unidades de 
Ensino

1.777.746 1.518.783 85,43%
projetos pedagógicos 
implementados

864 1.208 139,81%

5745 - Inclusão de Jovens e Adultos 
no Ensino Médio - EJA (1)

3.000.000 0 0,00%
jovens e adultos 
atendidos

400.000 295.041 73,76%

5746 - Provisão de Materiais de Apoio 
Pedagógico para as Classes de Ensino 
Médio (1)

99.665.552 97.684.035 98,01%  escolas atendidas 3.798 3.808 100,26%

5757 - Remuneração e Encargos dos 
Profissionais do Magistério - Ensino 
Médio - FUNDEB

2.280.718.169 2.277.100.402 99,84%
profissionais do 
magistério 
beneficiados

79.314 77.443 97,64%

5759 - Remuneração e Encargos dos 
Servidores - Ensino Médio - FUNDEB

224.703.682 223.993.695 99,68%
funcionários e 
servidores 
beneficiados

13.992 14.018 100,19%

TOTAL 2.671.026.599 2.643.173.036 98,96%

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

     REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0804 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 6 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 3 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente 
previstos apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 2 ações, apesar de não 
atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução 
orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas: 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5806 - Desenvolvimento Curricular 
do Ensino Médio 

Em comparação ao ano de 2008, essa meta 
apresentou um acréscimo na porcentagem de 
aprovação em relação ao ano anterior. Também 
houve uma redução nos índices de evasão, devido à 
implementação das atividades propostas no 
programa São Paulo Faz Escola. 

5745 - Inclusão de Jovens e Adultos 
no Ensino Médio - EJA 

O não atendimento da meta programada para 2009 
é resultante dos efeitos da Deliberação CEESP 
82/09, de 17 de março de 2009, que alterou a idade 
mínima para ingresso e ocasionou uma diminuição 
da demanda a ser atendida na EJA, no ensino médio 
e das ações de municipalização do ensino. 

5757 - Remuneração e Encargos dos 
Profissionais do Magistério - Ensino 
Médio - FUNDEB 

A discrepância entre o número de profissionais da 
meta orçada, programada e a meta efetivamente 
executada, deve-se a um conjunto de fatores 
conjugados como a rotatividade, crescimento do 
número de aposentados, algum grau de 
acomodação na redistribuição dos recursos 
humanos e os trâmites da contratação/concurso. 

 



       Fl.nº             148 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

          

PROGRAMA: 0805 – PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 
 
OBJETIVO:  Promover ações de parceria e cooperação entre os diversos setores da sociedade civil, que 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica e para a redução das 
vulnerabilidades das comunidades intra e extra-escolares 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5606 - Apoio Técnico Pedagógico para 
Implementação das Parcerias

1.394.276 1.318.394 94,56% educadores  orientados 39.560 76.949 194,51%

5146 - Escola da Família (1) 77.173.159 77.173.159 100,00%
escolas públicas estaduais 
abertas aos finais de semana

2.334 2.343 100,39%

4655 - Fortalecimento das Ações de 
Parceria e Integração 
Escola/Comunidade em Prevenção

1.166.000 1.166.000 100,00% parcerias realizadas 39 52 133,33%

TOTAL 79.733.435 79.657.553 99,90%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 (1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

     REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0805 - PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, tendo atingido plenamente os 
quantitativos inicialmente previstos. 
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PROGRAMA: 0815 – GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
 

OBJETIVO:  Implementar modelos de gestão nas escolas, Diretorias de Ensino e órgãos centrais da Secretaria da 
Educação, que garantam a infra-estrutura adequada à rede escolar, para assegurar a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETRO LOA REALIZAÇÃO %

4681 - Ações do Programa Dinheiro 
Direto na Escola - PDDE (1)

41.906.866 41.813.375 99,78%
associações de pais e 
mestres atendidas

5.000 5.286 105,72%

5154 - Administração da Secretaria da 
Educação e Entidade Vinculada (1)

3.011.098.458 2.973.548.693 98,75% unidades administradas 101 101 100,00%

5418 - Apoio à Educação Básica com 
Recursos de Convênios e Transferências 

19.868.105 1.351.642 6,80% projetos implementados 13 2 15,38%

5696 - Contribuição do Estado à 
Educação Básica, Decorrente de 
Legislação do FUNDEB (1)

2.332.179.000 2.332.178.217 100,00% % de resultado auferido 18,00% 21,80% 121,11%

5811 - Gestão Estratégica e Política 15.765.560 1.000.000 6,34% projetos implementados 3 11 366,67%

5159 - Manutenção da Rede de Ensino 
Fundamental (1)

838.051.494 772.818.857 92,22% escolas atendidas 5.003 5213 104,20%

5163 - Manutenção da Rede de Ensino 
Médio (1)

133.465.985 126.762.390 94,98% escolas atendidas 3.981 3809 95,68%

TOTAL 6.392.335.468 6.249.473.174 97,77%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

           LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 

105,72%
99,78%

100,00%
98,75%

15,38%

6,80%

121,11%

100,00%

366,67%

6,34%

104,20%

92,22%

95,68%

94,98%

4681 5154 5418 5696 5811 5159 5163

NÚMERO DA AÇÃO

           REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                              
PROGRAMA 0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 7 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 5 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, apesar de não atingirem os quantitativos inicialmente 
previstos, apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
5163 - Manutenção da 
Rede de Ensino Médio 

A ação 5163 – Manutenção do Ensino Médio, deve ter como 
critério de mensuração a soma das metas das unidades 
orçamentárias 8006 e 8007, mas por uma questão técnica, a 
meta orçamentária acrescentou automaticamente e, 
equivocadamente, 184 escolas computadas na unidade 
orçamentária 8001. Sendo, portanto, a meta orçamentária 
correta 3.797 escolas (UO 8006=1.508 e UO 8007=2.289 
escolas). A meta atingida, portanto, ultrapassa a previsão. 

5418 - Apoio à Educação 
Básica com Recursos de 
Convênios e 
Transferências 

Foi prevista a implementação de 13 projetos em parceria entre 
a Secretaria de Estado da Educação e o Governo Federal, 
independendo, portanto, somente da gestão da SEE a 
implementação dos projetos. 
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PROGRAMA: 0910 – PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
OBJETIVO:  Facilitar o acesso da população assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS a medicamentos 

essenciais. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETRO LOA REALIZAÇÃO %

1966 - Ampliação e Adequação 
das Instalações da FURP em 
Guarulhos

10.652.469 4.089.370 38,39%
% das obras 
realizadas

24,5% 33,33% 136,04%

1957 - Construção e 
Aparelhamento da Fábrica de 
Medicamentos - FURP Américo 
Brasiliense 

23.000.000 23.000.000 100,00%
% das obras 
realizadas

13,00% 12,70% 97,69%

4838 - Fabricação e Distribuição 
de Medicamentos

185.135.130 147.713.687 79,79%
medicamentos 
produzidos

2.600.000.000 2.030.047.483 78,08%

TOTAL 218.787.599 174.803.057 79,90%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 0910 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

% Metas Realizadas % Valores Realizados

Comentário: As 3 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 1 ação atingiu 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1957 - Construção e 
Aparelhamento da Fábrica 
de Medicamentos - FURP 
Américo Brasiliense 

Trata-se de obra de extrema complexidade, com execução integrada entre a construção civil, os 
sistemas auxiliares e farmacêuticos. Foi necessário replanejar o projeto inicial devido ao 
desenvolvimento de projeto ambientação das salas farmacêuticas, que levou ao não alcance da 
meta anual. 

4838 - Fabricação e 
distribuição de 
medicamentos 

O mercado mundial produtor de insumos farmacêuticos ficou em crise no final do ano de 2008, 
refletindo na queda da oferta desses produtos e provocando sua escassez no mercado. Isto 
ocasionou pregões fracassados e desertos, com reflexo na produção, que foi retomada, 
paulatinamente, no decorrer do exercício de 2009. Outro fator que contribuiu para a diminuição 
da produção de medicamentos, foi o repasse de recursos financeiros acima de 250 mil 
habitantes para a aquisição desses produtos de outras fontes. 
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PROGRAMA: 0914 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 
 
OBJETIVO:  Controlar as doenças transmissíveis por vetores e hospedeiros intermediários. Prestar assessoria 

técnica aos municípios e realizar pesquisas científicas. 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETRO LOA REALIZAÇÃO %

4833 - Apoio e Orientação aos 
Municípios

845.238 800.182 94,67%
municípios 
assessorados

6.500 7.939 122,14%

4861 - Capacitação e 
Aperfeiçoamento de Profissionais de 
Saúde

500.174 485.310 97,03% servidores capacitados 9.000 8.130 90,33%

2066 - Construção, Reforma, 
Ampliação e Aparelhamento na 
SUCEN (2) e (3)

10 0 0,00% m² de obras realizadas não aplicável não aplicável
não 

aplicável

4839 - Controle de Endemias 57.884.028 57.372.028 99,12% pessoas atendidas 6.452.234 5.555.528 86,10%

4859 - Coordenação e Administração 
Geral

3.497.815 3.442.967 98,43% ações administrativas 
realizadas

23.000 23.000 100,00%

5961 - Gestão com Tecnologia da 
Informação e Comunicação (1)

n/c não aplicável não aplicável
% de serviço 
informatizado

n/c não aplicável
não 

aplicável

5419 - Pesquisa Científica e 
Tecnológica na Área de Endemias

128.329 128.199 99,90% pesquisas realizadas 40 30 75,00%

TOTAL 62.855.594 62.228.687 99,00%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 

(1) Não consta na LOA 2009. 
(2) LOA sem quantitativos de metas. 
(3) Metas não informadas no Programa da Secretaria do Planejamento. 

 
                     LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0914 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: Das 6 ações constantes da LOA 2009, 5 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos 
quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
4861 - Capacitação e 
aperfeiçoamento de 
profissionais de saúde 

A meta anual de capacitação de profissionais da saúde não foi 
alcançada em função das seguintes situações: 1-Deslocamento 
de servidores municipais para as ações de bloqueio de 
transmissão de dengue, dentre outras demandas municipais; 
2-Foram planejadas capacitações com base em previsão de 
contratação de força de trabalho que não se concretizou na 
sua totalidade; 3-Questões operacionais relacionadas aos 
monitores e/ou treinandos com conseqüente cancelamento ou 
transferência de capacitações; 4-Mudanças na gestão 
municipal e alteração na composição das equipes de trabalho. 

4839 - Controle de 
endemias 

A meta orçada não foi atingida devido ao direcionamento das 
equipes de campo para ações de apoio aos municípios em 
detrimento das previstas no controle. 

5419 - Pesquisa científica e 
tecnológica na área de 
endemias 

A meta orçada não foi alcançada devido aos projetos de 
pesquisa que foram adiados ou não entraram a tempo nas 
reuniões da comissão científica, que é a instância que 
chancela as pesquisas que devem ser realizadas. 

 
b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 
 
1. Diferentemente do existente para o Programa de Controle da Dengue Estadual, para 
os demais programas de endemias de interesse Estadual e sob âmbito da SUCEN, inexiste 
atividade de supervisão geral (reuniões da SUCEN com municípios e órgãos parceiros), além 
de ser eventual a divulgação de informações epidemiológicas ou intercâmbio com 
municípios;  

2. Para o Programa de Controle da Dengue Estadual a retroalimentação de dados aos 
municípios não está contemplada nas atividades rotineiras, apesar de figurar como 
competência do Estado no PNCD (Programa Nacional de Controle da Dengue); 

3. Os sistemas voltados a Dengue (SISAED e AEDES), apesar da atualização em curso 
para sistema único em plataforma web, atuam em regime de exceção pelo fato do PNCD ter 
elegido o sistema FAD para implantação em todos os municípios e como fonte única de 
informações vetoriais para a vigilância da dengue; 

4. O sistema SISZOO foi pouco citado pelos municípios, tanto na pesquisa como nas 
requisições, apesar de uso previsto no manual técnico para o Programa de Controle da 
Leishmaniose Visceral Americana; 

5. Os sistemas existentes para o demais programas (Chagas, Esquistossomose e 
Maculosa) são de utilização exclusiva da Autarquia e sem integração com atenção básica 
(PACS/PSF), centralizando o controle das respectivas endemias ao inviabilizar o acesso 
municipal; 

6. Há reconhecimento informal do Governo Estadual de boas práticas municipais, 
principalmente no cumprimento de normas técnicas, contudo exclusivamente relacionadas 
ao Controle da Dengue, apesar da via da formalidade, a exemplo da EXPOEPI(Mostra 
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Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 
Doenças), que resulta em experiências publicadas, além de não estar adstrita a Dengue; 

7. Permanece a estrutura informal da SUCEN de 1970, apesar das alterações 
promovidas pelo Decreto nº 46.063/2001, em razão da ausência de lei complementar que 
fixa quadro de pessoal da entidade; 

8. Portarias são editadas para adequação do funcionamento, postergando a eficácia 
plena da estrutura prevista no regulamento aprovado pelo Decreto n.º 46.063/2001; 

9. Cargos ou empregos públicos necessários a atuação da SUCEN, como o de médico 
veterinário, tem quadro reduzido quando considerado o campo funcional da instituição e a 
possibilidade de atuação suplementar sob constatação de insuficiência da ação municipal.   

10. Dentre as atividades previstas no campo funcional da autarquia e as necessidades 
dos municípios, a percepção dos municípios sobre atividades educativas teve pior 
desempenho, que pode estar calcada nas atividades educativas ou de distribuição de 
material desenvolvidas no Programa de Controle da Dengue ou na ausência de 
desenvolvimento de ações de sustentabilidade ou de intensificação, bem como de 
distribuição de material educativo para doenças com importância epidemiológica no 
município como a Leishmaniose Visceral Americana ou Febre Maculosa Brasileira; 

11. A assistência da SUCEN no controle de artrópodes peçonhentos, incômodos e 
roedores, quando ocorre, está pouco comprometida com o controle de roedores. 

12.  Não há reconhecimento pela SUCEN da ação estratégica relativa ao controle de 
pragas urbanas/roedores arrolada no Eixo V do Plano Estadual de Saúde vigente como de 
sua responsabilidade ou competência, apesar do Plano Operativo Anual 2009 prever 
interface com a SUCEN nesse controle, além do Decreto Estadual nº 46.063/2001 prever a 
assistência aos municípios, sem falar da possibilidade da atuação de forma suplementar 
quando constatada insuficiência da ação municipal nos termos da Portaria n.º 1.172/2004. 

13. Não há uniformidade entre as ações, metas/resultados e indicadores dos Planos 
Plurianuais (orçamentário e de saúde), com prejuízo da clareza de informações oferecidas a 
grupos interessados em compreender e monitorar, de forma direta, a atuação 
governamental. 
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PROGRAMA: 0928 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE 
EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIBEIRÃO PRETO 

 

OBJETIVO:  Garantir à população usuária (SUS, convênios e particular) acesso à assistência médica 
integral e de alta complexidade. 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5422 -Assistência Farmacêutica 23.434.884 23.434.832 100,00%
pacientes atendidos com 
medicamentos

211.650 212.150 100,24%

5665 - Atendimento Hemoterápico 6.300.000 6.299.945 100,00%
bolsas de sangue 
distribuídas

130.400 116.042 88,99%

4868 - Atendimento Médico, 
Ambulatorial e Hospitalar

253.305.609 251.780.908 99,40% atendimentos realizados 620.000 636.226 102,62%

1963 - Obras de Adequação, 
Ampliação e Aparelhamento no 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Ribeirão Preto

2.288.212 2.288.212 100,00% m² de obras realizadas 750 628 83,79%

4843 - Residência Médica 2.222.232 2.217.324 99,78% bolsas concedidas 520 527 101,35%

4855 - Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC

1.365.364 1.359.366 99,56%
sistemas integrados/ 
operacionalizados

51 51 100,00%

TOTAL 288.916.301 287.380.587 99,47%

2009

METAS

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

  REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 0928 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA 

MÉDICA EM RIBEIRÃO PRETO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 6 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 4 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de 
realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
5665 - Atendimento 
Hemoterápico 

A distribuição de hemocomponentes pelo Hemocentro de 
Ribeirão Preto está diretamente relacionada à necessidade de 
cada unidade conveniada. Assim, quanto menor a necessidade, 
menor será a quantidade de bolsas a serem distribuídas. Outro 
fator que influenciou no não alcance da meta prevista foi a 
queda de doadores devido ao surgimento da gripe suína. 

1963 - Obras de 
Adequação, Ampliação e 
Aparelhamento no 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Ribeirão 
Preto 

Alguns contratos firmados no exercício se referem a obras, mas 
não se enquadram na unidade de medida do produto da ação, 
metro quadrado, tais como: a) execução do sistema de alarme 
de incêndio; b) melhoria no sistema de ar condicionado no 
centro cirúrgico; c) fornecimento e instalação de elevadores; d) 
terraplenagem, alargamento de ruas, pavimentação de 
calçadas e recolocação de adutora. 

 
b) Os investimentos(obras e equipamentos) diretos em saúde do programa em comento 
foram objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 

 

1. Não há garantias de que os investimentos diretos em saúde considerem as 
prioridades definidas nos planos de saúde dos municípios e Estado, com planejamento e 
orçamento ascendentes do nível local até o estadual(art. 36 da Lei 8.080/90), e 
conseqüentemente da adoção das necessidades de saúde da população como critério e da 
racionalidade na organização dos recursos, com priorização da regionalização ou atenção 
básica, pela falta de adesão do Estado ao processo de planejamento do SUS, em razão da 
inexistência de um  Plano Diretor de Investimento construído, pactuado e aprovado pelas 
instâncias colegiadas ou deliberativas, instrumento inserido no contexto da regionalização do 
Pacto da Saúde 2006, do  qual o Estado de São Paulo é pactuante; 

2. Não há aderência entres as metas do POA 2009, instrumento que busca garantir a 
execução do Plano Estadual de Saúde, e os investimentos realizados no âmbito da 
autarquia,  reforçando a ausência de garantias para os investimentos diretos quanto a 
critério, planejamento e racionalidade; 

3. Falta de manifestação nos autos, nas justificativas/autorizações, sobre adequação a 
POA ou qualquer outro instrumento de planejamento do SUS; 
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4. Falhas detectadas:   

Objeto Falhas detectadas 
Reforma e Adaptação da sala 10 da 
Utilidade 11(antigo Politomen), salas 
11 e 13 da Utilidade 10 para instalação 
de um aparelho Tomógrafo Philips(CT 
Big BORE) e um Sistema Radiológico 
Cardiovascular monoplano INNOVA 
4100 da General Eletric 
 

-Valor global da obra acima do preço global orçado e  edital sem critério de 
aceitabilidade de preços unitários e global; 

Reforma de parte da área da 
Hemodinâmica para instalação de 
equipamentos de cateterismo cardíaco 
ALLURA XPER, da Philips, localizada no 
2° pavimento 

- CPMF na composição da BDI em proposta datada em 18.08.2008; 
-Valor global da obra acima do preço global orçado e  edital sem critério de 
aceitabilidade de preços unitários e global; 

Reforma e adequação das áreas físicas 
do GECON e Agência Transfusional do 
1º Pavimento do HC-RP e da Central 
de Distribuição localizada no 
Pavimento Inferior 

-Valor global da obra acima do preço global orçado e edital sem critério de 
aceitabilidade de preços unitários e global; 

Sistema de Vídeo Endoscopia - HCRP - Aquisição direta por inexigibilidade de sistema de endoscopia digestiva por 
imagem contemplou itens que reclamariam procedimento licitatório. 

 
5. A avaliação constante no PPA 2008-2011 para os estabelecimentos de saúde, e 
conseqüentemente para os investimentos diretos em saúde, é diferenciada em virtude dos 
indicadores de desempenho utilizados, além de pouco se valer daqueles com parâmetros na 
Portaria GM 1.101/02.  
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PROGRAMA: 0929 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE 
EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO 

 
OBJETIVO:  Garantir à população usuária (Sistema Único de Saúde – SUS, convênios de saúde e 

particular) assistência médica integral de alta complexidade. 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5422 - Assistência Farmacêutica 99.200.000 99.128.652 99,93% pacientes atendidos com 
medicamentos

3.550.864 3.178.297 89,51%

4868 - Atendimento Médico, 
Ambulatorial e Hospitalar

711.149.639 698.273.265 98,19% atendimentos realizados 2.649.005 1.779.373 67,17%

1964 - Obras de Adequação, 
Ampliação e Aparelhamento do 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP

51.905.231 38.024.999 73,26%  m² de obras realizadas 7.128 7.128 100,00%

4843 - Residência Médica 3.228.691 3.228.691 100,00% bolsas concedidas 917 917 100,00%

4845 - Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC

7.875.885 7.870.647 99,93%
% de sistemas e equipamentos 
em operação

25% 25% 100,00%

TOTAL 873.359.446 846.526.254 96,93%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 
                 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

     REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0929 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA 

MÉDICA EM SÃO PAULO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 5 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 3 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de 
realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5422 - Assistência 
farmacêutica 

Devido à maior articulação entre as secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde, envolvendo o Hospital das Clínicas e o 
redirecionamento de casos mais complexos, a grade de 
urgência/emergência foi revista e os atendimentos passaram a 
ser referenciados, influenciando diretamente no número de 
pacientes atendimentos com medicamentos. 

4868 - Atendimento 
Médico, Ambulatorial e 
Hospitalar 

Os quantitativos foram menores devido às mudanças na 
complexidade dos casos atendidos pelo Hospital. 

 
b) Os investimentos(obras e equipamentos) diretos em saúde do programa em comento 
foram objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 
 
1. Não há garantias de que os investimentos diretos em saúde considerem as 
prioridades definidas nos planos de saúde dos municípios e Estado, com planejamento e 
orçamento ascendentes do nível local até o estadual(art. 36 da Lei 8.080/90), e 
conseqüentemente da adoção das necessidades de saúde da população como critério e da 
racionalidade na organização dos recursos, com priorização da regionalização ou atenção 
básica, pela falta de adesão do Estado ao processo de planejamento do SUS, em razão da 
inexistência de um  Plano Diretor de Investimento construído, pactuado e aprovado pelas 
instâncias colegiadas ou deliberativas, instrumento inserido no contexto da regionalização do 
Pacto da Saúde 2006, do  qual o Estado de São Paulo é pactuante; 

2. Não há aderência entres as metas do POA 2009, instrumento que busca garantir a 
execução do Plano Estadual de Saúde, e os investimentos realizados no âmbito da 
autarquia, reforçando a ausência de garantias para os investimentos diretos quanto a 
critério, planejamento e racionalidade; 

3. Falta de manifestação nos autos, nas justificativas/autorizações, sobre adequação a 
POA ou qualquer outro instrumento de planejamento do SUS; 

4. Falha detectada:  
 
Reforma da Unidade de Apoio 
Cirúrgico no 9° andar, do Prédio dos 
Ambulatórios – PAMB, do Instituto 
Central no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP 

- Área inaugurada em 14.12.2009, sem recebimento provisório até 
11.01.2010, mas com disponibilização para atendimento com infiltração em 
área restrita – Recuperação pós-anestésica(RPA) 15 

 

5. A avaliação constante no PPA 2008-2011 para os estabelecimentos de saúde, e 
conseqüentemente para os investimentos diretos em saúde, é diferenciada em virtude dos 
indicadores de desempenho utilizados, além de pouco se valer daqueles com parâmetros na 
Portaria GM 1.101/02.  
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PROGRAMA: 0930 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 
OBJETIVO:  Assegurar o atendimento integral à saúde com eqüidade e resolutividade. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

1958 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do 
Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese (1) e 

10 0 0,00% % das obras realizadas
não 

aplicável
não 

aplicável
não 

aplicável
4849 - Apoio Financeiro a Entidades 
Filantrópicas e Municipais do Estado de São 
Paulo

632.954.988 624.851.898 98,72%
convênios/termos aditivos 
assinados

3.033 1.531 50,48%

4850 - Atendimento Médico, Ambulatorial e 
Hospitalar 

4.355.941.743 4.305.840.595 98,85%  atendimentos realizados 21.699.999 9.016.523 41,55%

1377 - Construção, Reforma, Ampliação e 
Aparelhamento para Serviços de Referência

196.223.518 195.193.463 99,48%  m² de obras realizadas 31.596 31.596 100,00%

5695 - Desenvolvimento das Atividades do 
Instituto Dr. Arnaldo(2)

n/c não aplicável
não 

aplicável
 atendimentos realizados n/c

não 
aplicável

não 
aplicável

4851 - Pagamento de Pensão aos Hansenianos 3.225.862 3.151.545 97,70% pensionistas beneficiados 623 564 90,53%

5786 - Redução da Mortalidade Materna e 
Infantil (1)

10.000 0 0,00%
municípios com 
mortalidade materna e 
infantil reduzida

não 
aplicável

não 
aplicável

não 
aplicável

1959 - Reforma, Ampliação e Aparelhamento do 
Hospital Ferraz de Vasconcelos (1) e (3)

10 0 0,00% % das obras realizadas
não 

aplicável
não 

aplicável
não 

aplicável
5532 - Repasse de Recursos Federais para 
Serviços Prestados por Municípios e Entidades 
sob Gestão Estadual

2.070.364.768 2.070.363.855 100,00%
contratos/convênios 
firmados

828 274 33,09%

4852 - Repasse de Recursos p/ Atendimento 
Médico à Organizações Sociais de Saúde e 
Outras Entidades

2.328.186.794 2.327.090.277 99,95% atendimentos realizados 10.091.701 21.958.879 217,59%

5775 - Serviços de Saúde para a População com 
Necessidades Específicas (1)

0 0
não 

aplicável
municípios atendidos

não 
aplicável

não 
aplicável

não 
aplicável

TOTAL 9.586.907.693 9.526.491.633 99,37%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009
METAS2009

(1) LOA sem quantitativos de metas. (2) Não constou na LOA 2009. (3) Metas não informadas no Programa da Secretaria do Planejamento. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: Das 10 ações constantes da LOA 2009, 6 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 4 ações, além de não atingirem referidos 
quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária . 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas: 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4849 - Apoio Financeiro a 
Entidades Filantrópicas e 
Municipais do Estado de São 
Paulo 

Por um equívoco, foi lançado pelo orçamentário da 
Secretaria da Saúde na UO 9001, 1500 termos aditivos a 
mais, duplicando assim a informação. A Unidade 
Orçamentária (UO) 9002 acumula os convênios/termos 
aditivos das demais unidades da Secretaria da Saúde no 
PPA. 

4850 - Atendimento Médico, 
Ambulatorial e Hospitalar 

A meta está abaixo do previsto porque os exames 
laboratoriais passaram a ser realizados pelo Centro 
Estadual de Análises Clínicas/CEAC e computados na Ação 
4852-Repasse de Recursos para Atendimento Médico a 
Organizações de Saúde e Outras Entidades. Da mesma 
maneira, houve redução no número de atendimentos 
computados nesta ação, devido à implantação, em 2009, 
de 11 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME, que 
passaram a fazer atendimentos anteriormente realizados 
pelos hospitais e ambulatórios gerenciados pela 
administração direta. As AME’s também serão computadas 
na Ação 4852-Repasse de Recursos para Atendimento 
Médico a Organizações de Saúde e Outras Entidades. 

4851 - Pagamento de Pensão 
aos Hansenianos 

A diferença entre o previsto e o executado se deve aos 
óbitos no período. 

5532 - Repasse de Recursos 
Federais para Serviços 
Prestados por Municípios e 
Entidades sob Gestão Estadual 

Em 2008, com a publicação da Portaria GM/MS nº 155 
foram homologados os termos de compromisso de gestão 
municipal de 643 municípios do Estado de São Paulo, com 
assunção, por estes, da gestão dos serviços públicos 
municipais que ainda se encontravam sob gestão estadual, 
bem como, assunção, ao longo de 2008 e 2009, do 
pagamento de vários serviços conveniados/contratados 
pelos municípios através da transferência de recursos 
financeiros diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. 

 
b) Os investimentos(obras e equipamentos) diretos em saúde do programa em comento 
foram objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 
 
1. Não há garantias de que os investimentos diretos em saúde considerem as 
prioridades definidas nos planos de saúde dos municípios e Estado, com planejamento e 
orçamento ascendentes do nível local até o estadual(art. 36 da Lei 8.080/90), e 
conseqüentemente da adoção das necessidades de saúde da população como critério e da 
racionalidade na organização dos recursos, com priorização da regionalização ou atenção 
básica, pela falta de adesão do Estado ao processo de planejamento do SUS, em razão da 
inexistência de um  Plano Diretor de Investimento construído, pactuado e aprovado pelas 
instâncias colegiadas ou deliberativas, instrumento inserido no contexto da regionalização do 
Pacto da Saúde 2006, do  qual o Estado de São Paulo é pactuante; 

2. Não há aderência entres as metas do POA 2009, instrumento que busca garantir a 
execução do Plano Estadual de Saúde, e as ações realizadas no âmbito da SES, que suplanta 
em quantidade as referidas metas, apesar de algumas não atendidas (inauguração do 
Hospital de Caieiras e ampliação dos leitos de UTI Infantil de crônicos no Hospital Infantil 
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Candido Fontoura), reforçando a ausência de garantias para os investimentos diretos quanto 
a critério, planejamento e racionalidade; 

3. Falta de manifestação nos autos, nas justificativas/autorizações, sobre adequação a 
POA ou qualquer outro instrumento de planejamento do SUS; 

4. Falhas detectadas:   
 
Objeto Falhas detectadas 
Construção da nova cabine de força no 
Hospital Geral de Promissão 

- itens detalhados no memorial descritivo, contudo sem correspondente 
decomposição em custos unitários, unidade e quantidade na planilha 
orçamentária; 
-1º Termo Aditivo Contratual de Valor expandiu o objeto do contrato, por não 
estarem inicialmente previstos no Projeto Básico que integra o Edital da 
Tomada de Preço n.º 04/2008; 
- itens medidos e pagos foram suprimidos da planilha orçamentária com a 
elaboração do 1º Termo Aditivo Contratual de Valor; 

Reforma e Ampliação do Pronto 
Socorro/Readeq.no Diagnóstico no 
Hospital Geral de Guaianases2 

- vazamentos (infiltração) ocorrem desde a entrega da obra, cujo recebimento 
provisório se sucedeu em 15.04.2009 e o definitivo em 23.09.2009, com 
intervenções da contratada, porém sem solução definitiva.  
- sistema de chamada dos consultórios não estava instalado até 
28.01.2010(Item 19.01.03, 19.01.04 e/ou 19.01.05), conforme relatos; 

 
5. A avaliação constante no PPA 2008-2011 para os estabelecimentos de saúde, e 
conseqüentemente para os investimentos diretos em saúde, é diferenciada em virtude dos 
indicadores de desempenho utilizados, além de pouco se valer daqueles com parâmetros na 
Portaria GM 1.101/02.  
 
 
 
 
c) A atuação do Estado no Controle de Glicemia, atividade desenvolvida no programa em 
comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 
 
1. O acompanhamento da evolução quantitativa dos resultados do programa demonstra que 
houve uma redução no Estado de São Paulo, tanto do percentual de internações por 
diabetes quanto do número de amputações dela decorrentes. 

2. No município escolhido para inspeção “in loco” por parte desta auditoria, observa-se que 
os insumos e medicamentos necessários para o controle de glicemia têm chegado ao usuário 
final, não havendo falta de materiais, nem demanda pendente de atendimento. 

3. Sugerimos, no entanto, recomendação para o aprimoramento do cadastro de usuários 
que está desatualizado, bem como aquisição de agulhas com espessura adequada para 
aplicação de insulina. 

 

                                                 
2 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo 
Sr. Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 
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PROGRAMA: 0932 – CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE 
OBJETIVO:  Integrar e consolidar o papel do gestor estadual no Sistema Único de Saúde – SUS na operação, 

supervisão, avaliação e monitoramento das ações de vigilância em saúde. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5781 - Campanha de Vacinação 
Animal (1)

2.200.000 1.435.575 65,25%  cobertura vacinal 80% 80% 100,00%

4124 - Campanhas de Vacinação 11.510.247 8.978.307 78,00% doses aplicadas 8.924.984 24.987.755 279,98%

4138 - Exames de Laboratório de 
Saúde Pública

2.190.296 1.594.258 72,79% exames realizados 1.100.000 1.002.112 91,10%

5423 - Pesquisa Científica e 
Tecnológica

507.282 287.899 56,75%
pesquisas em andamento 
/realizadas

75 75 100,00%

5780 - Vacinação de Rotina 2.965.082 2.965.081 100,00% doses aplicadas 15.894.920 19.134.177 120,38%

4722 - Vigilância Epidemiológica (1) 355.551 346.161 97,36%
% de proporção dos casos 
notificados/ investigados

80% 87% 108,75%

4127 - Vigilância Sanitária (1) 664.002 656.861 98,92%
% de proporção dos municípios 
produzindo relatórios do Proágua

100% 95% 95,00%

TOTAL 20.392.460 16.264.143 79,76%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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78,00%

91,10%

72,79%

100,00%
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5781 4124 4138 5423 5780 4722 4127

NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 7 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 5 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente 
previstos apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não 
atingir os quantitativos inicialmente previstos apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução 
orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
4127 - Vigilância Sanitária A meta de 100% deverá ser alcançada até 2011, portanto 95% é um ótimo percentual 

de desempenho no programa para o ano de 2009. 
4138 - Exames de Laboratório de 
Saúde Pública 

O Instituto Adolfo Lutz está reduzindo o número de exames realizados, devido à 
descentralização para os municípios dos exames de triagem, tais como HIV, hepatite e 
tuberculose. 
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PROGRAMA: 0935 – PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E 
HEMODERIVADOS 
 
OBJETIVO:  Desenvolvimento de tecnologia de produção e implantação industrial. Contribuir para a 

melhoria dos padrões de saúde pública, produzindo imunobiológicos capazes de atender a 
demanda gerada pelo quadro epidemiológico do país. 

 

DOTAÇÃO LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4869 - Produção de Biológicos 3.591.994 3.591.994 100,00% produtos biológicos produzidos 96.200.000 208.605.292 216,85%

4871 - Sistema de Apoio 
Informacional à Distribuição de 
Substâncias Biológicas

0 0 não aplicável
% dos sistemas de informações 
instalados

70% 0 0,00%

TOTAL 3.591.994 3.591.994 100,00%

AÇÃO

2009

METAS2009

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 0935 - PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que apenas 1 atingiu plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4871 - Produção e distribuição de 
imunobiológicos 

O sistema de apoio informacional à distribuição de substâncias biológicas não foi 
desenvolvido, tendo em vista que o recurso orçamentário destinado à ação foi 
remanejado para outros programas do PPA. 
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PROGRAMA: 1023 – ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO 
 
OBJETIVO:  Atender aos egressos do ensino médio e de cursos de graduação dando a eles formação 

tecnológica de nível superior para se colocar ou se atualizar nos atuais mercados 
competitivos do Estado. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5620 - Capacitação do Pessoal 
Docente, Técnico e Administrativo

200.000 177.013 88,51%
docentes e funcionários técnico-
administrativos capacitados

253 890 351,78%

1515 - Expansão do Ensino 
Público Tecnológico 

41.150.000 40.889.584 99,37% matrículas ampliadas 3.100 6.909 222,87%

5290 - Manutenção do Ensino 
Público Tecnológico (2)

26.262.040 26.256.656 99,98% matrículas mantidas 38.000 35.343 93,01%

1519 - Modernização 
Organizacional do Centro Paula 
Souza - Ensino Público 
Tecnológico (1)

n/c não aplicável não aplicável
plano de reorganização/ 
racionalização implantado

n/c não aplicável não aplicável

TOTAL 67.612.040 67.323.253 99,57%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) Não consta na LOA 2009.                         (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

                            LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 1023 - ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. Além de não atingir referidos quantitativos, 1 ação apresentou percentual de realização de 
metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas: 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5290 – Manutenção do Ensino Público 
Tecnológico 

Meta não atingida no período, em virtude de fatores como saída dos alunos 
(concluintes, evadidos, transferência, trancamento de matrículas) e vagas 
não preenchidas. 
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PROGRAMA: 1024 – ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 
(ÓRGÃO 10000 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO) 
 
OBJETIVO:  Qualificar profissionais representa estratégia fundamental para o desenvolvimento 

econômico sustentável das diversas regiões do Estado. 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5620 - Capacitação do Pessoal 
Docente, Técnico e Administrativo

200.000 171.006 85,50%
docentes e funcionários 
técnico-administrativos 
capacitados

2.745 3.597 131,04%

5844 - Ensino à Distância (1) 10 0 0,00% alunos qualificados
não 

aplicável
não aplicável

não 
aplicável

2226 - Expansão de Matrículas no 
Ensino Público Técnico 

247.800.354 247.737.876 99,97% matrículas ampliadas 48.260 21.632 44,82%

5845 - Formação Inicial e 
Continuada de Trabalhadores

540.000 532.688 98,65% pessoas capacitadas 8.000 11.318 141,48%

5292 - Manutenção do Ensino 
Público Técnico (3)

611.759.742 600.484.689 98,16% matrículas mantidas 149.342 113.025 75,68%

2114 - Modernização Organizacional 
do Centro Paula Souza - Ensino 
Público Técnico (2)

n/c não aplicável não aplicável
plano de reorganização/   
racionalização implantado

n/c não aplicável
não 

aplicável

TOTAL 860.300.106 848.926.260 98,68%

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA sem quantitativos de metas. 
(2) Ação não consta na LOA 2009. 
(3) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES    
PROGRAMA 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO (ÓRGÃO 10000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO)

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: Das 5 ações constantes da LOA 2009, 4 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
2226 - Expansão de 
Matrículas no Ensino 
Público Técnico 

Meta não atingida, considerando os fatores relacionados a 
perdas (desistência, evasão, trancamento e matrícula) e vagas 
não preenchidas. Podem ser apontados também fatores político-
administrativos (problemas com licitação/prazo-
processo/adiamento da conclusão de obras-reformas e 
adequações da estrutura física), postergando a implantação da 
ETE prevista para o corrente ano. Hoje, o Centro Paula Souza 
mantém 179 escolas técnicas localizadas em 134 municípios, por 
intermédio de convênio com as secretarias de educação estadual 
e municipal. Há 138 classes descentralizadas em 93 municípios. 

5292 - Manutenção do 
Ensino Público Técnico 

Fatores como evasão, trancamento de matrículas e vagas não-
preenchidas podem ser apontados como causa da não-execução 
da meta prevista. Além de motivos político-administrativos 
(problemas com licitação/ prazo-processo/adiamento da 
conclusão de obras-reformas e adequações da estrutura física), 
postergando a implantação da ETE prevista para o corrente ano. 
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PROGRAMA:  1024 – ENSINO PÚBLICO TÉCNICO 
(ÓRGÃO 43000 – SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR) 
 
 
OBJETIVO:  Qualificar profissionais representa estratégia fundamental para o desenvolvimento 

econômico sustentável das diversas regiões do Estado 
 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5938 - Ensino Técnico 35.577.517 34.529.793 97,06% alunos matrículados 6.260 6.389 102,06%

TOTAL 35.577.517 34.529.793 97,06%

DOTAÇÃO

2009

2009

METAS

AÇÃO

 
 

              LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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5938

NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 1024 - ENSINO PÚBLICO TÉCNICO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: A ação constante na LOA 2009 apresentou metas passíveis de aferição, tendo atingido plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos. 
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PROGRAMA: 1308 – SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

OBJETIVO: Conjugar o estímulo à produção de alimentos e seu escoamento a projetos de segurança alimentar, assegurando o acesso da 
população a alimentos com qualidade, diversidade e alto valor nutritivo. 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4783 - Ações Integradas em Segurança 
Alimentar

3.019.030 2.985.594 98,89% pessoas atendidas 798.850 865.315 108,32%

1330 - Bom Prato 27.400.000 25.673.185 93,70% refeições servidas 11.500.000 10.650.940 92,62%

1331  Bom Preço do Agricultor (1) n/c não aplicável não aplicável
pontos de venda 
implantados

n/c não aplicável não aplicável

2049 Cozinha Escola (1) n/c não aplicável não aplicável cozinhas instaladas n/c não aplicável não aplicável

4893 - Operacionalização do Sistema de 
Informações do Programa Segurança 
Alimentar (2)

1.660.611 1.640.809 98,81%
sistemas 
informatizados 
mantidos

22 20 90,91%

1309 - Viva Leite 181.289.578 180.642.946 99,64%
pessoas atendidas - 
idosos e crianças

745.000 708.139 95,05%

TOTAL 213.369.219 210.942.534 98,86%

AÇÃO DOTAÇÃO
2009

METAS2009

(1) Não consta na LOA 2009. 
(2) Considerado para Acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 1308 - SEGURANÇA ALIMENTAR

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 4 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 1 ação atingiu plenamente os 
quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram 
percentuais de realização de metas inferiores aos percentuais de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas: 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1330 - Bom Prato 

Em 2009, alcançado 98,43% da meta anual. A meta 
não foi alcançada devido à interrupção do 
fornecimento de refeições em duas unidades da 
Capital. Uma por 3 meses e a outra por 2 meses. As 
duas unidades paralisaram o atendimento em 
decorrência da não renovação do convênio e da 
mudança de endereço/entidade. 

4893 - Operacionalização do 
Sistema de Informações do 
Programa Segurança Alimentar 

A meta não foi atingida, pois não foram implantados 
os projetos internos que previam a criação de novos 
sistemas 

1309 - Viva Leite 

Alcançado 95,05% da meta anual. Fatores 
administrativos como a inclusão e exclusão de 
beneficiários, bem como a suspensão temporária de 
entidades por irregularidades dificultaram o 
cumprimento da meta. 

 

b) A Ação 1309- Vivaleite inserida no Programa 1308 – Segurança Alimentar em comento foi 
objeto de monitoramento em virtude de auditoria operacional realizada em 2008, com os 
seguintes achados: 

 

As recomendações efetuadas por esta Casa em relação ao maior 
envolvimento da área da saúde, s.m.j., não foram atendidas, com relação à distribuição do 
leite pelas entidades não governamentais, mesmo com a edição da Resolução SS nº 
12/2007, diante das falhas apontadas. 

Salientamos que, o montante de recursos liquidados no exercício de 
2009 para a região da Grande São Paulo foi de R$ 111.077.240,12 (dados obtidos do SIGEO 
na data de 23/03/2010), conforme a seguir reproduzimos: 
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Regiões  Credito 
Empenhado 

Liquidado Porcentagem 
Liquidado

Ação 1309 - VIVALEITE

ARACATUBA                                   3.893.467,34         3.893.467,34         2,16%
BARRETOS                                    1.695.105,16         1.695.105,16         0,94%
BAURU                                       2.960.092,94         2.960.092,94         1,64%
CAMPINAS                                    9.487.622,23         9.487.622,23         5,25%
CENTRAL                                     1.695.008,11         1.695.008,11         0,94%
FRANCA                                      2.143.276,82         2.143.276,82         1,19%
GRANDE SAO PAULO                            111.077.240,12  111.077.240,12  61,49%
MARILIA                                     6.252.461,76         6.252.461,76         3,46%
PRESIDENTE PRUDENTE                         7.135.222,30         7.135.222,30         3,95%
REGISTRO                                    3.066.864,24         3.066.864,24         1,70%
RIBEIRAO PRETO                              2.299.757,14         2.299.757,14         1,27%
SANTOS                                      1.763.640,36         1.763.640,36         0,98%
SAO JOSE DO RIO PRETO                       7.485.751,77         7.485.751,77         4,14%
SAO JOSE DOS CAMPOS                         5.042.813,10         5.042.813,10         2,79%
SOROCABA                                    14.644.622,51       14.644.622,51       8,11%

180.642.945,90  180.642.945,90  100,00%  
Fonte – Sigeo – 23/03/2010 

 
Assim, s.m.j., há necessidade de um maior envolvimento da 

Secretaria da Saúde na avaliação e no acompanhamento da execução do programa através 
da Comissão Técnica, bem como, a realização e o acompanhamento dos resultados do 
exame antropométrico na Capital e Grande São Paulo, tendo em vista que a alocação da 
despesa está vinculada à área da saúde. 

 
Salientamos que tais falhas já foram apontadas no TC-2.675/026/08, 

relativo ao exercício de 2008. 
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PROGRAMA: 1602 – GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA 
 
OBJETIVO:  Aumentar a velocidade média de tráfego e da capacidade de transporte por ciclo de viagem, 

atraindo mais cargas para a malha hidroviária e proporcionando maior equilíbrio à matriz de 
transportes com menores custos econômicos, sociais e ambientais. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

1291 - Ampliação e Proteção dos Vãos de 
Navegação das Pontes na Hidrovia Tietê-
Paraná (1)

12.435.553 477.906 3,84% obras executadas
não 

aplicável
não aplicável

não 
aplicável

4898 - Fomento ao Desenvolvimento do 
Transporte Hidroviário (1)

10.820 4.800 44,36%
volume de carga transportada 
(em toneladas)

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

2156 - Ampliação e Retificação de Canais 
da Hidrovia Tietê-Paraná (1)

1.131.000 0 0,00%
km de canais ampliados ou 
retificados

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

2157 - Implantação de Novos Trechos (1) 4.481.000 81.706 1,82% km de trechos implantados não 
aplicável

não aplicável não 
aplicável

4910 - Manutenção da Sinalização e 
Equipamentos de Segurança à Navegação

12.001.742 7.089.551 59,07%
campanhas integrais de 
manutenção realizadas

4 4 100,00%

2158 - Obras Vinculadas às Eclusas da 
Hidrovias Tietê Paraná - HTP (1)

361.000 0 0,00% obras executadas
não 

aplicável
não aplicável

não 
aplicável

5873 - Operação do Sistema Hidroviário (1) 
e (2)

1.191.000 0 0,00%
 campanhas de inspeção 
realizadas

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

TOTAL 31.612.115 7.653.963 24,21%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(2) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento. 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 1602 - GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 7 ações constantes da LOA 2009, 1 ação apresentou metas passíveis de aferição, a qual atingiu plenamente os 
quantitativos inicialmente previstos.  
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PROGRAMA:          1605 – OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS 
 
OBJETIVO:  Propiciar condições de segurança e fluidez do trânsito nas rodovias sob jurisdição do 

DER+DERSA, bem como implantar e operar praças de pedágio e postos de pesagem  

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4901-Implantação e Operação de 
Postos de Pesagem nas Rodovias 
Estaduais

38.080.768 38.012.901 99,82%
postos de pesagem 
implantados

93 74 79,57%

4902-Implantação e Operação de 
Praças de Pedágio nas Rodovias 
Estaduais (1)

6.000.356 5.873.184 97,88%
praças de pedágio 
implantadas

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

4903-Operação da Malha Rodoviária  
por Meio de Unidades de 
Atendimento

69.707.662 69.415.404 99,58%
unidades de 
atendimento 
implantadas

33 57 172,73%

TOTAL 113.788.786 113.301.490 99,57%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
 

         LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 1605 - OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: Das 3 ações constantes da LOA 2009, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 1 ação 
atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente previstos, 
apresentou percentual de execução de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4901-Implantação e Operação de Postos de 
Pesagem nas Rodovias Estaduais 

Com o advento das novas concessões rodoviárias no ano de 2009, o DER 
transferiu 23 postos de pesagem para as novas concessionárias. 
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PROGRAMA: 1606 – AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 
OBJETIVO:  Garantir rodovias em bom estado de manutenção, de forma a proporcionar um transporte confortável, seguro e econômico de 
bens e pessoas na malha rodoviária. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

1115-Duplicação BR.381/Rodovia 
Fernão Dias - BID (1)

50 0 0,00%
km de rodovia duplicada e 
modernizada

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

1418-Duplicação e Implantação de 
Rodovias Estaduais (2) e (3)

359.662.900 355.230.824 98,77%
km de rodovias duplicadas e/ou 
implantadas

29,5 106,50 361,02%

1114-Estradas Vicinais 213.229.144 161.280.929 75,64%
 km de estradas vicinais 
recuperadas/pavimentadas

198 499,34 252,19%

1970 - Implantação e Transposição de 
Rodovias - Convênio DER/DERSA

2.243.100.000 1.912.289.773 85,25%
km de ligações rodoviárias 
recuperadas ou adequadas

60 10,95 18,25%

1413 - Modernização / Monitoração de 
Rodovias Estaduais

200.000 180.513 90,26%
equipamentos de câmaras, 
contadores e painéis de 
mensagem instalados

1 5 500,00%

4904-Patrulha Rodoviária 10.297.298 9.324.847 90,56%
 km de rodovias e/ou estradas 
recuperadas

366 527,89 144,23%

2246 - Pavimentação e Recuperação de 
Estradas Vicinais - BID

263.895.000 245.173.589 92,91%
km de estradas vicinais 
pavimentadas ou recuperadas

1044 2128 203,83%

1419-Recuperação de Rodovias 
Estaduais (1) e (2)

não aplicável 1.314.702.767 não aplicável
km de rodovias estaduais 
recuperadas

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

1933-Recuperação de Rodovias 
Estaduais-BID2

36.165.000 33.998.819 94,01%
km de rodovias estaduais 
recuperadas

1 103 10300,00%

2097 - Terminais Rodoviários 6.300.000 6.169.403 97,93% terminais reformados ou 
construídos

1 65 6500,00%

2247 - Pavimentação e Recuperação de 
Estradas Vicinais - BIRD

420.601.550 210.978.699 50,16%
 km de estradas vicinais 
pavimentadas ou recuperadas

971 320 32,96%

TOTAL ñ aplicável 4.249.330.163 ñ aplicável

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(2) Ação Desenvolvida por empresa estatal não dependente. (3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 1606 - AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 11 ações constantes da LOA 2009, 9 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 7 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram 
percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1970 - Implantação e 
Transposição de Rodovias - 
Convênio DER/DERSA 

A diferença entre a meta orçada e a meta executada 
decorre do fato de que algumas obras previstas serão 
executadas pelas respectivas prefeituras municipais. 

2247 - Pavimentação e 
Recuperação de Estradas Vicinais 
- BIRD 

Retardamento na assinatura do contrato internacional 
de financiamento deslocou o início das obras da Etapa 
III para outubro de 2009. 

 
 
b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 
 
 

1. O Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve fazer constar informações 
relevantes a respeito da execução de seus programas de governo, visando o 
incremento das possibilidades de acompanhamento e avaliação das ações 
executadas pelos entes públicos. Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior 
transparência a atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar maior 
publicidade ao conjunto de suas realizações; 

2. O DER deve estabelecer, nas cláusulas dos editais de suas obras, a desclassificação 
das licitantes cujas propostas apresentem itens com preços superiores ao estimado 
pela Autarquia, evitando, dessa forma, que aditamentos ulteriores aos contratos 
resultem no desembolso de valores globais superiores aos praticados no mercado;   

3. Quando da elaboração dos projetos básicos, o DER deve observar com rigor todos os 
estudos e levantamentos indispensáveis à precisa caracterização das condições das 
vias e dos serviços e materiais necessários à sua recuperação, de modo a mitigar a 
realização de aditamentos contratuais em virtude de circunstâncias que poderiam ser 
determinadas desde o início da preparação do projeto; 

4. O DER deve estudar a possibilidade de reduzir o percentual do BDI aplicado em seus 
orçamentos estimativos, de modo que a conseqüente redução dos limites de preços 
impostos às licitantes possibilite a obtenção de valores contratuais inferiores aos que 
foram observados nas Ações analisadas por esta auditoria; 

5. Ante a inexistência de circunstâncias que assegurem vantagens técnicas e 
econômicas relevantes à Autarquia, esta deve abandonar a estratégia de incluir 
diversas estradas distintas em um mesmo e indecomponível objeto licitatório, 
permitindo, dessa forma, que empresas de menor porte, cujas capacidades técnica e 
financeira as desautorizem a assumir os encargos da realização simultânea de 
diversas obras, estejam aptas a participar do certame de apenas uma estrada. Como 
procuramos demonstrar no relatório, a obtenção de maiores níveis de abatimento no 
preço dos contratos depende do total de empresas que participem dos 
procedimentos licitatórios, sendo, portanto, inconvenientes as medidas que 
importem, ainda que indiretamente, em restrições ao universo de interessados em 
contratar com a Administração; 

6. Ainda a respeito dos lotes de estradas, verificamos que as justificativas para os 
aditamentos contratuais não especificaram a parcela dos valores acrescidos que 
correspondia a cada uma das vias; 
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7. A maioria das estradas visitadas (cerca de 70%) já apresentava ao menos um tipo de 
defeito, estando algumas delas em avançado estágio de deterioração, tanto em 
função do desacordo entre as especificações técnicas da obra e as características do 
tráfego a que são regularmente submetidos os pavimentos, como da falta de 
conservação adequada das vias; 

8. Algumas das obras de reforma de Terminais Rodoviários visitadas apresentaram 
divergências entre os valores desembolsados até o momento e os serviços 
efetivamente executados pela empresa contratada. Em um dos casos analisados, foi 
constatado o pagamento por serviços ainda não realizados, conforme observado nos 
termos de medição da obra. 
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PROGRAMA: 1609 – CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 
 
OBJETIVO:  Propiciar qualidade, conforto e segurança aos usuários. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4907 - Conservação, Sinalização e 
Demais Elementos de Segurança em 
Rodovias

368.675.779 350.923.015 95,18%
km de conservação e 
sinalização executada

15.500 14.120 91,10%

TOTAL 368.675.779 350.923.015 95,18%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 

91,10%

95,18%

89,00%

90,00%
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93,00%

94,00%
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96,00%

4907

NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 1609 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

% Metas Realizadas % Valores realizados
 

Comentário: A ação constante da LOA 2009 apresentou metas passíveis de aferição, porém não atingiu plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos, além de apresentar percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.  

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4907 - Conservação, Sinalização e Demais 
Elementos de Segurança em Rodovias 

Com o advento das novas concessões rodoviárias, no ano de 2009 o DER 
transferiu 1.715 Km de rodovias para as novas concessionárias, sendo 
executado pelo DER 13.85 Km e pela DERSA 335 Km. 

 



       Fl.nº             178 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

          

 

PROGRAMA:1611 – TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
 
OBJETIVO:  Construir o Rodoanel Mário Covas (Trecho Oeste já construído) e o Ferroanel no entorno da 

Região Metropolitana de São Paulo 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

2155 - Execução da Obra do 
Ferroanel - Tramo Sul (1) e (4)

 não aplicável não aplicável
 não 

aplicável
% da etapa construída não aplicável não aplicável

não 
aplicável

2153 - Execução das Obras do 
Rodoanel - Trecho Leste (2) e (3)

18.000.000 0 0,00% % da etapa concluída 3% 3% 100,00%

2151 - Execução das obras do 
Rodoanel - Trecho Sul (2) e (3)

1.450.000.000 563.470.000 38,86% % das obras concluídas 40% 50% 125,00%

1420-Obras Complementares e 
Condicionantes da Lic. Operação do 
Rodoanel - Trecho Oeste (2)

 não aplicável 20.348.000
 não 

aplicável
% do Trecho Oeste do 
Rodoanel Concluído

2,2% 30% 1363,64%

2283 - Execução das Obras do 
Rodoanel - Trecho Norte (1),(4)e(5)

não aplicável não aplicável
não 

aplicável
% de Etapa Concluída não aplicável não aplicável

não 
aplicável

TOTAL não aplicável
583.818.000

 não 
aplicável

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas 
(2) Ação Desenvolvida por empresa estatal não dependente. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos pela 

Secretaria do Planejamento.  
(3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. 
(4) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento. 
(5) Não consta no PPA. 

                    LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 

100,00%

0,00%

125,00%

38,86%

1.363,64%

2155 2153 2151 1420 2283

NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO 

PAULO

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 5 ações constantes da LOA 2009, 3 ações apresentaram metas passíveis de aferição e atingiram plenamente os 
quantitativos inicialmente previstos.  
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PROGRAMA: 1729 – ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E 
INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 
 
OBJETIVO:  Dar efetividade aos direitos e garantias do adolescente autor de ato infracional através da 

reconfiguração do cumprimento das medidas sócio-educativas, objetivando à sua reinserção ao 
convívio social. 

 

LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5906 - Atenção Integral à Saúde do 
Adolescente em Cumprimento de Medida 
Sócio-educativa

9.879.509 9.327.182 94,41% atendimentos realizados 1.501.478 2.212.849 147,38%

5905 - Atenção Integral à Educação do 
Adolescente em Cumprimento de Medida 
Sócio-educativa

28.621.821 28.464.494 99,45% atendimentos realizados 179.668 487.690 271,44%

5907 - Reconfiguração do Cumprimento 
das Medidas Sócio-educativas

372.910.404 369.724.344 99,15% adolescentes atendidos 21.935 16.658 75,94%

5908 - Revitalização das Parcerias para o 
Cumprimento das Medidas Sócio-
educativas

56.746.808 54.778.994 96,53% convênios celebrados 202 107 52,97%

TOTAL 468.158.542 462.295.014 98,75%

AÇÃO

DOTAÇÃO

2009

METAS

LIQUIDADO

2009

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 

147,38%

94,41%

271,44%

99,45%

75,94%

99,15%

52,97%

96,53%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

5906 5905 5907 5908

NÚMERO DA AÇÃO

      REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                      
PROGRAMA 1729 - ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS 

SÓCIO-EDUCATIVAS

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 4 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos e 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram 
percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
5907 - Reconfiguração do 
Cumprimento das Medidas 
Socioeducativas 

A reconfiguração das medidas sócio-educativas prevê uma 
articulação com rede sócio-assistencial, presente nos 
municípios, para prover assistência aos adolescentes e seus 
familiares, quando o mesmo encontra-se ainda internado e 
após sua desinternação. Toda a ação desencadeada nesta 
direção, tem por objetivo a diminuição do número de 
atendidos nas unidades de internação. Isto significa dizer 
que a eficiência, eficácia e efetividade dos atendimentos tem 
distanciado adolescentes de atos infracionais, diminuindo 
assim os índices de reincidência na Fundação. A transição 
das medidas sócio-educativas em meio aberto (liberdade 
assistida e prestação de serviços à comunidade), que 
ocorreu a partir de 01 de julho de 2009, através da 
Resolução SEADS 014, também contribuiu para a diminuição 
da demanda, pois os atendimentos aos adolescentes 
passaram a ser de competência dos municípios através de 
pactuação direta com a Secretaria Estadual de Assistência 
Social – SEADS. 

5908 - Revitalização das 
Parcerias para o 
Cumprimento das Medidas 
Socioeducativas 

A diminuição do número de convênios deve-se à transição 
das medidas sócio-educativas em meio aberto, sendo 120 
municípios (111 municípios conveniados com recursos 
financeiros) transferidos para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Resolução 
SEADS 014, de 1º de julho de 2009. Acrescenta ainda que 
em 31.12.2009, o atendimento passou a ser 
responsabilidade do município, conforme previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 88 
– são diretrizes da política e do atendimento, Inciso I – 
Municipalização do Atendimento, no Sistema Nacional de 
Atendimento Sócio-educativo (SINASE) e Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS). 
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PROGRAMA: 1801 – PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE 
OBJETIVO:  Investigar os delitos de autoria desconhecida por meio de atividades da Polícia Judiciária, 

Administrativa e Preventiva Especializada, com especial ênfase à repressão ao crime organizado, 
narcotráfico e homicídios. Manter e expandir as delegacias participativas.   

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4180 - Administração Geral da Polícia Civil 
(1)

149.555.018 134.367.547 89,84% unidades atendidas 91 92 101,10%

4988 - Assistência Alimentar aos Presos 
em Custódia da Polícia Civil

41.724.909 36.728.174 88,02% presos atendidos 14.000 10.017 71,55%

5427 - Formação, Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Policiais Civis

43.697.265 41.049.575 93,94% cursos realizados 260 349 134,23%

4195 - Identificação Civil e Criminal 63.916.785 62.922.802 98,44% documentos emitidos 4.500.000 4.554.175 101,20%

1133 - Instalações da Polícia Civil 32.850.000 29.825.786 90,79% obras realizadas 10 86 860,00%

4989 - Polícia Judiciária 1.849.204.326 1.813.625.280 98,08% inquéritos relatados 330.000 355.409 107,70%

5595 - Suprimento de Medicamentos p/ os 
Presos em Custódia da Polícia Civil

1.100.000 68.772 6,25% presos atendidos 14.000 10.017 71,55%

TOTAL 2.182.048.303 2.118.587.936 97,09%

AÇÃO DOTAÇÃO
2009

METAS2009

 

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

          LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 7 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 5 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação, além de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de 
realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não atingir referidos quantitativos, 
apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 

 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4988 - Assistência Alimentar aos 
Presos em Custódia da Polícia Civil 

Meta não atingida em decorrência da transferência dos presos para os 
estabelecimentos prisionais administrados pela Secretaria de Administração 
Penitenciária. 

5595 - Suprimento de Medicamentos p/ 
os Presos em Custódia da Polícia Civil 

Meta não atingida em decorrência da transferência dos presos para os 
estabelecimentos prisionais administrados pela Secretaria de Administração 
Penitenciária. 
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PROGRAMA: 1807 – POLICIAMENTO OSTENSIVO 
OBJETIVO:  Possibilitar que o policiamento ostensivo, por meio dos seus diversos programas, ofereça serviços de 

qualidade, eficiência, eficácia e efetividade necessárias, para a ampla obtenção dos melhores resultados na 
área da segurança pública, em prol da garantia da ordem pública e da promoção dos direitos humanos. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

1090 - Adequação de Unidades Policiais 
Militares

10.344.000 10.190.916 98,52%
unidades policiais 
militares adequadas

49 40 81,63%

4992 - Administração Geral da Polícia 
Militar(2)

97.326.576 84.933.921 87,27% unidades atendidas 102 102 100,00%

4993 - Defesa do Cidadão (2) 6.476.462.568 6.427.699.665 99,25% policiais envolvidos 83.500 78.920 94,51%

4994 - Formação de Policiais Militares 24.754.500 23.214.847 93,78%
policiais militares 
formados

3.000 2.401 80,03%

S/Nº Jovens Construindo a Cidadania 
(1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
lideranças 
desenvolvidas

n/c não aplicável
não 

aplicável

4718 - Policiamento Comunitário (2) 456.000 306.414 67,20%
bases comunitárias 
fixas

205 205 100,00%

4996 - Policiamento Escolar (2) 8.004.469 6.260.727 78,22% escolas policiadas 5.600 5.600 100,00%

4997 - Prevenção às Drogas e à 
Violência/PROERD

1.200.000 505.596 42,13%
crianças e 
adolescentes 
orientados

580.000 1.046.288 180,39%

5704 - Radiopatrulhamento Aéreo 16.875.000 16.703.386 98,98% horas de vôo 5.200 5.913 113,70%

4995 - Serviço Auxiliar Voluntário na 
Polícia Militar

50.466.278 50.147.669 99,37%
voluntários 
contratados

4.500 4.356 96,80%

TOTAL 6.685.889.391 6.619.963.141 99,01%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

(1) Não consta na LOA 2009. 
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
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PROGRAMA 1807 - POLICIAMENTO OSTENSIVO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 9 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, 5 ações atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 4 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram 
percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
4993 - Defesa do 
Cidadão 

Todo o efetivo policial-militar é empregado no policiamento 
ostensivo fardado em todo o Estado, nos diversos programas 
instituídos pela corporação e executados pelas unidades territoriais, 
segundo o planejamento operacional, com monitoramento diário dos 
indicadores criminais. Entretanto, há claros no decorrer do período 
(aposentadorias, exonerações, demissões, expulsões e 
falecimentos), preenchidos após a investidura de cargo dos novos 
policiais, mediante processo seletivo e curso de formação com a 
duração de 1 ano. Meta atingida em 94,51%. 

4994 - Formação de 
Policiais Militares 

Novos policiais militares iniciaram o curso de formação de soldados 
PM no ano de 2009, com formação programada de um ano, cuja 
conclusão ocorrerá em 2010.  

4995 - Serviço 
Auxiliar Voluntário na 
Polícia Militar 

Os desligamentos a pedido e ex-officio por término do prazo legal de 
2 anos para permanência na prestação do serviço, abrem vagas que 
são preenchidas mediante autorização e abertura de processo 
seletivo. Em setembro de 2009 foi aberto o 14º processo seletivo 
para o preenchimento das vagas existentes. Meta atingida em 
96,80% 
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PROGRAMA: 1818 – MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
 
OBJETIVO:  Garantir a segurança pública, agregar valores às atividades da polícia; atualizar, integrar, 

compartilhar e expandir os sistemas inteligentes, expandir e atualizar os equipamentos 
policiais, digitalizar e integrar as comunicações com priorização nas regiões metropolitanas e 
municípios sedes de comandos. 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5642 - Inteligência Policial 206.187.078 194.056.190 94,12% projetos implantados 14 14 100,00%

5004 - Reaparelhamento da Polícia 
Paulista

287.342.473 209.005.620 72,74% equipamentos policiais 8.780 29.567 336,75%

TOTAL 493.529.551 403.061.810 81,67%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO
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% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição e atingiram plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos. 
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PROGRAMA:         2508 – PROVISÃO DE MORADIAS 
 
 
OBJETIVO:  Dar acesso à moradia para população de baixa renda, através da produção de habitações e 

aquisição de imóveis prontos ou em construção, parcerias, repasse de recursos e apoio técnico 
aos agentes promotores, públicos e privados. Formas de acesso: financiamento habitacional 
(direto pela SH/CDHU); parcerias com agentes financeiros; arrendamento; locação ou outras 
formas de direito de uso.  

 

(1) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no 
SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento. 

(2) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. 
(3) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(4) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento. 
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% Metas Realizadas % Valores realizados
 

Comentário: das 3 ações constantes da LOA 2009, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, uma ação 
atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ação, além de não atingir referidos quantitativos, apresentou 
percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

AÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

2002 - Aquisição de 
Unidades Habitac ionais 
(1) e (2)

21.857.167 17.107.167 78,27%
unidades 
habitac ionais 
entregues

3.100 4.527 146,03%

2001 - Produção de 
Lotes Urbanizados (3) e 
(4)

não aplicável não aplicável não aplicável lotes urbanizados
não 

aplicável
não aplicável

não 
aplicável

2006 - Produção de 
Unidades Habitac ionais 
(1) e (2)

651.198.033 587.756.041 90,26%
unidades 
habitac ionais 
entregues

31.895 12.130 38,03%

TOTAL não aplicável 604.863.208 não aplicável

2009

METAS2009
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas: 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 

2006 - Produção de Unidades 
Habitacionais 

Deve-se destacar que a meta registrada na LOA 2009 
foi superestimada. Verifica-se o cumprimento de 38% 
da meta anual prevista, em função dos seguintes 
fatores: elevados índices pluviométricos registrados 
em todo o 2º semestre de 2009; ajustes nos 
processos de contratação das obras pelas Prefeituras, 
adequando-se às novas condições de parceria com os 
municípios definidas pela CDHU, que deverão resultar 
em agilidade e qualidade na execução dos conjuntos, 
com a adoção exclusivamente da modalidade de 
administração direta em substituição à 
autoconstrução. Registra-se que permanecem em 
canteiro cerca de 40.000 unidades em obras que 
deverão ter expressiva entrega em 2010. 

 
b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes 

achados: 
 

• o Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve fazer constar informações 
relevantes a respeito da execução de seus programas de governo, visando o 
incremento das possibilidades de acompanhamento e avaliação das ações 
executadas pelos entes públicos. Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior 
transparência a atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar maior 
publicidade ao conjunto de suas realizações; 

• os critérios para distribuição das casas aos beneficiários estão sendo observados, 
porém, a CDHU deve implementar mecanismos que vedem ainda mais a participação 
de pessoas que não atendam os critérios para participação definidos em lei, mesmo 
que em pequena porcentagem conforme verificado; 

• mais da metade dos mutuários do interior não se enquadravam, anteriormente ao 
recebimento do benefício, em nenhuma das situações de déficit. Na RMSP, embora 
este percentual seja menor, ainda representa uma parcela extremamente relevante 
do total de domicílios fornecidos pela Companhia. Assim, s.m.j., deve a Companhia 
implementar questões relativas às condições de habitação do futuro beneficiário 
quando da intenção de se candidatar às unidades habitacionais, considerando 
indicativos que caracterizem a situação de déficit habitacional, tendo em vista que, o 
objetivo principal do programa é a redução do mesmo; 

• complementando o achado acima, parece-nos, s.m.j., que o limite de renda 
estipulado para a participação no programa em apreço – que atualmente considera a 
soma dos rendimentos de todos os indivíduos integrantes do mesmo grupo familiar – 
deveria ser redefinido como renda per capita, já que esta medida permite distinguir 
com maior acuidade os interessados cujos ganhos mensais não permitem, de fato, 
suportar os custos envolvidos na obtenção e/ou manutenção de uma moradia 
adequada, sendo-lhes, portanto, indispensável o amparo de políticas habitacionais 
públicas; 
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• com relação às condições estruturais das residências, a pesquisa apurou que, no 
caso dos conjuntos habitacionais do interior, o problema mais recorrentemente 
mencionado pelos moradores foi a existência de goteiras, presente em pouco mais 
de um terço (36,82%) das unidades visitadas por esta auditoria.A seguir, aparece a 
ocorrência de infiltrações e/ou vazamentos (23,31%). Os três outros problemas 
listados no questionário – falhas nas instalações elétricas, nas instalações sanitárias e 
rachaduras nas paredes – foram indicados, cada um deles, por aproximadamente 
10% dos entrevistados; 

• já nos assentamentos localizados na Região Metropolitana de São Paulo, por 
abrigarem, exclusivamente, prédios de apartamentos, a existência de goteiras foi o 
transtorno menos vezes mencionado – apenas 4,46%. Por outro lado, mais de 62% 
dos moradores que responderam à pesquisa afirmaram sofrer com infiltrações e 
vazamentos em suas residências. Os demais problemas, tal como observado nos 
casos dos municípios do interior, também foram apontados, individualmente, por 
cerca de 10% dos entrevistados. Como podemos observar, a maioria das residências 
visitadas já apresentavam, ao menos, uma das falhas relacionadas na questão, 
embora a conclusão definitiva das obras e a entrega das chaves aos respectivos 
moradores tenham ocorrido há, aproximadamente, dois anos apenas; 

• as entrevistas aplicadas permitiram verificar que todos os conjuntos habitacionais 
visitados na Região Metropolitana de São Paulo apresentavam dificuldades de acesso 
a, pelo menos, um dos equipamentos sociais relacionados na pesquisa; 

• na Região Metropolitana de São Paulo, as dificuldades nos deslocamentos entre os 
empreendimentos habitacionais e os pólos concentradores das oportunidades de 
emprego alcançam uma dimensão mais problemática, sobretudo nos bairros 
localizados em regiões excessivamente afastadas. 
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PROGRAMA:         2509-REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS  
OBJETIVO:  Requalificar imóveis visando ao atendimento habitacional articulado com melhorias urbanas em 

três focos de ação: requalificação de imóveis, melhoria em conjuntos habitacionais, núcleos e 
pequenas reformas em moradias. As modalidades de atendimento previstas: promoção de 
habitações, aquisição, reforma de edifícios, implantação de infra-estrutura e equipamentos 
urbanos. 

AÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA   2009    REALIZAÇÃO %

1453-Atuação em Cortiços 
(2), (3) e (4)

50.869.008 18.699.000 36,76%
unidades habitacionais 
entregues

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

2003-Crédito para Reforma 
de Imóveis (1) e (3)

1.064.000 0 0,00% créditos concedidos 100 0 0,00%

5057-Melhorias 
Habitacionais e Urbanas 
(2) e (4)

não aplicável 88.747.767 não aplicável
núcleos habitacionais 
beneficiados

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

TOTAL não aplicável 107.446.767 não aplicável

METAS2009

 

(1) Ações desenvolvidas por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria 
do Planejamento. 

(2) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados 
fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento. 

(3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. 
(4) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
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% Metas Realizadas % Valores realizados

 
Comentário: Das 3 ações constantes da LOA 2009, 1 ação apresentou metas passíveis de aferição, a qual não atingiu os quantitativos 
inicialmente previstos, no entanto, apesar de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas igual ou 
superior ao percentual de execução orçamentária. 
 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas: 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1453-Atuação em 
cortiços 

Meta anual da LOA praticamente cumprida com 91% dos atendimentos realizados em 2009. Registraram-se 
em 2009 as seguintes ocorrências que retardaram e execução completa das metas: invasão de 
empreendimento, dificuldades nos processos licitatórios ocorridas no início do ano, resultando no atraso no 
início das obras que poderiam ser entregues em 2009; e, exigências dos processos de desapropriação das 
áreas e aprovação em órgãos de defesa do patrimônio histórico, que resultaram em prazos mais longos que 
os usuais na viabilização dos projetos. 

2003-Crédito para 
reforma de imóveis 

Está ação está sendo objeto de revisão com proposta de reestruturação. 
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PROGRAMA: 2510- URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS  
 
OBJETIVO:  Atuar em favelas e assentamentos precários visando a melhoria das condições de moradia, 

integração urbana e qualificação sócio-ambiental articulada ao desenvolvimento urbano. Prevê 
ações para: provisão de moradias, reassentamento das famílias de áreas de risco ou de 
intervenção publica; implantação de infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos e 
regularização fundiária.  

AÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

2251-Operação Águas 
Espraiadas (2) e (3)

39.932.000 0 0,00% familias atendidas 400 0 0,00%

2004-Reassentamento 
Habitacional (1) e (3)

194.538.000 126.207.000 64,88%
unidades habitacionais 
entregues

4.588 3.917 85,37%

2005-Urbanização de Favelas 
(2) e (3)

118.711.000 70.533.000 59,42% famílias atendidas 6.259 4.542 72,57%

2249-Urbanização Pantanal (2) 
e (4)

não aplicável 58.284.000 não aplicável famílias atendidas não aplicável não aplicável
não 

aplicável

2250-Urbanização Paraisópolis 
(2),(4)e(5)

não aplicável não aplicável não aplicável  famílias atendidas não aplicável não aplicável
não 

aplicável

TOTAL não aplicável 255.024.000 não aplicável

2009

METAS2009

 
(1) Ações desenvolvidas por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da 

Secretaria do Planejamento. 
(2) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. 

Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento. 
(3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. 
(4) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(5) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento. 
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PROGRAMA 2510- URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

% Metas Realizadas % Valores realizados
 

Comentário: das 5 ações constantes da LOA 2009, 3 ações apresentaram metas passíveis de aferição, as quais não atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de 
realização de metas igual ou superior ao percentual de execução orçamentária. 



       Fl.nº             190 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

          

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas: 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

2251-Operação Águas 
Espraiadas 

Ação em estruturação entre diversos órgãos do Estado e Prefeitura 
Municipal de São Paulo, com projetos em elaboração e terrenos 
em prospecção. 

2004-Reassentamento 
Habitacional 

Meta anual da LOA praticamente cumprida com 85% dos 
atendimentos realizados em 2009. Registram-se as seguintes 
ocorrências que retardaram a execução completa das metas: 
elevados índices pluviométricos registrados no 2º semestre; 
ajustes nos processos de contratação de obras pelas prefeituras, 
adequando-se às novas condições de parceria com os municípios, 
definidas pela CDHU, que deverão resultar em agilidade e 
qualidade na execução dos conjuntos, com a adoção 
exclusivamente da modalidade de administração direta em 
substituição à autoconstrução. Registra-se ainda que permanece 
em canteiro cerca de 7.500 unidades em obras que deverão ter 
expressiva entrega em 2010. 

2005-Urbanização de 
Favelas 

Inicialmente deve-se destacar que a meta registrada na divulgação 
da LOA 2009 apresentou dupla contagem dos atendimentos 
habitacionais, referentes a habitações promovidas com a 
articulação de recursos onerosos da CDHU com recursos não 
onerosos da SH, que resultaram nos mesmos atendimentos. 
Independente disso, a meta anual da LOA foi cumprida em 73% 
dos atendimentos previstos. O principal fator, que retardou a 
execução completa da meta, foi o atraso na execução de obras de 
urbanização de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Registra-se que permanecem em canteiro cerca de 8.886 
unidades em obras, que deverão ter expressiva entrega em 2010. 
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PROGRAMA: 2901 – PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
OBJETIVO:  Obter mecanismos eficazes que garantam a qualidade da elaboração e execução dos 

orçamentos anuais e das correspondentes diretrizes orçamentárias. 
 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5465 - Elaboraçao e Acompanhamento dos 
orçamentos do Estado

15.126 412 2,72%
LDO e orçamentos 
elaborados e 
acompanhados

2 2 100,00%

4485 - Estudos e Pesquisas para o 
Acompanhamento Orçamentário

12.559.671 4.002.180 31,87% relatórios emitidos 12 12 100,00%

TOTAL 12.574.797 4.002.592 31,83%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 2901 - PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 2 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, tendo atingido plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos. 
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PROGRAMA: 2906 – SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

OBJETIVO:  Desenvolver e consolidar um sistema estadual de planejamento integrado, que possibilite, 
com base no Plano Plurianual,  o cumprimento dos planos, das diretrizes e metas do 
Governo, seu monitoramento e avaliação. 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

Ação s/nº (a)- Avaliação de Políticas Públicas 
(1)

n/c não aplicável não aplicável
% de modelo 
implantado

n/c não aplicável não aplicável

Ação s/nº(b) - Capacitação do Profissional de 
Planejamento e Orçamento Publico (1)

n/c não aplicável não aplicável agentes capacitados n/c não aplicável não aplicável

Ação s/nº(c) - Elaboração,  Revisão  e 
Atualização do PPA - Plano Plurianual (1)

n/c não aplicável não aplicável
documentos 
períodicos

n/c não aplicável não aplicável

5668 - Gerenciamento Intensivo de Programas 
ou Ações Prioritários (3)

1.550.600 1.549.080 99,90%
ações prioritárias 
gerenciadas

50 106 212,00%

4483 - Monitoramento e Avaliação de 
Programas e Ações do PPA - Plurianual (3)

2.181.666 2.097.698 96,15%
programas 
monitorados

200 200 100,00%

1811 - Reestruturação do Processo de 
Planejamento (2)

8 0 0,00%
% do processo de 
planejamento 
reestruturado

não 
aplicável

não aplicável não aplicável

TOTAL 3.732.274 3.646.778 97,71%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1)  Não consta na LOA 2009. 
(2)  LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(3)  Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 

 
                     LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 2906 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: das 3 ações constantes na LOA 2009, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, as quais atingiram plenamente 
os quantitativos inicialmente previstos. 
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PROGRAMA: 3513 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
(ÓRGÃO 35000 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 
 
OBJETIVO:  Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social 

para a execução de ações de proteção social básica aos segmentos da população em situação de 
vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e 
serviços indispensáveis à sobrevivência. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5530 - Atenção Básica (2) 50.290.100 46.524.088 92,51% pessoas atendidas 303.691 421.115 138,67%

5825 - Atividades de Prevenção a 
Situações de Risco Pessoal e Social

12.352.634 12.352.634 100,00% pessoas atendidas 13.068 9.940 76,06%

1825 - Implantação de Equipamentos 
Sociais (1)

27.733.155 24.718.778 89,13%
equipamentos 
implantados

não 
aplicável

não aplicável
não 

aplicável

TOTAL 90.375.889 83.595.500 92,50%

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas 
(2) Conforme Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, a realização da despesa envolveu R$ 4.472 de Recursos da 

União, Municípios e Recursos Privados. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

   REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 3 ações constantes da LOA 2009, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 1 ação atingiu 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Além de não atingir referidos quantitativos, 1 ação apresentou percentual de 
realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas: 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5825 - Atividades de Prevenção a Situações de 
Risco Pessoal e Social 

Não oferecida justificativa pela Secretaria do Planejamento 
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PROGRAMA: 3513 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
(ÓRGÃO 28000 – CASA CIVIL) 
 
OBJETIVO:  Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social 

para a execução de ações de proteção social básica aos segmentos da população em situação de 
vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens 
e serviços indispensáveis à sobrevivência. 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4333 - Casa da Solidariedade - 
Atividades de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (1)

1.587.396 1.087.836 68,53%
crianças e 
adolescentes assistidos

570 627 110,00%

TOTAL 1.587.396 1.087.836 68,53%

DOTAÇÃO
2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

                         LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

  REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                          
PROGRAMA 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CASA CIVIL)

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: A ação constante da LOA 2009 apresentou metas passíveis de aferição, sendo que atingiu plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos. 
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PROGRAMA:3703 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – PITU VIVO 
OBJETIVO:  Garantir o transporte público metropolitano à população, por meio de formulação de políticas para o desenvolvimento, 

execução, gerenciamento e fiscalização de planos e programas para implantação de rede eficiente e sustentável econômica, 
ambiental e socialmente.  

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

1101 - Articulação e Expansão do sistema Integrado 
de Transporte Metropolitano (1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
contratos vigentes n/c

não 
aplicável

não 
aplicável

5089 - Comunicação e Articulação Institucional 
sobre Transportes Metropolitanos

360.000 49.780 13,83% contratos vigentes 8 1 12,50%

5090 - Coordenação e Administração Geral da 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos (2)

42.135.476 40.709.112 96,61% unidade atendida 1 1 100,00%

4286 - Monitoração de Qualidade e Custos dos 
Serviços de Transporte Metropolitano

140.000 137.400 98,14% contratos vigentes 3 1 33,33%

1886 - Parceria com a Iniciativa Privada no Sistema 
de Transporte Público Metropolitano (1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
contratos vigentes n/c

não 
aplicável

não 
aplicável

4288 - Planejamento e Gestão do Sistema de 
Transporte Metropolitano

1.121.066.251 674.489.431 60,16% contratos vigentes 8 18 225,00%

TOTAL 1.163.701.727 715.385.723 61,48%

DOTAÇÃO

2009

20092009

AÇÃO

(1) Não constou na LOA 2009. 
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009  
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3703 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO– PITU VIVO

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 4 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4286 - Monitoração de Qualidade e Custos dos 
Serviços de Transporte Metropolitano 

Dos contratos programados para o exercício 2009, 1 (um) foi executado. Os 2 
(dois) restantes ficam programados para 2010, quanto oportunamente será 
definido se haverá necessidade de contratação 

5089 - Comunicação e Articulação Institucional 
sobre Transportes Metropolitanos 

Devido a prioridades desta coordenadoria, dos 8 contratos previstos para o 
exercício 2009 somente 1 foi firmado no mês de julho/2009. 
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PROGRAMA:3706 – EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E 
MÉDIA CAPACIDADE – PITU EM MARCHA 
 

OBJETIVO:  Ampliar o sistema de transporte público metropolitano e a sua participação na divisão modal das 
viagens motorizadas das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, por meio da 
troncalização, integralização e aumento da utilização da capacidade instalada, oferecendo 
serviços de qualidade social e ambiental, maior acessibilidade e oportunidade de inclusão social à 
população, especialmente a de baixa renda.   

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂ-METROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

1482-Acessibilidade aos Portadores de Mobilidade 
Reduzida (3), (5) e (6)

993.000 535.451 53,92%
projetos 
implantados

8 1,62 20,25%

1939-Corredor Metropolitano Guarulhos-Tucuruvi da 
Reg. Metrop. de São Paulo - Implantação (3) e (5)

20.000.000 2.479.000 12,40%
% do corredor 
implantado

30,30% 12,40% 40,92%

1938- Corredor Metropolitano Noroeste da Região 
Metropolitana de Campinas - Implantação (1) e (3)

não aplicável 30.039.221
não 

aplicável
% do corredor 
implantado

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

1505 - Corredor São Mateus - Jabaquara da RMSP - 
Eletrificação e Melhoramento (3) e (5)

10.000.000 552.000 5,52%
% do corredor 
eletrificado e 

13,88% 7,22% 51,98%

1469 - Implantação do Sistema Integrado 
Metropolitano - SIM da Baixada Santista (3) e (5)

24.090.000 3.258.000 13,52%
% do sistema 
implantado

37,50% 13,77% 36,72%

1876-Pró-Polos Programa de Revitalização dos Pólos 
de Articulação Metropolitana (1) e (4)

não aplicável não aplicável
não 

aplicável
pólos implantados não aplicável não aplicável

não 
aplicável

Ação S/Nº (a) Ressarcimento de Gratuidades 
Concedidas aos Usuários de Linhas da EMTU (2)

n/c não aplicável
não 

aplicável

usuários 
transportados 
com gratuidade

n/c não aplicável
não 

aplicável

Ação S/Nº (b) Ressarcimento dos Subsídios 
Concedidos aos Usuários Estudantes das Linhas da 
EMTU(2)

n/c não aplicável
não 

aplicável

estudantes 
transportados 
com subsídio

n/c não aplicável
não 

aplicável

1493 - Sistema Viário de Interesse Metropolitano-
SIVIM - Implantação (3), (5) e (6)

15.453.000 1.099.626 7,12%
projetos 
implantados

2 4,80 239,75%

1486 - Sistemas de Baixa e Média Capacidade - 
Expansão nas Regiões Metropolitanas (1) e (4)

não aplicável não aplicável
não 

aplicável
% dos sistemas 
implantados

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

1967 - Tecnologias Veiculares - Desenvolvimento (2) n/c não aplicável
não 

aplicável
tecnologias 
desenvolvidas

n/c não aplicável
não 

aplicável

1827 - Transporte Público Metropoliano Vinculado à 
EMTU - Gerenciamento (3)

não aplicável 89.258.905
não 

aplicável
passageiros 
transportados

542.000.000 561.505.996 103,60%

TOTAL não aplicável 127.222.203
não 

aplicável

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas.    (2) Não consta na LOA 2009. (3) Ações desenvolvidas por empresa estatal.  
(4) Metas e valores não informados em Programa da Secretaria do Planejamento. 
(5) Considerada dotação inicial LOA 2009. (6) Realização de Metas do exercício de 2008 não informada pela Secretaria do Planejamento. 
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                                                                  LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3706 - EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE – 

PITU EM MARCHA

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 9 ações constantes da LOA 2009, 6 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente 
previstos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 3 ações, apesar de não atingir 
os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1482-Acessibilidade aos Portadores de 
Mobilidade Reduzida 

Atraso na conclusão dos projetos de adequação física dos terminais 
metropolitanos da Região Metropolitana de São Paulo. 

1939-Corredor Metropolitano Guarulhos-
Tucuruvi da Reg. Metrop. de São Paulo - 
Implantação 

Demora na contratação de empresas para a elaboração dos projetos 
básicos e funcionais, e conseqüente atraso na entrega dos mesmos. 

1505 - Corredor São Mateus - Jabaquara da 
RMSP - Eletrificação e Melhoramento 

Demora na contratação de empresa para elaboração dos serviços, em 
virtude de interposição de recursos ocorridos durante o processo licitatório. 

1469 - Implantação do Sistema Integrado 
Metropolitano - SIM da Baixada Santista 

Em função da alteração do modelo de contratação (de recursos GESP para 
PPP), houve a redução do valor originalmente orçado. 
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PROGRAMA:3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO – PITU EM MARCHA 
 
 
OBJETIVO:  Ampliar a utilidade da malha ferroviária de transporte de passageiros nas regiões 

metropolitanas de São Paulo, expandindo e modernizando seus serviços, adequando-se à 
demanda e aprimorando sua inserção urbana.   

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

2091 - Estudos e Projetos para Expansão e 
Novos Serviços sobre Trilhos 

6.030.502 6.030.502 100,00%
% de estudos e projetos 
realizados

11,00% 31,00% 281,82%

1466 - Integração Centro - Implantação 10.084.740 10.084.740 100,00%
% de integração centro 
implantada

46,00% 0,50% 1,09%

2092 - Linha A - Luz - Jundiaí - 
Modernização e Expansão da Oferta

221.200.862 221.010.290 99,91% % de linha A modernizada 11,00% 3,50% 31,82%

2093 - Linha B - Júlio Prestes - Amador 
Bueno - Modernização

89.834.361 89.208.590 99,30% % de linha B modernizada 6,00% 3,00% 50,00%

2172 - Linha C - Osasco - Jurubatuba - 
Modernização e Expansão

70.198.881 52.614.098 74,95%
% de linha C modernizada 
e expandida

17,00% 5,50% 32,35%

2094 - Linha D - Luz - Rio Grande da Serra - 
Modernização e Implantação do Expresso 
ABC 

85.960.155 85.959.090 100,00%
% de linha D modernizada 
e Expreso ABC implantado

12,00% 3,00% 25,00%

2095 - Linha E - Luz - Estudantes - 
Modernização e Expansão do Expresso 
Leste

110.927.121 110.927.120 100,00%
% de linha E modernizada 
e Expresso Leste 
expandido

9,00% 5,00% 55,56%

2173 - Linha F - Brás - Calmon Viana - 
Modernização e Expansão da Oferta

97.895.071 97.895.071 100,00% % de linha F modernizada 11,00% 8,00% 72,73%

1479 - Linhas da CPTM - Adaptação para 
Acessibilidade

23.947.229 23.826.253 99,49%
% de estações de trens em 
conformidade com as 
exigências de 

22,00% 10,00% 45,45%

4627 - Linhas Ferroviárias - Operação da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM

1.091.530.849 1.089.089.396 99,78% passageiros transportados 561.000.000 586.285.745 104,51%

5929 - Ressarcimento de Gratuidades 
Concedidas a Usuários das Linhas 
Ferroviárias (1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
passageiros transportados 
gratuitamente

n/c não aplicável
não 

aplicável

5928 - Ressarcimento do Subsídio 
Concedido a Usuários Estudantes de Linhas 
Ferroviárias (1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
estudantes transportados 
com subsídio

n/c não aplicável
não 

aplicável

1467- Trem de Guarulhos e Expresso 
Aeroporto - Implantação 

124.290 123.784 99,59%
% do Trem de Guarulhos e 
Expresso Aeroporto 
implantados

0,20% 0,10% 50,00%

TOTAL 1.807.734.061 1.786.768.935 98,84%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) Não constou na LOA 2009. 
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 (1ª parte) 
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 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO TRANSPORTE FERROVIÁRIO – 

PITU EM MARCHA

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 (2ª parte) 
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO TRANSPORTE FERROVIÁRIO – 

PITU EM MARCHA

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 11 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações atingiram 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 9 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1466 - Integração 
Centro – 
Implantação 

A meta orçada está superestimada, visto que essa ação integrava o 
PPA 2004/2007 e havia acumulado realização ate 2007 de 97,4%. Essa 
distorção foi corrigida quando da formulação da LDO 2010 (que 
revisou as metas do PPA 2008/2011). A meta programada de 1,3% 
expressa essa correção e o seu não alcance na execução decorre da 
reprogramação das intervenções previstas (fornecimento e instalação 
de via permanente e rede aérea nas estações Brás, Barra Funda e 
Luz). A instalação do laboratório de análise de ruídos e emissões 
veiculares está em tratativa entre a CPTM, CETESB e a contratada. 

2092 - Linha A - 
Luz - Jundiaí - 
Modernização e 
Expansão da 
Oferta 

Foram adquiridos veículos auxiliares e equipamentos para 
reaparelhamento das áreas de manutenção e feito estudos para 
obtenção de licenciamento ambiental para as intervenções em infra-
estrutura da Linha. No entanto, as contratações dos empreendimentos 
significativos de obras e sistemas, bem como a construção do Viaduto 
de Caieiras, o projeto executivo e obras da Estação Vila Aurora e a 
instalação de telecomando de energia, instalação de ato campo e 
bordo e a recuperação de parte da frota patrimonial (PQMR III) 
sofreram reprogramações nas datas previstas para início, provocando 
alterações nas previsões de execução. 

2093 - Linha B - 
Júlio Prestes - 
Amador Bueno - 
Modernização 

Foram adquiridos veículos auxiliares e equipamentos para 
reaparelhamento das áreas de manutenção. A licitação da PPP para 
aquisição de novos trens foi concluída. No entanto, as contratações 
dos empreendimentos significativos de obras e sistemas, como as 
obras de vedação da faixa ferroviária, a revitalização das subestações 
retificadoras de tração, a modernização do sistema de suprimento de 
energia e a instalação de CBTC e serviços de telecomunicações 
sofreram reprogramações nas datas previstas para início, provocando 
alterações nas previsões de execução. 

2172 - Linha C - 
Osasco - 
Jurubatuba - 
Modernização e 
Expansão 

Foram concluídas a implantação de sinalização do Pátio Jurubatuba, a 
implantação de escadas rolantes nas novas estações de Autódromo, 
Interlagos e Grajaú, o bicicletário da Estação Vila Olímpia e as 
subestações de Jaguaré e Cidade Dutra. A contratação das obras de 
modernização das estações Ceasa, Jaguaré, Vila Lobos e Cidade 
Universitária, vedação da faixa e a instalação de ato campo/CCO e 
bordo e telecomando de energia sofreram reprogramações nas datas 
previstas para início, provocando alterações nas previsões de 
execução. 

2094 - Linha D - 
Luz - Rio Grande 
da Serra - 
Modernização e 
Implantação do 
Expresso ABC  

Foram concluídos os estudos de viabilidade do Expresso ABC e 
consultoria para obtenção do licenciamento ambiental da infraestrutura 
da linha. No entanto, a contratação da instalação de CBTC e serviços 
de Telecomunicação e de Telecomando de energia, bem como as 
obras de adequação da via permanente e da rede aérea, vedação, 
modernização e ampliação da Estação Tamanduateí e obras de 
modernização do sistema de suprimento de energia, bem como de 
recuperação da frota patrimonial (PQMR III), sofreram reprogramações 
nas datas previstas para início, provocando alterações nas previsões de 
execução. 
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AÇÃO JUSTIFICATIVA 

2095 - Linha E - 
Luz - 
Estudantes - 
Modernização e 
Expansão do 
Expresso Leste 

Foram concluídos a revisão geral de 22 TUES da Série 4400 (PQMR II) e o 
projeto básico de passarelas para a Linha 11. Foram contratadas as obras 
para a correção da curva de Artur Alvim e de modernização da Estação de 
Ferraz de Vasconcelos. A instalação da motorização das chaves 
seccionadoras, de telecomando de energia e de serviços de 
telecomunicações e CBTC, bem como as obras de adequação de via 
permanente e rede aérea e vedação de faixa sofreram reprogramações 
nas datas previstas para início, provocando alterações nas previsões de 
execução. 

2173 - Linha F - 
Brás - Calmon 
Viana - 
Modernização e 
Expansão da 
Oferta 

Foram adquiridos veículos auxiliares e equipamentos para 
reaparelhamento das áreas de manutenção. Concluída a recuperação de 7 
TUES da Série 1600 e a modernização de 3 TUES da Série 1400 e 2 TUES 
da Série 1600 (PQMR II). Estão em conclusão a vedação da faixa 
operacional e o projeto básico de 5 passarelas e da estação União de Vila 
Nova. A instalação de ato campo/CCO e bordo e a recuperação do 
sistema de energia de tração, bem como as obras de modernização da 
Estação Calmon Viana sofreram reprogramações nas datas previstas para 
início, provocando alterações nas previsões de execução. 

1479 - Linhas 
da CPTM - 
Adaptação para 
Acessibilidade 

Foram concluídas obras de 7 estações da Linha 9. Sofreram 
reprogramações nas datas previstas para início, provocando alterações 
nas previsões de execução, as intervenções: - Obras de Adaptação das 
estações Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio e 
Guaianazes (Linha 11); Brás, Barra Funda, Júlio Prestes e Santo Amaro; - 
Adaptação dos trens através da instalação de estribos de porta. 

1467- Trem de 
Guarulhos e 
Expresso 
Aeroporto - 
Implantação  

Projeto aprovado pelo Conselho Gestor das PPP’s do Estado de São Paulo, 
pelo Programa Estadual de Desestatização-PED e com a licença ambiental 
prévia emitida. Em fase de análise das alternativas condicionais de edital. 
Decorrente da não contratação da concessão do empreendimento em 
2009 conforme previsto, os processos de contratação do gerenciamento 
do contrato da concessão e dos projetos básicos para o trem de 
Guarulhos sofreram reprogramação. 

 
b) A aquisição de trens da CPTM, atividade desenvolvida no programa em comento foi 
objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 

• dos 60 trens anunciados pelo Governo do Estado, somente 12 estão em operação. 
Estes 12 trens foram adquiridos sem licitação; 

• quanto aos demais 48 trens anunciados, somente 40 tinham a aquisição contratada 
quando do anúncio do Governo. A aquisição de 8 trens foi contratada 
posteriormente; 

• dos 40 trens que tinham a aquisição contratada à época do anúncio do Governo, 
ainda está sendo construída a fábrica para montagem de 38 trens; 

• as carrocerias do primeiro trem a ser fabricado na Espanha tiveram sua fabricação 
atestada e paga sem que estivessem inteiramente montadas; 

• observa-se que não será cumprido o prazo apresentado na audiência pública de 
aquisição dos trens; 

• segundo relatório da CPTM há atraso também na construção da fábrica. 
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PROGRAMA: 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO 
TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU EM MARCHA 

 
OBJETIVO:  Ampliar o sistema de transporte coletivo metropolitano e a sua participação no transporte 

coletivo da região metropolitana de São Paulo, oferecendo serviços de qualidade, maior 
acessibilidade e oportunidade de inclusão social à população, incluindo a recapacitação e 
modernização do sistema, por meio de adequada operação e manutenção dos sistemas, com 
níveis de segurança e regularidade.   

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO

%

1491 - Elaboração de Projetos para Expansão da 
Rede Metroviária (1), (3) e (4)

1.000 0 0,00%
% dos projetos e pesquisas 
elaborados

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

Ação S/Nº (a) - Extensão Leste - Recapacitação 
e Modernização (2)

n/c não aplicável
não 

aplicável

% de melhoria e 
complementação 
implantadas

n/c 0,00%
não 

aplicável

2131 - Linha 1 - Azul - Recapacitação e 
Modernização (3)

não aplicável 88.531.000
não 

aplicável
% da Linha 1 modernizada 1% 18,81% #######

2132 - Linha 2 - Verde - Recapacitação e 
Modernização (3) e (4) 

40.488.000 19.929.000 49,22% % da Linha 2 modernizada 23% 33,47% 145,52%

1946 - Linha 2 - Verde - Implantação do Trecho 
Alto do Ipiranga - Vila Prudente / Tatuapé (3) e 
(4)

1.111.999.000 854.284.000 76,82%
% do trecho Alto 
Ipiranga/Vila Prudente 
implantado

38% 14,71% 38,71%

2133-Linha 3-Vermelha-Recapacitação e 
Modernização(3)

não aplicável 83.132.000 não 
aplicável

% da Linha 3 modernizada 3,00% 18,29% 609,67%

2134 - Linha 4 - Amarela - Taboão da Serra - 
Luz - Fase II             (1) e (3) 

não aplicável 626.000 não 
aplicável

% do trecho implantado não aplicável não aplicável
não 

aplicável
Ação S/Nº  (b) - Linha 4 - Amarela - 
Ressarcimento de Valores pelo Transporte de 
Passageiros (2)

n/c não aplicável
não 

aplicável

% de insuficiência de 
recursos na Câmara de 
Compensação

n/c 0,00%
não 

aplicável

1490 - Linha 4 - Amarela-Taboão da Serra-Luz-
Fase I (3) e (4)

867.987.000 490.922.000 56,56% % do trecho implantado 36,00% 28,32% 78,67%

2135 - Linha 5 - Lilás - Recapacitação e 
Modernização (1) e(3)

não aplicável 141.000
não 

aplicável
% da Linha 5 modernizada não aplicável não aplicável

não 
aplicável

1483 - Linha 5 - Lilás - Implantação Operacional 
do Largo 13 - Chácara Klabin (3) e(4)

1.296.268.000 206.328.000 15,92% % do trecho implantado 25,00% 9,25% 37,00%

1503-Linhas Metroviárias-Adaptação para 
Acessibilidade(3)

não aplicável 18.567.000
não 

aplicável
% de adaptações 
implantadas

17,0% 38,52% 226,59%

4624 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento de 
Gratuidades a Usuários (3) e (4)

150.423.000 120.338.400 80,00%
passageiros transportados 
gratuitamente

62.676.400 58.890.000 93,96%

5565 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento do 
Subsídio aos Usuários Estudantes(3)e(4)

67.718.000 54.174.400 80,00%
estudantes transportados 
com subsídio

56.431.000 54.190.000 96,03%

2171 - Operação das Linhas Metroviárias (3) não aplicável 1.147.874.000
não 

aplicável
passageiros transportados 627.600.000 705.800.000 112,46%

2281 - Linha 6 - Laranja - Freguesia do Ó-São 
Joaquim (3), (4) e (5)

70.000.000 0 0,00%
Percentual de Trecho 
Implantado

1,50% 4,83% 322,00%

2282 - Metrô Leve (1), (3), (4) e (5) 1.000 0 0,00%
Percentual de Trecho 
Implantado

não aplicável não aplicável
não 

aplicável

TOTAL não aplicável 3.084.846.800não aplicável

AÇÃO DOTAÇÃO

2009
METAS2009

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(2) Não constou na LOA 2009. 
(3) Ação desenvolvida por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria 
do Planejamento. 
(4) Considerada dotação inicial LOA 2009. 
(5) Não consta no PPA 
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 (1ª parte) 

0,00%

1.881,00%

145,52%

49,22%

38,71%

76,82%

609,67%

78,67%

56,56%

1491 2131 2132 1946 2133 2134 1490 2135

NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                               
PROGRAMA 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU 

EM MARCHA

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 (2ª parte) 

37,00%

15,92%

226,59%

93,96%

80,00%

96,03%

80,00%

112,46%

322,00%

0,00% 0,00%

1483 1503 4624 5565 2171 2281 2282

NÚMERO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO 

– PITU EM MARCHA

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: das 15 ações constantes da LOA 2009, 11 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 6 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação, além de não atingir referidos quantitativos, 
apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 4 ações, apesar de não atingir 
referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1946 - Linha 2 - Verde - 
Implantação do Trecho Alto do 
Ipiranga - Vila Prudente / Tatuapé  

O percentual físico realizado foi menor que o 
percentual da meta orçamentária devido a reflexos de 
atraso na fase inicial da obra e adequação da meta ao 
cronograma de implantaçãodo empreendimento. 

1490 - Linha 4 - Amarela - Taboão 
da Serra - Luz –  
Fase I  

O percentual físico realizado foi menor que o 
percentual da meta orçamentária devido a adequação 
da ação ao cronograma de implantaçãodo 
empreendimento. 

1483 - Linha 5 - Lilás - 
Implantação Operacional do Largo 
13 - Chácara Klabin  

O percentual físico realizado foi menor que o 
percentual da meta orçamentária devido a reflexos de 
atraso na fase inicial referentes a desapropriação, 
desvio de tráfego, remanejamento de interferências, 
contratações para início das atividades e de 
adequação da ação ao cronograma de implantação do 
empreendimento. 

4624 - Linhas Metroviárias - 
Ressarcimento de Gratuidades a 
Usuários 

Os valores realizados ficaram abaixo da previsão 
elaborada em 2008 por não contemplares os efeitos 
da crise econômica. 

5565 - Linhas Metroviárias - 
Ressarcimento do Subsídio aos 
Usuários Estudantes 

Os valores realizados ficaram abaixo da previsão 
elaborada em 2008 por não contemplares os efeitos 
da crise econômica. 

 

b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados: 

 

• em virtude da falta de recursos financeiros, as obras civis da Linha 2 – Verde – 
Trecho Ana Rosa/Oratório, cujos contratos foram firmados no ano de 1991, 
iniciaram-se somente no exercício de 2004; 

• todos os contratos da Linha 2 com obras civis concluídas e em fase de conclusão 
foram majorados beirando o limite legal de 25% em decorrência de alterações no 
Projeto Executivo; 

• as licitações que antecederam as obras civis da Linha 2 não apresentaram planilhas 
dos custos unitários de administração local, sendo referidos insumos incluídos no 
percentual de BDI; 

• na parte mais significativa dos valores contratuais das obras civis da Linha 2, ou seja, 
nas parcelas contratuais remuneradas pelo regime de preços unitários, foi aplicado o 
mesmo índice de reajuste global deste regime tanto para os insumos de mão-de-
obra, como para os materiais e para os equipamentos, não sendo adotados índices 
individualizados para cada um destes tópicos; 

• foi apurado um custo unitário de R$ 351.345.599,73 para o quilômetro da Linha 2 e 
R$ 386.257.004,69 para o quilômetro da Linha 4 do Metrô, considerando a soma dos 
gastos com obras civis, material rodante e sistemas; 
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• quanto às 47 aquisições de trens anunciadas pelo Governo do Estado, 14 trens foram 
destinados à Linha 4 – Amarela e serão adquiridos por consórcio contratado em 
Parceria Público-Privada; 

• das demais 33 aquisições anunciadas pelo Governo, 2 composições ferroviárias estão 
em fase de inspeção, 7 ainda estão em fabricação e 12 nem mesmo começaram a 
ser fabricadas, portanto somente 12 composições ferroviárias já entraram em 
operação; 

• segundo a Companhia do Metrô, ainda não houve melhora no atendimento dos 
passageiros em decorrência das novas composições ferroviárias, haja vista ainda não 
terem sido implantados os serviços de sinalização; 
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PROGRAMA: 3801 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 
 
OBJETIVO:  Ampliar a oferta de vagas prisionais, adequar e reformar estabelecimentos prisionais 

existentes. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

1898 - Adequação do Sistema Prisional  85.667.228 61.206.263 71,45% reformas efetuadas 100 17 17,00%

1897 - Ampliação do Sistema Prisional 529.616.833 241.002.310 45,51% vagas criadas 12.704 272 2,14%

TOTAL 615.284.061 302.208.573 49,12%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 
                             LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

                REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                         
PROGRAMA 3801 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO  DO SISTEMA PRISIONAL

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
 
Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que não atingiram os quantitativos 
inicialmente previstos. Além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentuais de realização de metas 
inferiores aos percentuais de execução orçamentária. 

 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
1897 - Ampliação do Sistema 
Prisional 

As metas propostas no ano de 2009 não foram plenamente atingidas devido a 
intercorrências, embargos judiciais, rescisões contratuais, bem como, reprogramações 
nas obras em andamento, devendo ser finalizadas no ano de 2010. 

1898 – Adequação do Sistema 
Prisional 

As metas propostas foram atingidas parcialmente em virtude das obras terem sido de 
alto custo, comprometendo a totalidade dos recursos disponíveis, porém, foram 
pontuais, pois visavam em sua maioria, adequação do esgotamento sanitários, o que 
representa 61% do quadro de necessidades da Pasta. 
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PROGRAMA: 3906 – SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE 
INTERESSE REGIONAL 

(ÓRGÃO 39000 – SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA) 
 
OBJETIVO:  Planejar, implementar e coordenar ações integradas de melhoria, controle, proteção e 

recuperação da qualidade das águas dos mananciais de interesse regional. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

1599 - Recuperação e Conservação dos 
Mananciais do Alto Tietê

99.224.767 97.212.944 97,97% intervenções realizadas 20 4 20,00%

TOTAL 99.224.767 97.212.944 97,97%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 
                      LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL

(ÓRGÃO 39000 – SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA)

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: A ação constante na LOA 2009 apresentou metas passíveis de aferição, não tendo atingido plenamente os quantitativos 
inicialmente previstos. Além de não ter atingido referidos quantitativos apresentou percentual de realização de metas inferior ao 
percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1599 - Recuperação e 
conservação dos mananciais do 
Alto Tietê 
 

O acordo de empréstimo do Governo do Estado com o Banco Mundial só foi autorizado 
pelo Senado em 16/12/2009. Dessa forma sua assinatura deve ocorrer apenas no 
primeiro trimestre de 2010, ocasionando a postergação de três metas: do Centro de 
Integração da Cidadania, do aterro sanitário e, do gerenciamento. A intenção é utilizar 
recursos do empréstimo nestas iniciativas. As seis metas de convênios de aquisição e 
repasse de equipamentos foram reduzidas para duas, após reavaliação da utilização dos 
equipamentos já entregues que se mostrou suficiente para uma melhor operação de 
serviços urbanos pelas municipalidades. 
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PROGRAMA: 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL  
(ÓRGÃO 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO) 

 

OBJETIVO:  Planejar, implementar e coordenar ações integradas de melhoria, controle, proteção e 
recuperação da qualidade das águas dos mananciais de interesse regional. 

PARÂMETROS

LIQUIDADO LIQ/DOT LOA REALIZAÇÃO %

1440 - Mananciais do Alto 
Tietê (1) e (4)

não aplicável não aplicável não aplicável famílias atendidas não aplicável não aplicável
não 

aplicável

1998 - Recuperação Sócio-
ambiental da Serra do Mar 
(2) e (3)

127.046.000 67.012.400 52,75% famílias atendidas 4.600 0 0,00%

TOTAL não aplicável 67.012.400 não aplicável

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
(2) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM.  
(3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2009. (4) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento. 
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0,00%

52,75%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1440 1998

NÚMERO DA AÇÃO

       REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                  
PROGRAMA 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL

ÓRGÃO 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO    

% Metas Realizadas % Valores Realizados
 

Comentário: Das 2 ações constantes na LOA 2009, uma ação apresentou metas passíveis de aferição, a qual, além de não atingir os 
quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1998 - Recuperação Sócio-ambiental da 
Serra do Mar 

Deve-se destacar que a meta registrada na divulgação da LOA 2009 foi 
superestimada. Além disso, a execução da meta anual da LOA foi comprometida 
por atrasos no início das obras, devido à necessidade de aguardar decisões do 
Tribunal de Justiça quanto a liminares de empresas concorrentes nos processos 
licitatórios do programa. Em junho/julho essas questões foram superadas, e 
atualmente encontram-se em obras os empreendimentos residencial Rubens Lara 
(1.840 unidades habitacionais) e Bolsões VII e IX (1.754 unidades habitacionais), 
em Cubatão, com metas de entrega para 2010. 
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PROGRAMA: 3907 – INFRA-ESTRUTURA HíDRICA DE SANEAMENTO E 
COMBATE ÀS ENCHENTES 
 
OBJETIVO:  Prevenir, controlar e combater as inundações no Estado de São Paulo. 
 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

1596 - Atendimento aos Municipios 34.923.670 22.364.692 64,04% atendimentos 45 58 128,89%

5376 - Estudos de Macrodrenagem (1) 10 0 0,00% estudos não 
aplicável

não aplicável não 
aplicável

1573 - Implantação de Reservatórios de 
Retenção - Piscinões 

34.447.304 34.151.053 99,14% reservatórios concluídos 3 2 66,67%

4030 - Limpeza e Conservação de Canais 
de Corpos D'agua

2.166.558 2.121.467 97,92%
m³ de volume de 
material retirado

2.500.000 709.735 28,39%

4033 - Manutenção e Operação de 
Estruturas Hidráulicas

9.600.000 9.600.000 100,00%
estruturas hidráulicas 
atendidas

1 1 100,00%

4029 - Preservação e Conservação de 
Várzeas

6.573.028 6.549.590 99,64% intervenções 10 10 100,00%

1572 - Renovação e Recuperação do 
Parque de Máquinas (2)

n/c não aplicavel
não 

aplicavel
atendimentos n/c não aplicável

não 
aplicável

1021- Serviços e Obras na Bacia do Alto 
Tietê

200.432.567 82.822.401 41,32% intervenções 10 7 70,00%

TOTAL 288.143.137 107.448.568 37,29%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 
1) LOA 2009 sem quantitativos de metas. 
2) Não constou na LOA 2009. 
 

        LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 3907 - INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: Das 7 ações constantes na LOA 2009, 6 ações apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 3 ações 
atingiram plenamente os quantitativos inicialmente  previstos e 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária; 1 ação, apesar de não atingir os 
quantitativos inicialmente previstos apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 
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a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1573 - 
Implantação de 
Reservatórios 
de Retenção - 
Piscinões 

No exercício de 2009, estava prevista a conclusão de 4 piscinões: RVVE-2 
Anhanguera, no Ribeirão Vermelho; RPI-6 SHARP, Córrego do Pirajuçara; 
RC-5/Taboão e RC-4/Ford Fábrica, no Córrego do Taboão. Porém a 
grande quantidade de chuvas dificultou a execução das obras e os 
piscinões RC-4/Ford Fábrica e RC-5/Taboão tiveram as respectivas datas 
de conclusão das obras transferidas para 2010. Informa, também, que 
por meio desta ação foram executados serviços de desassoreamento, 
previstos na ação 4030, em 18 piscinões do Alto Tamanduateí. Os 
serviços previstos na Ação de Desassoreamento de Corpos D’água – 
4030, foram viabilizados nesta ação (1021), por dispor de melhores 
condições de operacionalização orçamentária. 

4030 - Limpeza 
e Conservação 
de Canais de 
Corpos D'água 

A meta executada inclui, também, o desassoreamento do Rio Tietê, do 
Rio Cabuçu de Cima e do Rio Jundiaí; e o desassoreamento dos 18 
piscinões do Alto Tamanduateí. Os 709.735 m³ de desassoreamento 
foram executados no limite da disponibilidade orçamentária do programa 
3907, no exercício de 2009. 

1021- Serviços 
e Obras na 
Bacia do Alto 
Tietê 

As canalizações do Ribeirão Vermelho, Córrego do Pirajuçara e Córrego 
Oratório foram reprogramados para 2010 por estar em andamento a 
viabilização dos recursos orçamentários, incluindo outras. Informado 
ainda, que a maior parte do saldo existente corresponde a R$ 115,02 
milhões de financiamento, não viabilizado, referente ao Parque Várzeas 
do Tietê em 2009. Informado, também, que por dispor de melhores 
condições de operacionalização, esta ação incluiu os serviços a seguir 
relacionados: - Aditamento aos contratos de desassoreamento do Rio 
Tietê: Lote 1 – Barragem Edgar de Souza (Est. 201 + 0,00) até a Ponte 
Rodoanel Mario Covas (Est. 665 + 0,00); e Lote 2 - Ponte Rodoanel Mario 
Covas (Est. 665 + 0,00) até a Barragem Móvel (Est. 1.030 + 0,00); - 
Aditamento ao contrato de desassoreamento do Rio Cabuçu de Cima no 
Trecho localizado entre a Estaca 86 (Ponte da Via Dutra) e a Estaca 518 
(Ponte 3 Cruzes), nos municípios de São Paulo e Guarulhos. 

 
b) A Ação 1573 – Implantação de Reservatórios de Retenção - Piscinões inserida no 
Programa 3907 – Infra-Estrutura Hídrica de Saneamento e Combate às Enchentes em 
comento foi objeto de monitoramento em virtude de auditoria operacional realizada em 
2008, com os seguintes achados: 

1) Houve uma pequena melhora com relação à limpeza (lixo, entulho e vegetação). No 
entanto, o assoreamento se manteve e, em alguns casos, houve até uma piora; 

2) Com relação à manutenção das instalações e dos equipamentos, a situação se 
manteve. No caso das bombas, muitas delas só poderão entrar em operação quando 
da limpeza da casa das bombas/reservatórios; 

3) A vigilância, quando existente, está sendo efetuada por pessoas destreinadas para a 
função, não inibindo muitas vezes a entrada de pessoas não autorizadas na área; 

4) Em alguns casos, são os próprios vigilantes que operam as bombas, mesmo sem 
possuir conhecimento técnico para tanto; 

5) Em todos os piscinões visitados, foram detectados problemas em virtude da falta de 
manutenção adequada dos reservatórios de contenção (depósito de lixo nos cursos 
d’água, deficiência na coleta de lixo, controle de erosão nas áreas adjacentes ou 
ocupação desordenada). 
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PROGRAMA: 3930 – FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA 
 

OBJETIVO:  Dotar o Estado de condições necessárias para o exercício de suas competências reguladoras 
e fiscalizadoras nas áreas de distribuição de energia elétrica, distribuição de gás canalizado e 
prestação de serviços de saneamento básico. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

5755 - Fiscalização das Concessionárias de Energia 
Elétrica e Atendimento dos Usuários

7.779.000 166.694 2,14% relatórios 210 152 72,38%

5872 - Fiscalização e Regulação do Serviço de 
Distribuição de Gás e Atendimento dos Usuários

13.990.000 6.337.066 45,30% relatórios 610 582 95,41%

5793 - Instalação da Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (1)  

n/c não aplicável não aplicável
% da agência 
implantada

n/c
não 

aplicável
não 

aplicável

5794 - Regulação e Fiscalização Delegadas dos 
Serviços Públicos de Saneamento Básico

14.360.000 3.344.292 23,29% convênios 75 30 40,00%

TOTAL 36.129.000 9.848.052 27,26%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 

(1) Não consta na LOA 2009. 
 

                     LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3930 – FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM 

SANEAMENTO E ENERGIA

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 

Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que nenhuma ação atingiu 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de 
realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Cumprimento de metas 

AÇÃO JUSTIFICATIVA 
5755 - Fiscalização das Concessionárias de Energia Elétrica 
e Atendimento dos Usuários 

As metas deverão ser compensadas nos próximos meses do 
ano de 2010 

5872 - Fiscalização e Regulação do Serviço de Distribuição 
de Gás e Atendimento dos Usuários 

A meta deverá ser compensada nos próximos meses do ano de 
2010. 

5794 - Regulação e Fiscalização Delegadas dos Serviços 
Públicos de Saneamento Básico 

A meta orçamentária foi reprogramada no início de 2009, 
considerando 30 “relatórios”. 
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PROGRAMA: 3931 – GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA 
 

OBJETIVO:  Prover à Secretaria e às Autarquias a ela vinculadas os meios necessários para sua reorganização institucional, e a 
execução de seus programas gerados pela implementação de ações finalísticas. E, ainda, fortalecer a comunicação 
e a sua imagem institucional. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5792 - Comunicação social (1) n/c não aplicável não aplicável relatórios n/c não aplicável não 
aplicável

5871 - Gestão Administrativa 285.569.661 266.915.449 93,47% unidades administradas 3 3 100,00%

5401 - Reorganização Institucional do 
Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (2) e (3)

8 0 0,00% unidade reorganizada
não 

aplicável
não aplicável

não 
aplicável

5959 - Suporte Tecnológico às Acões 
de Saneamento e Energia 

4.960.000 26.006 0,52% sistemas atualizados 20 15 75,00%

TOTAL 290.529.669 266.941.455 91,88%

DOTAÇÃO

2009

METAS2009

AÇÃO

 
(1) A ação não consta na LOA 2009. 
(2) LOA 2009 sem quantitativos de metas. Valores extraídos do SIGEO. 
(3) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento 
 

        LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                            
PROGRAMA 3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: Das 3 ações constantes na LOA 2009, 2 apresentaram metas passíveis de aferição,destas apenas 1 ação atingiu 
plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ação, apesar de não ter atingido referidos quantitativos apresentou 
percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 

 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5959 - Suporte Tecnológico às 
Ações de Saneamento e Energia 

As atualizações/Desenvolvimento de 05 (cinco) dos 20 (vinte) sistemas previstos para 2009 
não se realizaram, tendo em vista que as atividades para suas realizações envolvem 
contratações externas e grande volume de recursos exigindo a elaboração de editais 
complexos, sendo que o tempo não foi suficiente para a conclusão dos processos de suas 
contratações. Os sistemas são os seguintes: 01. SISDOC – Sistema de Acompanhamento 
de Documentos e Processos; 02. ERP/RH – Sistema de Acompanhamento da Folha de 
Pagamento e Recursos Humanos; 03. CRM-Sistema de Ouvidoria; 04. Portal de Coleta de 
Análise de Dados sobre as Fiscalizações e 05. Novo site de Internet. 
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PROGRAMA: 4301 – ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 

 

OBJETIVO:  Promover a formação de pessoal qualificado na área de saúde, em nível de graduação e pós-
graduação, concomitantemente com a prestação de assistência ambulatorial, médico-
hospitalar, odontológica e procedimentos hospitalares de alta complexidade. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5273 - Aperfeiçoamento das Ações de 
Saúde Promovidas pelos Hospitais  
Universitários 

11.429.309 11.407.025 99,81%
procedimentos 
ambulatoriais e de 
internações

2.085.000 2.085.000 100,00%

5274 - Assistência Médica, Hospitalar e 
Ambulatorial 

679.336.270 665.296.746 97,93% internações 103.700 96.817 93,36%

5276 - Procedimentos de Alta 
Complexidade/Áreas de Anomalias 
Cranio-faciais-Deficiência Auditiva

45.588.329 45.586.628 100,00%

procedimentos 
cirúrgicos de alta 
complexidade 
realizados

12.755 9.203 72,15%

5424 - Promoção e Cooperação Técnica 
Gerencial Com Órgãos do Sistema de 
Saúde 

88.252 0 0,00%
convênios de 
cooperação técnica

35 35 100,00%

TOTAL 736.442.160 722.290.400 98,08%

DOTAÇÃO

2009

2009

METAS

AÇÃO

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 
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NÚMERO DA AÇÃO

       REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                  
PROGRAMA 4301 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS 

UNIVERSITÁRIOS

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 4 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 2 ações atingiram plenamente  
os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5274 - Assistência Médica, Hospitalar e 
Ambulatorial 

A meta executada ficou em 93% da orçada em virtude do trabalho administrativo e 
hospitalar realizado no período. 

5276 - Procedimentos de Alta 
Complexidade/Áreas de Anomalias 
Craniofaciais-Deficiência Auditiva 

A meta executada ficou em 72% da inicialmente orçada em virtude do bom 
resultado dos tratamentos executados no período. 
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PROGRAMA: 4302 – ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 
OBJETIVO:  Manter e ampliar a oferta de vagas e cursos superiores em áreas estratégicas, bem como o suporte à pesquisa 

científica e tecnológica, aperfeiçoando constantemente a qualidade da formação em graduação e pós-graduação. 
 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA
REALI-
ZAÇÃO %

1151 - Adequação da Estrutura Física 
das Universidades e Faculdades 
Públicas

117.140.856 88.760.439 75,77% m² de instalações adequadas 90.675 51.881 57,22%

5297 - Atividades em Museus 33.745.205 33.707.038 99,89%
visitantes em exposições e 
mostras do acervo

530.000 414.305 78,17%

4402 - Bolsas de Estudos para 
Pesquisa e Desenvolvimento

218.500 218.400 99,95%
bolsas para projetos de 
pesquisa

187 187 100,00%

2070 - Conclusão do Plano de 
Investimentos-Expansão de Vagas(1)

n/c não aplicável
não 

aplicável
m² de área construída n/c

não 
aplicável

não 
aplicável

5298 - Congressos de Especialidades 1 0 0,00%
congressos técnicos/científicos 
e jornadas médicas

13 13 100,00%

5304 - Ensino de Graduação nas 
Universidades e Faculdades Estaduais

1.951.099.548 1.907.444.689 97,76%
alunos matriculados nos cursos 
de graduação

103.454 103.646 100,19%

5305 - Ensino de Pós-graduação e 
Pesquisa nas Universidades e 
Faculdades Estaduais 

1.234.006.238 1.135.756.309 92,04% títulos outorgados 11.390 12.577 110,42%

1524 - Expansão do Ensino Público 
Superior(1)

n/c não aplicável não aplicável novas vagas de graduação n/c
não 

aplicável
não 

aplicável
5306 - Extensão Universitária, Difusão 
Cultural e Prestação de Serviços à 
Comunidade

105.388.666 104.261.114 98,93% alunos matriculados 97.997 78.310 79,91%

5787 - Políticas de Permanência  e 
Formação Estudantil

14.925.616 14.425.615 96,65% alunos atendidos 5.250 6.643 126,53%

5312 - Restaurantes Universitários 9.127.710 7.790.099 85,35% refeições servidas 5.239.854 5.352.227 102,14%

5313-Serviços de Informatização das 
Instituições de Ensino Superior(2)

89.955.979 87.888.558 97,70% microcomputadores mantidos 50.893 54.434 106,96%

TOTAL 3.555.608.319 3.380.252.260 95,07%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 

(1) Não constou da LOA de 2009.                     (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
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     REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 4302 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 10 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 7 ações atingiram plenamente  
os quantitativos inicialmente previstos.  Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1151 - Adequação da Estrutura 
Física das Universidades e 
Faculdades Públicas 

Devido aos efeitos da crise financeira internacional sobre o orçamento e aos problemas 
causados pelo excesso de chuvas, o plano inicial de obras foi reduzido e adiado. 

5297 - Atividades em Museus O número de visitantes nos museus da USP ficou abaixo do previsto, em razão da 
greve nos meses de maio e junho e, das recomendações da Secretaria Estadual de 
Saúde, de evitar ambientes públicos por conta no novo vírus da gripe H1N1. 

5306 - Extensão Universitária, 
Difusão Cultural e Prestação de 
Serviços à Comunidade 

A redução do número de alunos matriculados em cursos de extensão universitária no 
ano de 2009 se deve à menor demanda por esses cursos provocada pela retração do 
mercado de trabalho em função da crise financeira deflagrada em setembro de 2008. 
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PROGRAMA: 4304 – DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 
 
OBJETIVO:  Atender a demanda de pesquisadores e bolsistas do Estado de São Paulo em todas as áreas 

do conhecimento. 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

5699 - Administração da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP (1)

55.953.700 47.131.114 84,23%
unidade  
administrada

1 1 100,00%

4688 - Concessão de Bolsa de Estudo 242.746.214 242.609.067 99,94% bolsas de estudo 
mantidas

8.500 9.985 117,47%

5286 - Concessão de Auxílio à Pesquisa 293.471.751 284.315.018 96,88% auxílios à pesquisa 
mantidos 

3.000 2.962 98,73%

5287 - Programação Especial 120.914.659 75.899.265 62,77% auxílios à pesquisa 
mantidos

515 302 58,64%

4699 - Inovação tecnológica 77.046.908 76.702.464 99,55% auxílios à pesquisa 
mantidos 

330 289 87,58%

TOTAL 790.133.232 726.656.928 91,97%

2009

METAS

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

 

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado. 
 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2009 

100,00%

84,23%

117,47%

99,94% 98,73%
96,88%

58,64% 62,77%

87,58%

99,55%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

5699 4688 5286 5287 4699

NÚMERO DA AÇÃO

    REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES                                                                        
PROGRAMA 4304 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

% Metas Realizadas % Valores Realizados

 
Comentário: As 5 ações constantes na LOA 2009 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 2 ações atingiram plenamente  
os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, 
apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não atingir os 
quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária. 

 
a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas 

 
AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5286 - Concessão de Auxílio à 
Pesquisa 

Foi executada 98,7% da meta planejada, conforme a demanda por auxílios à pesquisa, 
no ano de 2009. 

5287 - Programação Especial Foi executada 58,6% da meta planejada, conforme a demanda de projetos de pesquisa 
na modalidade de programas especiais, no ano de 2009 

4699 - Inovação Tecnológica Foi executada 87,6% da meta planejada, conforme a demanda de projetos de pesquisa 
na modalidade de inovação tecnológica, no ano de 2009. 
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PROGRAMA: 0102 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO  
ÓRGÃO 39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

 
OBJETIVO:  Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de complementação de 

aposentadorias e pensões aos beneficiários abrangidos pela Lei Estadual Nº 200, de 13 de 
maio de 1974. 

 

LIQUIDADO LIQ/DOT PARÂMETROS LOA REALIZAÇÃO %

4551 - Complementação de Aposentadorias 
e Pensões Lei 200/74 - SABESP (1)

187.150.000 187.150.000 100,00% inativos atendidos 2.880 não aplicável não aplicável

TOTAL 187.150.000 187.150.000 100,00%

AÇÃO DOTAÇÃO

2009

METAS2009

 

(1) Dados não fornecidos no Programa da Secretaria de Economia e Planejamento. 
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XII – Auditorias Operacionais 
  

A Auditoria operacional consiste em uma das 
vertentes de atuação deste Tribunal, que encontra respaldo nas 
disposições do artigo 32 da Constituição do Estado.  
 
 Tal vertente contempla a avaliação do 
cumprimento dos programas de governo e do desempenho dos 
órgãos e entidades jurisdicionadas, em relação aos seus 
objetivos, metas e prioridades, bem como quanto à alocação e 
uso dos recursos públicos. 

 
No exercício de 2009, em prosseguimento aos 

sistemáticos trabalhos de tal natureza, as auditorias tiveram 
objeto e órgãos e/ou entidades envolvidos a seguir.  
 
Órgão e/ou entidade Objeto de Auditoria 
Secretaria de Estado da Saúde Programa de Controle de Glicemia 

(Componente Estadual) 
Secretaria Estadual de Saneamento 
e Energia  
 
Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo(SABESP) 

Programa 2149 – Projeto Tietê 

Secretaria de Estado da Saúde 
 
Superintendência de Controle de 
Endemias(SUCEN) 

Programa 0914 - “Prevenção e 
Controle de Endemias” 
 

Secretaria de Estado da Saúde  
 
Fundação para o Remédio Popular   
(FURP) 

Programa 0926 – Apoio à Atenção 
Básica de Competência Municipal com 
o Objetivo de Universalidade 

Secretaria Estadual de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social 

Programa 3516 – Família Cidadã – 
Ações Sociais Integradas 
 
Ação 5604 – Ação Jovem 

Secretaria Estadual de Economia e 
Planejamento  
 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das 
Estâncias(DADE) 

Programa 2913 – Fomento ao 
Desenvolvimento Regional 
 
Ação 4102 – Projetos do Fundo de 
Melhoria das Estâncias 

Secretaria Estadual da Educação 
 
Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) 

Obras sob Registro de Preço 
 

Secretaria Estadual dos 
Transportes Metropolitanos 
 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo 
(EMTU) 
 

Programa 3706 – Expansão e Gestão 
do Transporte de Baixa e Média 
Capacidade – PITU  
 
Ação 1938 – Corredor Noroeste da 
Região Metropolitana de Campinas 

Secretaria Estadual da Educação 
 

Cobertura de Quadras 
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Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) 
Secretaria Estadual da Educação 
 

Freqüência de Docentes 
 

Secretaria Estadual dos 
Transportes 
 
 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) 

Programa 1606 - Ampliação, 
Recuperação e Modernização da Malha 
Rodoviária 
 
Ações: 
1114 - Estradas Vicinais 
1418 - Duplicação e Implantação de 
Rodovias Estaduais 
1419 - Recuperação de Rodovias 
Estaduais 
2097 - Terminais Rodoviários 

Secretaria Estadual dos 
Transportes Metropolitanos 
 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos(CPTM) 

Programa 3707 - Expansão, 
Modernização e Operação do 
Transporte Ferroviário – PITU em 
Marcha 

Secretaria Estadual dos 
Transportes Metropolitanos 
 
Companhia do Metropolitano de São 
Paulo(METRÔ) 

Programa 3708 – Expansão, 
Modernização e Operação do 
Transporte Metroviário – PITU em 
Marcha 

Secretaria Estadual da Educação 
 
Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) 

Monitoramento das escolas 

Secretaria Estadual da Habitação 
 
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo(CDHU) 

Programa 2508 – Provisão de 
Moradias 
 
Ação 2006 - Produção de Unidades 
Habitacionais 

Secretaria de Estado da Saúde 
 
Hospital das Clínicas da FMUSP  
 
Hospital das Clínicas da FMUSP – 
Ribeirão Preto 

Investimentos Diretos em Saúde – 
SUS/SP (Programas 0928, 0929 e 930) 
 

Secretaria Estadual de Saneamento 
e Energia  
 
Departamento de Águas e Energia 
Elétrica(DAEE) 

Programa – 3907 - Infraestrutura 
Hídrica de Saneamento e Combate as 
Enchentes 
 
Ação 1573 – Implantação de 
Reservatórios de Retenção – 
Piscinões(Monitoramento) 

Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento  
 
Coordenadoria de Desenvolvimento 
dos Agronegócios(CODEAGRO) 

Programa 1308 – Segurança Alimentar 
 
Ação 1309 – VIVALEITE 
(Monitoramento) 

 
 

Referidas auditorias, executadas com esforços 
da Diretoria de Contas do Governador e das Unidades Regionais 
do Tribunal, englobaram, entre outros métodos e estratégias, 
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diversos municípios, inspeções, bem como aplicação de 
questionários a beneficiários e gestores.  

 

 
 
 

 
 

 

 
Com efeito, estão na íntegra disponíveis no 

TCA-31.159/026/09, mas adiante apresentadas sob a forma de 
relatórios adaptados.  
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XII.1 - Programa de Controle de Glicemia (Componente 

Estadual) 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Saúde 
INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 

 
 
O diabetes mellitus é um dos principais fatores 

de risco para as doenças do aparelho circulatório. Entre suas 
complicações mais freqüentes decorrentes encontram-se as 
amputações de pés e pernas e a cegueira definitiva.  

 
A identificação precoce dos casos e o 

estabelecimento do vínculo entre os portadores e as unidades 
básicas de saúde são elementos imprescindíveis para o sucesso 
do controle desses agravos. O acompanhamento e o controle do 
diabetes mellitus poderá evitar o surgimento e a progressão 
das complicações, reduzindo o número de internações 
hospitalares, bem como a mortalidade devido a esses agravos.  

 
A Lei Estadual nº 10.782 de 09 de março de 2001 

estabeleceu, em seu artigo 1º, “caput”, que o Sistema Único de 
Saúde – SUS prestará atenção integral à pessoa portadora de 
diabetes em todas as suas formas assim como dos problemas de 
saúde a ele relacionados. 

 
Em seguida, a Portaria do Ministério da Saúde 

número 371/GM de 04 de março de 2002 instituiu Programa de 
Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus, a qual, em seu artigo 3º, inciso II, estabeleceu as 
competências para as Secretarias Estaduais da Saúde que são: 

 
a) coordenação estadual do Programa mediante 

estratégias que fortaleçam a gestão das políticas de prevenção 
e tratamento da hipertensão e diabetes; 

 
b) acompanhamento e assessoria aos municípios 

no processo de adesão ao Programa Nacional particularmente 
quanto às ações de prevenção e controle clínico destas 
doenças;  

c) assessoria aos municípios na implementação 
local do Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão e 
Diabetes; 

d) consolidação e manutenção no nível estadual 
do Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão Arterial e 
Diabetes; 

e)  acompanhamento e avaliação do estoque e 
dispensação dos medicamentos vinculados ao Programa  



       Fl.nº            222 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

Na mesma esteira foi editada a Lei Federal 
número 11.347, de 27 de setembro de 2006, que estabeleceu a 
distribuição gratuita dos medicamentos e materiais necessários 
para o controle do diabetes. 

 
A Portaria do Ministério da Saúde número 2.583, 

de 10 de outubro de 2007 descreveu os medicamentos e insumos 
que devem ser disponibilizados na Rede do Sistema Único de 
Saúde, para o monitoramento da glicemia. 

 
Já a Deliberação da Comissão Intergestora 

Bipartite número 43/2008, do Estado de São Paulo, estabeleceu 
repasses de Recursos Estaduais para os Fundos Municipais de 
Saúde, em conta separada, para aquisição dos insumos para 
Diabetes. 

 
Tomando por base a análise preliminar, além de 

considerar que o principal objetivo do governo do Estado nessa 
área é o de evitar complicações na saúde em decorrência do 
diabetes, definimos os principais aspectos a serem examinados, 
a seguir resumidos: 

 
a) Desenvolvimento de auditoria para verificar 

o efetivo recebimento do material de controle de glicemia por 
parte da população cadastrada; 

b) Acompanhamento quantitativo da ocorrência 
de complicações decorrentes do diabetes; 

 
As questões de auditoria lastrearam-se no uso 

de dados secundários (leis, decretos, resoluções, documentos, 
etc.) e nas visitas e entrevistas realizadas junto aos 
gestores no Município selecionado, bem como nos Programas 
disponibilizados pela Secretaria Estadual da Sáude e pelo 
Ministério da Saúde. 

 
Diante dos critérios estabelecidos, na execução 

do presente trabalho, adotou-se pesquisa nos cadastros 
estaduais e federais, bem como visitação ao Município de 
Conchal com aplicação de entrevista estruturada, bem como às 
pessoas beneficiadas a fim de confirmar a sua existência, 
moradia, condição de portador de diabetes, bem como o 
recebimento dos insumos e medicamentos.  

 
No Município de Conchal, selecionamos os 

bairros de Jardim Novo Horizonte, Centro, Jardim Planalto e 
C.A.I.C., que ainda não haviam sido objeto de acompanhamentos 
anteriores. 
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Foram visitados 136 beneficiários, constituindo 
a totalidade dos beneficiários cadastrados nestes bairros, 
segundo o Cadastro do Município, sendo 42 beneficiários no 
Bairro Novo Horizonte, 44 beneficiários no Centro, 25 
beneficiários no Jardim Planalto e 25 beneficiários no bairro 
C.A.I.C. 

 
Haja vista a desatualização dos cadastros do 

Governo do Estado, não foi possível comparar as listas de 
beneficiários apresentadas pela Prefeitura com aquelas 
disponibilizadas pelo Governo Estadual. 

 
O Sistema de Dispensação de Insumos para 

Diabetes, que estava desatualizado em 2008, ficou indisponível 
para consulta em 2009 até a data desta auditoria, apesar de 
continuar sendo mencionado no rol de sistemas e formulários da 
Secretaria Estadual da Saúde. 

 
Para o exercício de 2009, a Resolução da 

Secretaria Estadual da Saúde número SS-51, de 07 de abril de 
2009, estabeleceu os seguintes valores: 

 
PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO 
SUPERIOR A 250.000 HABITANTES 

R$  6.824.724,30 

PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO 
INFERIOR A 250.000 HABITANTES 

R$  5.126.713,80 

TOTAL R$ 11.951.438,10 
 
 
Resultado da Auditoria 
 
Destacamos os seguintes pontos no processo de 

atendimento aos beneficiários: 
 
- o Estado mensalmente fornece insulina para os 

Municípios, bem como o medicamento denominado “Metformina”, 
retirados pelos Municípios nas Regionais Estaduais de Saúde; 

 
- o Estado transfere anualmente recursos para 

aquisição de insumos de controle de diabetes: tiras, lancetas, 
seringas, agulhas, etc. A aquisição é feita pelo Município; 

 
- o Município adquire ainda o medicamento 

denominado “Glibenclamida”; 
 
- a distribuição dos medicamentos e insumos 

para os usuários é feita nas unidades básicas de saúde 
municipais, mediante avaliação médica; 

 



       Fl.nº            224 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

Avaliamos, mediante amostragem, os resultados 
da atuação do Governo, inicialmente, utilizando o Sistema 
Estadual TABNET, que informa por intermédio de dados do SUS, 
as internações hospitalares de pessoas portadoras de diabetes. 

 
Neste sistema, consideramos os seguintes 

códigos internacionais de doença: “E10 Diabetes mellitus 
insulino-dependente”, “E11 Diabetes mellitus nao-insulino-
dependente”, “E12 Diabetes mellitus relac c/a desnutr”, “E13 
Outr tipos espec de diabetes mellitus, E14 Diabetes mellitus 
NE” e “O24 Diabetes mellitus na gravidez”. 

 
Obtivemos, também, os dados do Sistema Estadual 

de Controle de Dispensação de Insumos para Diabetes (SID), que 
identifica os beneficiários do Programa de Controle de 
Glicemia no Estado de São Paulo. Consideramos os dados obtidos 
até o primeiro semestre de 2008, última coleta de dados 
disponíveis, haja vista a falta de atualização deste sistema 
até a presente data. 

 
Utilizamos, ainda, o Sistema Hyperdia do 

Ministério da Saúde para obtenção da população diabética 
identificada em cada município analisado. 

 
Considerando a limitação técnica anteriormente 

mencionada, procedemos ao acompanhamento da evolução do 
diabetes no Estado de São Paulo. 

 
Até o mês de fevereiro do presente exercício 

verificamos a seguinte situação: 
 

a) Evolução das Internações por Diabetes no Estado de São 
Paulo 

Mês de 
Referência 

Número de 
Internações 
por Diabetes 
no SUS/SP 

Número de 
Diabéticos 
Identificados 
pelo SUS/SP 

Percentual de 
Internação por 
Diabetes 
Mellitus 

Set/2008 2453 446760 0,5491% 
Out/2008 2382 449286 0,5302% 
Nov/2008 2118 451382 0,4692% 
Dez/2008 2184 452839 0,4823% 
Jan/2009 2106 454357 0,4635% 
Fev/2009 2105 455785 0,4618% 
Fonte: 
Internações por Diabetes: Programa TABNET da Secretaria de Estado da Saúde 
População de Diabéticos: Sistema Hyperdia do Ministério da Saúde 

 
A análise mensal demonstra uma tendência de 

queda no percentual do número de internações da população 
diabética até o mês de fevereiro do exercício de 2009. 
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b) Evolução das Amputações por Diabetes no Estado de São 

Paulo 
Mês de 
Referência 

Número de 
Amputações por 
Diabetes no 
SUS/SP 

Número de 
Diabéticos 
Identificados 
pelo SUS/SP 

Percentual de 
Amputações por 
Diabetes 
Mellitus 

Set/2008 2768 446760 0,6196% 
Out/2008 2542 449286 0,5658% 
Nov/2008 2114 451382 0,4683% 
Dez/2008 1467 452839 0,3240% 
Jan/2009 1533 454357 0,3374% 
Fev/2009 1453 455785 0,3188% 
Fonte: 
Amputações por Diabetes: Sistema Hyperdia do Ministério da Saúde 
População de Diabéticos: Sistema Hyperdia do Ministério da Saúde 

 
Considerando uma análise mensal, a tabela retro 

demonstra uma tendência de queda no percentual do número de 
amputações de membros da população diabética até o mês de 
fevereiro do exercício de 2009. 

 
 

Da inspeção “in loco” no Município de Conchal 
 
Mediante entrevista no Município de Conchal, 

foi declarado que não há demanda reprimida, sendo atendida a 
totalidade dos portadores de diabetes que procuram os serviços 
municipais. 

 
A partir da lista de beneficiários do programa 

de glicemia obtida no município de Conchal, selecionamos 
beneficiários para verificação de sua existência e condição de 
portadores do diabetes, bem como para avaliar a efetiva 
disponibilização de insumos e medicamentos nos termos das 
disposições legais vigentes, onde constatamos a seguinte 
situação: 
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Bairro 

Ocorrência 
Centro % Novo 

Horizonte 
% Jardim 

Planalto 
 CAIC % 

Beneficiários 
que 
declararam 
Não faltar 
Medicamentos 
e Materiais 

31 70,45 30 71,43 23 92,00 16 64,00 

Beneficiários 
que 
declararam 
Não faltar 
Medicamentos 
e Materiais 
porém  
reclamaram 
da espessura 
das agulhas 
fornecidas 

1 2,27 1 2,38 1 4,00 1 4,00 

Beneficiários 
que 
declararam 
faltar 
Medicamentos 
e Materiais 

2 4,55 3 7,15 0 0,00 1 4,00 

Beneficiários 
conhecidos 
pelos 
vizinhos que 
não se 
encontravam 
no momento 
da visita 

3 6,82 4 9,52 0 0,00 5 20,00 

Beneficiários  
relacionados 
pelo Órgão 
municipal que 
mudaram de  
endereço,  
faleceram ou 
não eram  
atendidos 
pelos  
Postos de 
Saúde 

6 13,64 4 9,52 1 4,00 1 4,00 

Beneficiários 
Relacionados  
Em duplicidade 
nos relatórios 
municipais 

1 2,27 0 0,00 0 0,00 1 4,00 

TOTAL 44 100 42 100 25 100 25 100 
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Como boa prática adotada no município para o 
controle de glicemia observou-se o acompanhamento dos 
beneficiários pelos agentes comunitários de saúde, que fazem 
visitas periódicas em contato direto com a população 
assistida. 

 
 
Conclusão 
 
O acompanhamento da evolução quantitativa dos 

resultados do programa demonstra que houve uma redução no 
Estado de São Paulo, tanto do percentual de internações por 
diabetes quanto do número de amputações dela decorrentes. 

 
No município escolhido para inspeção “in loco” 

por parte desta auditoria, observa-se que os insumos e 
medicamentos necessários para o controle de glicemia têm 
chegado ao usuário final, não havendo falta de materiais, nem 
demanda pendente de atendimento. 

 
Sugerimos, no entanto, recomendação para o 

aprimoramento do cadastro de usuários que está desatualizado, 
bem como aquisição de agulhas com espessura adequada para 
aplicação de insulina. 
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XII.2 - Projeto de Despoluição do Rio Tietê 
 
ÓRGÃO: Secretaria da Energia e Saneamento 
INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 

 
 

Estabelece a Lei Orçamentária Estadual número 
13.289 de 22 de dezembro de 2008 que a Ação Governamental 
“2149 - Projeto Tietê – 3ª Etapa” consiste no desenvolvimento 
de Ações para a continuidade do processo de recuperação 
ambiental do Rio Tietê no trecho metropolitano. 

 
As diretrizes estratégicas para alcançar esses 

objetivos envolvem: coleta e tratamento de esgotos, bem como 
conscientização da população para a limpeza pública na Região 
da Grande São Paulo. 

 
Como resultado do levantamento realizado no 

planejamento da auditoria, observou-se que o Projeto de 
Despoluição do Rio Tietê vem sendo desenvolvido desde o 
exercício de 1992, dividindo-se em etapas de realização. 

 
Este projeto está inserido no Programa 3933 – 

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário Urbano, que tem como escopo o atendimento às 
populações das áreas atendidas pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo-SABESP, com abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e tratamento destes esgotos. 

 
A justificativa para este programa é que a 

universalização dos serviços de água e saneamento, além de 
contribuir para a melhoria de qualidade de vida da população, 
produz efeitos multiplicadores na economia, gerando 
investimentos socialmente indispensáveis e economicamente 
rentáveis. 

 
Tomando por base a análise preliminar, além de 

considerar que o principal objetivo do governo do Estado nessa 
área é a coleta e tratamento de esgotos na Região da Grande 
São Paulo, definimos os principais aspectos a serem 
examinados, a seguir resumidos: 

 
a)Verificar o atingimento de metas e 
indicadores de tratamento de esgotos 
inicialmente previstos; 
b)Verificar os indicadores de poluição do Rio 
Tietê e afluentes; 
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Neste diapasão, o escopo da auditoria amolda-se 
ao seguinte problema: “As obras realizadas estão produzindo 
evolução no percentual de tratamento de esgoto e o tratamento 
de esgoto está produzindo diminuição da poluição das águas do 
Rio Tietê e afluentes”. 

 
As questões de auditoria lastrearam-se no uso 

de dados secundários (reportagens, relatórios, documentos, 
etc.) e nas visitas e entrevistas realizadas junto aos 
gestores na SABESP, principal executora do programa 
governamental. 

 
Segundo a SABESP, pela condição atual das águas 

do Rio Tietê, não é possível chegar a uma medida de 
despoluição, mas somente de aspectos qualitativos dos 
efluentes. 

 
Preliminarmente, salientamos que sendo a SABESP 

uma empresa não dependente, está desobrigada pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal de participar da execução orçamentária 
do Estado mediante empenhamento de despesa, portanto, a 
execução das despesas com o Projeto de Despoluição do Rio 
Tietê não se processa nos Sistemas Estaduais SIGEO/SIAFEM. 

 
Assim como tratado nas contas do Governo do 

exercício de 2008, observa-se que nesses casos o orçamento 
estadual contempla somente as dotações iniciais de 
investimento anual das empresas, não revelando eventuais 
alterações que possam aumentar ou diminuir a previsão 
orçamentária de recursos ao longo do exercício, havendo 
inclusive situações em que o valor executado é maior que o 
valor consignado na dotação inicial. 

 
Não obstante, a Lei Orçamentária Anual, 

consignando os programas estaduais do orçamento de 
investimento das empresas, estabeleceu os seguintes valores 
para a “terceira etapa” do referido programa. 

 
Lei Orçamentária Projeto Dotação 

2008 2149 - Projeto Tietê – 3ª Etapa R$ 227.400.000,00 

2009 2149 - Projeto Tietê – 3ª Etapa R$ 161.639.000,00 

Fonte: Leis Orçamentárias Estaduais – exercícios 2008 e 2009 

 
Ressaltamos que estão previstos nas Leis 

Orçamentárias do Estado, e constaram no Plano Plurianual 2008-
2011, instituído pela Lei Estadual número 13.123 de 8 de julho 
de 2008, S.M.J., atendendo o artigo 165 da Constituição 
Federal, por seu parágrafo primeiro. 
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As fases anteriores deste projeto, primeira e 

segunda etapas, foram realizadas sem previsão orçamentária, 
seja nas Leis Anuais, seja nos Planos Plurianuais. 

 
O Projeto de Despoluição do Rio Tietê teve 

início com a atuação da ONG “SOS Mata Atlântica” e da Rádio 
Eldorado, mediante a coleta de 1,2 milhão de assinaturas em 
prol da adoção de providências para despoluição do Rio. 

 
A SABESP foi incumbida de tal missão em 1992, 

prevendo inicialmente o controle da poluição industrial e dos 
resíduos sólidos, a abertura e urbanização de fundos de vale e 
a educação ambiental. 

 
Com o advento do financiamento por parte do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, novas ações foram 
adotadas, divididas em etapas, conforme apresentado no item 4 
deste relatório. 

 
Preliminarmente, cabe salientar que este 

Projeto concentra suas principais ações na Região do Alto 
Tietê, que em sua maior parte envolve a Região Metropolitana 
da Grande São Paulo. 

 
Quanto ao aspecto legal, a Lei Federal 11.445 

de 05 de janeiro de 2007, em seu artigo 45, estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

 
A Constituição Federal, em seu artigo 30, 

inciso V, determina aos Municípios estabelecerem marco 
regulatório para o saneamento, sendo a participação do Estado 
nas Atividades de Saneamento estabelecida pelo artigo 215 da 
Constituição Estadual. 

 
Percorrendo as normas infraconstitucionais, o 

Município de São Paulo, maior da Região, normatiza a matéria 
na Lei Municipal número 13.369 de 03 de junho de 2002. 

 
Resultado da Auditoria 
 
A sistemática sobre o funcionamento do Projeto 

Tietê consiste nas seguintes ações: 
 
- A SABESP disponibiliza redes de coleta de 

esgoto; 
- O beneficiário/morador tem o dever legal de 

conectar o seu esgoto doméstico à rede pública. Caso não o 
faça, a Prefeitura tem o dever de multá-lo; 
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- O esgoto doméstico conectado à rede pública é 

transferido a um complexo envolvendo rede coletora, coletores, 
estações elevatórias e interceptores até chegarem às estações 
de tratamento de esgotos; 

 
- O tratamento do esgoto produz lodo e esgoto 

tratado. O lodo (material sólido) é encaminhado aos aterros 
sanitários da Prefeitura. O esgoto tratado é encaminhado ao 
Rio; 

 
- quanto ao esgoto industrial, as indústrias 

têm o dever legal de manter estações de pré-tratamento e são 
fiscalizadas pela CETESB que tem o dever de multá-las em caso 
de descumprimento da legislação; 

 
- A CETESB realiza ainda a medição da situação 

dos rios; 
 
- Coube a ONG SOS Mata Atlântica desenvolver 

programas de conscientização da população; 
 
 
Da Primeira e da Segunda Etapa do Projeto de 
Despoluição do Rio Tietê 
 
Para estas duas primeiras etapas do projeto, 

executadas no período de 1992 a 2008 foram atingidos os 
seguintes objetivos e metas: 

 
METAS 

 
PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA 

REALIZADO 1992-1998 REALIZADO 2000-2008 
250.000 ligações 
domiciliares de esgoto 

290.000 ligações 
domiciliares de esgoto 

1.500 Km de Redes Coletoras 1.400 Km de Redes Coletoras 
352 Km de Coletores-Tronco e 
Interceptadores 

198 Km de Coletores-Tronco e 
Interceptadores 

Construção de Três Estações 
de Tratamento de Esgotos de 
Grande Porte 

Nenhuma Estação de 
Tratamento de Grande Porte 
foi construída 

Investimento de US$ 1,1 
bilhão 

Investimento de US$ 500 
milhões 

 
Observa-se que, enquanto na primeira etapa 

foram construídas 3 estações de tratamento de esgotos de 
grande porte, na segunda etapa do projeto nenhuma estação foi 
implantada. 
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OBJETIVOS 

 
1ª ETAPA 

 
Resultados 
 

O índice de 
coleta de esgotos 
passou para 80% 
em 1998 

O índice de 
tratamento de 
esgotos passou 
para 62% em 1998 

Aumentada a 
capacidade de 
tratamento de 
esgotos em 9,5 
mil litros por 
segundo 

Fonte: sítio do Projeto Tietê – elaborado pela SABESP. 

 
2ª ETAPA 

 
Resultados 
(*) 

Estendidos os 
serviços de coleta 
de esgotos 
beneficiando 400 mil 
famílias na Região 
Metropolitana de São 
Paulo 

A coleta de esgoto 
atingiu 84%; 

Ampliado tratamento 
de esgotos para 70% 
do esgoto coletado 

(*)Fonte: sítio do Projeto Tietê – elaborado pela SABESP. 

 
Verificamos que Relatório da CETESB (exercício 

de 2007) indica que 43% dos esgotos gerados estão sendo 
tratados. Aplicado o percentual de 43% sobre os 84% do esgoto 
coletado, o percentual de tratamento seria de 51% e não de 70% 
como aponta a SABESP. 

 
Nesta segunda etapa do projeto, os esforços 

foram concentrados na Bacia do Rio Pinheiros com um total de 
26 obras. Esperava-se conseguir também melhoria significativa 
da qualidade das águas dos mananciais Billings e Guarapiranga. 
Parte dos efluentes que chegam a essas represas deveriam ser 
coletados e encaminhados à Estação de Tratamento de Esgoto de 
Barueri. 

 
Ao final desta etapa, esperava-se uma sensível 

melhora na qualidade das águas dos rios Tietê e Pinheiros, com 
benefícios para a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do 
Alto Tietê e resultados significativos nas Bacias do Baixo e 
Médio Tietê. Era esperado que a mancha de sujeira do Rio Tietê 
recuasse 40 quilômetros até a região de Salto. 

 
Destacaram-se as obras relativas aos 

interceptores, as quais referem-se à construção de grandes e 
extensas tubulações de esgotos e se comparam aos túneis 
viários de metrôs. O trabalho principal consistiu na 
interligação do sistema de coleta às estações de tratamento 
que foram construídas na primeira etapa do Projeto. 
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Estas tubulações acompanham as margens do Rio 
Pinheiros abaixo de pontes, cruzamentos e outros obstáculos. 
Uma delas é o Interceptor Pinheiros 6 com 19,4 quilômetros de 
extensão e 3,5 metros de diâmetro; e o Interceptor Pinheiros 7 
que possui 9,2 quilômetros e 2 metros de diâmetro. 

Os esgotos percorrem os Interceptores 6 e 7 do 
Rio Pinheiros, passam pela Estação Elevatória Pomar, 
inaugurada recentemente, seguem novamente pelo Interceptor 
Pinheiros 6, chegam à Estação Elevatória Pinheiros e, 
finalmente, prosseguem até a Estação de Tratamento de Esgoto 
de Barueri. 

 
A estrutura da Pomar pode bombear de 2,2 a 4,4 

mil litros de esgotos por segundo no horário de pico e recebe 
os esgotos dos córregos Sapateiro, Traição, Dreno, Água 
Espraiada, Cordeiro, Pouso Alegre, Santo Amaro, Poli, 
Aterrado, Pedreira, Ponte Baixa, Cachoeira e Socorro. 

 
 

Da Terceira Etapa do Projeto de Despoluição do 
Rio Tietê 
 
A terceira etapa do projeto tem prazo de 06 

anos para ser realizada e pretende aumentar a coleta de 
esgotos na capital e em 22 cidades. Transportar e tratar o 
esgoto é fundamental porque o Rio Tietê recebe o deságüe de 
165 córregos e rios.  

 
Foram estabelecidos os seguintes objetivos para 

a terceira etapa do projeto: 
 

OBJETIVOS  – 3ª ETAPA 
 

1) Saltar dos atuais 84% de esgoto coletado 
para 87% em 2015, chegando a 92% em 2018; 

2) A Aumento do tratamento dos esgotos 
coletados de 70% para 84%; 

3) Transporte de 4,5m³ por segundo de esgotos 
para as Estações de Tratamento de Esgotos: 

4) Redução da carga poluidora nos mananciais da 
Billings: 

5) Redução da carga orgânica lançada no Rio 
Tietê a partir da Barragem de Pirapora; 

 
Para a realização dos objetivos foram 

estabelecidas as seguintes metas: 
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METAS  – 3ª ETAPA 
 

1) Instalação de 580 Km de coletores-tronco e 
interceptadores: 

2) Instalação de 1.250 Km de redes coletoras: 
3) Instalação de 200 mil novas ligações de 

esgoto domiciliares: 
4) Ampliar a capacidade de tratamento de 

esgotos em 7,4m³ de esgoto por segundo: 
5) Programa “Córrego Limpo” em parceria com a 

Prefeitura Municipal de São Paulo: 42 
córregos despoluídos em um primeiro momento 
e posteriormente prevista a despoluição de 
mais 60 córregos. 

6) Implantação do Coletor Billings-Tamanduateí 
 

Resultados em 2009: 
 
Estão em andamento as obras do interceptor de 

esgoto ITi-12, que faz parte do Projeto Tietê. A obra prevê a 
construção de 8.594 metros de tubulações, divididos em três 
tramos.  

 
Deste total, cerca de 2 km da obra já está em 

execução. Depois de pronto, o interceptor receberá 250 litros 
por segundo de esgotos, enviando para ETE Parque Novo Mundo os 
efluentes dos bairros Penha, Cangaíba e Engenheiro Goulart. A 
obra vai beneficiar diretamente 100 mil pessoas. 

 
Parte dos tramos do interceptor passa pela 

Marginal Tietê, e os demais pelo Parque Ecológico do Tietê e 
ao longo da avenida Assis Ribeiro, que vai para a região leste 
da cidade. A conclusão da obra está prevista para 
setembro/2010. 

 
Realizada por método não-destrutivo, a obra 

está orçada em R$ 27,4 milhões. Um equipamento conhecido como 
mini shield é responsável pelas escavações dos túneis que 
receberão as tubulações, a cinco metros de profundidade. 

 
Em 13/07/2009 foi entregue também o coletor 

Billings-Tamanduateí - que faz parte do sistema de esgotamento 
sanitário composto de duas estações elevatórias de esgotos 
(estações de bombeamento) e 22 quilômetros de coletores-tronco 
e interceptores. As tubulações têm início no município de Rio 
Grande da Serra e seguem por Ribeirão Pires e Mauá.  

 
O sistema vai permitir que os esgotos de Rio 

Grande da Serra e Ribeirão Pires possam seguir para tratamento 
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na Estação de Tratamento de Esgotos Suzano e ABC. As obras 
permitirão tratar 80% dos esgotos de Ribeirão Pires e 50% de 
Rio Grande da Serra, além de possibilitar interligações em 
Mauá para que os esgotos da cidade também sejam enviados para 
tratamento 

 
 
Do Programa Córrego Limpo 
 
O programa Córrego Limpo constitui-se em uma 

parceria entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o 
Governo estadual, complementando as ações do Programa de 
Despoluição do Rio Tietê. 

 
O objetivo deste programa é despoluir os 

córregos da cidade de São Paulo que desembocam nos afluentes 
do Rio Tietê, sendo prevista a despoluição de 100 córregos. 

 
Dentre os trabalhos realizados, encontra-se a 

varredura nas ligações individuais de esgotos adjacentes aos 
córregos para identificar ligações indevidas. 

 
Cabe aqui mencionar que existem duas redes 

coletoras da SABESP: a rede de esgoto e a rede de águas 
pluviais. Às vezes, por desinformação ou desconhecimento, o 
morador faz a ligação do esgoto na rede de águas pluviais, 
ocasionando desvio da coleta e tratamento de esgoto. Também 
ocorre o inverso, fazendo-se ligações de águas pluviais na 
rede de esgoto, ocasionando enchentes e extravasamentos. 

 
O critério objetivo adotado para verificar a 

melhora nas águas do córrego é a análise DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio). Quanto maior a concentração de 
compostos orgânicos na água, maior a demanda por oxigênio para 
sua decomposição, portanto, quanto maior o índice “DBO”, pior 
é a qualidade da água. 

 
A tabela seguinte demonstra a correlação 

existente entre os índices DBO e a qualidade das águas: 
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REFERÊNCIA PARA DBO mg/ L 

          

      
Poluído, sem vida aquática, com exalação 
de maus odores 

        

Limite Máximo Legal na saída da 
ETE: 60 mg/ L 

 

  

70 

  

      

Condições estéticas ainda boas, porém 
com restrições à existência de peixes; exala 
odores em determinadas épocas do ano 
(verão seco, principalmente); tratamento 
da água com alto consumo de produtos 
químicos 

        

Saída da ETE na RMSP   30   

      

Condições boas, aspecto estético bom, 
permite a existência de peixes, não exala 
odores e possibilita o tratamento 
convencional da água 

        

Limite para Classe 3 CONAMA    10   

      

Condições boas, já não se recomenda o 
contato primário nem a rega de hortaliças, 
mas possibilita a existência de peixes, a 
dessedentação de animais e o tratamento 
convencional da água 

        

Limiar do Indicador    5   

      
Condições naturais, permite o contato 
primário das pessoas e a rega de hortaliças 

      0   

 
 
No início deste programa, foram realizadas 

ações em 42 córregos. Os quadros a seguir demonstram a 
evolução na qualidade das águas, em medida DBO, antes e depois 
da implantação do programa, tomando como base medição 
realizada no mês de março de 2009. 
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CÓRREGOS COM AÇÕES DO PROGRAMA CÓRREGO LIMPO 
Município de São Paulo  Medição da 

Poluição do 
Córrego 

- antes da 
execução do 

Programa  Córrego 
Limpo 

(índice DBO mg/l) 

Medição da 
Poluição do 

Córrego 
- após atividades 

do Programa 
Córrego Limpo 

 
(índice DBO mg/l) 

Zona Norte     

 Água Preta 44 7 

 Buraco da Onça 245 77 

 Carandiru-Carajás 193 23 

Charles de Gaulle 183 14 

 Biquinha 184 29 

 Flor de Maio 240 17 

 Horto Florestal – Ciclovia 167 4 

 Ipesp 117 15 

 Jardim Elisa Maria 92 23 

 Horto Florestal – Pedra Branca 119 5 

 Lago Parque Toronto 5 5 

 Novo Mundo 137 81 

 Tenente Rocha  138 4 

Vale do Saber 11 8 

      
Zona Sul     

 Cemitério Campo Grande 81 7 

 Invernada 62 9 

 Iporanga–  Esmeralda 87 11 

 Kagohara – Itupu 48 17 

 Parque Severo Gomes 17 4 

 Parque do Cordeiro 61 6 

 Rio das Pedras 32 16 

Tanquinho – Matilde Nassar Curi  329 3 

Tanquinho – Emily Dickinson 329 4 
      
Centro     

 Boaçava 30 34 

 Corujas 59 5 

 Lago da Aclimação  – Pedra Azul 90 18 

Sapateiro – Lago do Ibirapuera  62 5 

Vila Hamburguesa 30 15 
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CÓRREGOS COM AÇÕES DO PROGRAMA CÓRREGO LIMPO 
Município de São Paulo  Medição da 

Poluição do 
Córrego 

- antes da 
execução do 

Programa  Córrego 
Limpo 

(índice DBO) 

Medição da 
Poluição do 

Córrego 
- após atividades 

do Programa 
Córrego Limpo 

 
(índice DBO) 

Zona Oeste     

 Caxingui 95 11 

 José de Araújo Ribeiro  135 5 

Nascente do Sapé 115 34 
Zona Leste     

 Cipoaba 61 12 

 Rodrigo de Lucena 603 6 

 Venda Velha 54 12 

 Armênio Soares  Não disponível Não disponível 

 Cruzeiro do Sul (trecho da nascente) 99 2 

Franquinho (Aricá Mirim) 88 72 

Franquinho (Esperantina) 83 82 

 Limoeiro (Garagem) Não disponível  Não disponível 

 Ponte Rasa (Sonho Gaúcho) 80 113 

 Rincão (André Francisco) 100 21 

Itapegica/ Mongaguá (trecho da nascente) 177 49 

 
Das Estações de Tratamento de Esgotos e da 
Evolução da Rede Coletora na Região do Alto 
Tietê 
 
Preliminarmente, cabe salientar que a rede de 

esgotos da Grande São Paulo, divide-se em rede integrada e 
rede não integrada. A rede integrada é composta de cinco 
grandes Estações de Tratamento de Esgotos, que recebem a maior 
parte dos esgotos interligando redes coletoras, coletores, 
interceptores e estações elevatórias. Já a rede não integrada 
envolve pequenas Estações de Tratamento de Esgoto, que visam 
solucionar problemas localizados. 

 
Conforme relatório da CETESB, relativo às 

medições do exercício de 2007, “a ETE Barueri recebe e trata 
um elevado volume de esgotos coletados de uma área muito 
extensa da RMSP para depois lançar os esgotos tratados no Rio 
Tietê em um único ponto. Este aspecto, associado à resistência 
da população para a execução da ligação de esgotos ao sistema 
público estão entre as razões que apontam a manutenção da 
qualidade do Rio Tietê no trecho de influência da ETE 
Barueri”. 
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Este relatório menciona ainda que “Como as ETEs 

não estão adaptadas para tratar os esgotos em nível terciário, 
as variáveis de qualidade nitrogênio amoniacal e fósforo total 
não acusaram melhora ao longo do tempo”. 

 
Evolução dos Resultados da Atuação da SABESP 
 
O último relatório de sustentabilidade emitido 

pela empresa revela os seguintes resultados Operacionais de 
sua atuação, não somente na área do Projeto de Despoluição do 
Rio Tietê, mas em sua área total de abrangência: 

 
Operacionais Unidade 2004 2005 2006 2007 2008 

Índice de Atendimento em Coleta de 
Esgoto 

% 78 78 78 79 79 

Índice de Tratamento dos Esgotos 
Coletados 

% 63 61 63 66 72 

População Residente com 
Abastecimento de Água 

Mil hab. 22.335 22.570 22.700 22.959 23.162 

População Residente Atendida com 
Coleta de Esgoto 

Mil hab. 18.014 18.326 18.519 18.881 19.198 

Ligações de Água Mil Unid. 6.358 6.489 6.609 6.767 6.945 

Ligações de Esgoto Mil Unid. 4.747 4.878 5.002 5.167 5.336 

Extensão da Rede de Água² Km 57.320 57.999 61.469 62.318 62.582 

Extensão de Rede de Esgoto² Km 36.435 37.781 39.126 40.608 41.312 

ETA – Estação de Tratamento de Água un 195 201 197 198 206 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto un 431 440 446 461 464 

Perdas de Água % 34,0 32,4 31,9 29,5 27,7 

Perdas de Água por Ligação Litros/ 
Lig x dia 

547 520 511 467 432 

Índice de Hidrometração³ % 99,96 99,97 99,97 99,98 99,98 

Volume Produzido de Água Milhões 
de m³ 

2.770- 2.830 2.887 2.874 2.853 

Volume Micromedido de Água no Varejo Milhões 
de m³ 

1.248 1.313 1.363 1.392 1.404 

Volume Faturado de Água no Atacado Milhões 
de m³ 

251 259 263 274 285 

Volume Faturado de Água no Varejo Milhões 
de m³ 

1.441 1.500 1.544 1.573 1.596 

Volume Faturado de Esgoto Milhões 
de m³ 

1.141 1.198 1.246 1.300 1.330 

Nº de empregados⁴ Emprega
-dos 

17.735 17.448 16.978 16.850 16.649 

Produtividade Operacional Lig/empr 626 651 684 708 738 

Índice de Atendimento em Água Tende à universalização ¹ 
Notas: 
(1) 99% ou mais; 
(2) Inclui adutoras, coletores-troncos, interceptores e emissários; 
(3) Ligações com Hidrômetro / Ligações Totais 
(4) Número de empregados próprios; não inclui os cedidos a outros órgãos; 
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Dos Efluentes Industriais 
 
Coube à CETESB a missão do controle dos 

efluentes industriais. O Relatório emitido por esta entidade 
no mês de julho de 2008 consigna que as atividades de controle 
das indústrias foram feitas mediante inspeções periódicas e 
amostragem para a avaliação dos procedimentos implantados, 
dentro das rotinas e das metas estabelecidas pela Diretoria de 
Controle da CETESB. 

 
O quadro a seguir demonstra a evolução das 

cargas poluidoras industriais: 
 

CETESB – EFLUENTES INDUSTRIAIS – EMISSÃO DAS 
EMPRESAS 

CARGA 
ORGÂNICA 
1000 Kg 
DBO/dia 

CARGA 
INORGÂNICA 
Kg/dia 

Carga ao início do Projeto – 1.250 empresas (1) 369,2 4.746 

Carga ao início do Projeto das 594 empresas 
atualmente ativas (2) 

260,2 2.576 

Carga Reduzida devido ao encerramento das 
atividades de 656 empresas (1) – (2) = 3 

109,0 2.170 

Percentual de Carga Reduzida devido ao 
encerramento das atividades de 656 empresas 
(3)/(1) 

29,52% 45,72% 

Carga Remanescente das 594 empresas em 

junho/2008 (4) 

26,4 307 

Carga reduzida pela instalação das unidades de pré-
tratamento nas 594 empresas que permanecem 
ativas (2) – (4) = 5 

233,8 2.269 

Percentual de Carga reduzida pela instalação das 
unidades de pré-tratamento nas 594 empresas que 
permanecem ativas (5)/(2) 

89,85% 88,08% 

 
Segundo o relatório da CETESB, a redução das 

cargas poluidoras pode ser atribuída a duas causas principais: 
implantação de unidades de pré-tratamento e encerramento e 
transferência para outro local das atividades das empresas. 

 
Obstáculos ao Projeto de Despoluição do Rio 
Tietê 
 
1) Ainda há um grande volume de despejo de 

esgoto irregular, oriundo de ligações 
clandestinas que não passam pelos coletores 
e vão direto para o Rio ou para as galerias 
pluviais; 
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2) Oito cidades da Grande São Paulo não fazem 
parte da área de atuação da SABESP; 

3) O Município de Guarulhos não trata os 
dejetos. Despeja o esgoto diretamente no Rio 
Cabuçu de Cima, afluente do Rio Tietê; 

4) Os proprietários das residências resistem em 
fazer ligações de esgoto por causa do 
problema do aumento do preço da conta de 
água; 

5) Somente em outubro de 2008 foram 
identificadas 18 mil ligações irregulares de 
esgoto; 

6) O lixo das ruas também vai parar no Rio 
Tietê (constitui 35% da poluição acumulada 
na Bacia do Tietê); 

7) O Rio Tietê tem vazão de 34 mil litros por 
segundo, menor que a vazão dos rios europeus 
que foram despoluídos; 

8) A população da Região Metropolitana de São 
Paulo é de 19 milhões de habitantes, maior 
que nas cidades européias que tiveram rios 
despoluídos; 

9) Há diversas áreas de moradias irregulares na 
Grande São Paulo, em Mananciais e em fundos 
de vale. Nos fundos de vale deveriam ser 
implantados coletores de esgoto, ação que 
fica impedida pela ocupação irregular. 

 
Conseqüências da falta de tratamento de esgotos 
 
1) Conforme entrevista junto à SABESP os 

esgotos domésticos cada vez mais estão 
chegando aos mananciais, piorando a 
qualidade da água e aumentando os custos 
para o tratamento; 

2) O excesso de poluição no Rio Pinheiros, 
afluente do Rio Tietê, bem como a 
conseqüente impossibilidade de tratamento 
das suas águas, suspendeu o bombeamento das 
mesmas para a Represa Billings para fins de 
produção de energia elétrica, gerando 
prejuízos para as empresas que atuam no 
setor.  

 
Das ações habitacionais do Governo 
 
Consta no PPA 2008-2011, nos quadros 

orçamentários da Secretaria da Habitação, a ação denominada 
“Mananciais do Alto Tietê”. Esta ação faz parte do programa 
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“3906-Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse 
Regional”. 

 
Em referido Plano Plurianual, está previsto o 

atendimento habitacional de 8.500 famílias. Segundo Relatórios 
disponibilizados pela Secretaria Estadual da Economia e 
Planejamento, até o momento nenhuma família foi atendida, 
mesmo havendo dotações orçamentárias para tanto, de R$ 
30.720.000,00 em 2008 e R$ 14.183.000,00 em 2009. 

 
 
 
Conclusão  
 
 
 
A presente auditoria teve como objetivo avaliar 

o andamento do Projeto de Despoluição do Rio Tietê, onde 
sistematizamos os achados pelos seguintes aspectos. 

 
a. Aspecto Legal 
 
Preliminarmente, sob o ponto de vista legal, 

concluímos que: 
  
- As Leis Orçamentárias não contemplam os 

quantitativos de metas estabelecidos nos relatórios da SABESP; 
 
b. Aspecto Operacional 
 
Na perspectiva operacional, inferimos que: 
 
- Em bairros inteiros de Municípios há diversas 

ocupações irregulares que impedem a implantação de coletores 
de esgotos nos fundos de vale bem como ameaçam os mananciais 
da Região da Grande São Paulo, indicando a necessidade de 
programas habitacionais nestas áreas; 

 
- Mesmo estando previstos programas 

habitacionais no Plano Plurianual do Estado e, havendo 
dotações orçamentárias no orçamento estadual para o 
atendimento a 8.500 famílias, nada foi realizado até o 
momento. 

 
- há divergência entre os relatórios da SABESP 

e CETESB acerca do percentual de tratamento de esgotos; 
 
- O esgoto de Guarulhos está sendo lançado sem 

tratamento no Rio Cabuçu de Cima, afluente do Rio Tietê. Em 
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que pese Guarulhos estar fora da área de atuação da SABESP, o 
despejo de esgoto não tratado influencia diretamente na 
despoluição do Rio Tietê, havendo necessidade de providências 
do Governo do Estado; 

 
- Nenhuma estação de tratamento de grande porte 

foi construída na segunda fase do Projeto de Despoluição do 
Rio Tietê, iniciada no exercício de 2000 e encerrada no 
exercício de 2008; 

 
- Das 464 Estações de Tratamento de Esgotos 

operadas pela SABESP, somente 19 encontram-se na Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, atendendo 19 milhões de 
pessoas, em que pese cinco estações desta Região serem de 
grande porte. 

 
- A Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri 

atende sozinha aproximadamente metade da área geográfica dos 
Esgotos da Grande São Paulo operada pela SABESP. 

 
- Relatório da CETESB que mede a situação dos 

efluentes do Rio Pinheiros indica que o tratamento realizado 
na Estação de Barueri não está sendo suficiente para melhorar 
a qualidade dos detritos lançados no Rio. Haveria necessidade 
de implantar um tratamento terciário. 

 
- Os objetivos definidos pela SABESP não 

incluem índices de melhora nos indicadores da situação das 
águas do Rio Tietê. 
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1 - Introdução 
 
 O objeto principal desta auditoria foram as 
atividades de vigilância1 e controle2 de doenças veiculadas por 
vetores3 e hospedeiros intermediários4 sob incumbência da 
Superintendência de Controle de Endemias5 (SUCEN)6 ofertadas à 
população por meio de assessorias aos municípios e pesquisas. 

  
Levantamentos realizados durante o planejamento 

de auditoria, que possibilitaram mapear os riscos associados 
ao alcance dos objetivos do programa e à boa aplicação dos 
recursos públicos, levaram a auditoria a objetivar e avaliar: 
i) a articulação institucional7 nas atividades de vigilância e 
controle de doenças transmitidas por vetores e hospedeiros 
intermediários; ii) a atuação da SUCEN no controle doenças 
transmitidas por vetores e antropozoonoses e em relação aos 
agravos sob vigilância no Estado de São Paulo; e iii)  a 
integração ou correspondência entre as peças de planejamento  

                                                 
1 Vigilância de doença: levantamento contínuo de todos os aspectos 
relacionados com a manifestação de propagação de uma doença, importantes 
para o seu controle eficaz.  
2 Controle: quando aplicado a doenças transmissíveis e não transmissíveis, 
significa operações ou programas desenvolvidos com o objetivo de reduzir 
sua incidência e/ou prevalência a níveis muito baixos. 
3 Veículo Animado(vetor): artrópode que transfere um agente infeccioso da 
fonte de infecção para um hospedeiro susceptível. 
4 Hospedeiro Intermediário: apresenta o parasita em fase larvária ou 
assexuada.  
5 Endemia: presença contínua de uma enfermidade, ou agente infeccioso, em 
zona geográfica determinada; podem também expressar a prevalência usual de 
uma doença particular numa zona geográfica. 
6  Os programas de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores 
e hospedeiros intermediários (DTVHI) desenvolvidos pela SUCEN são: Febre 
Amarela e dengue, leishmaniose visceral americana(LVA), leishmaniose 
tegumentar americana(LTA), doenças de chagas, febre maculosa 
brasileira(FMB), esquistossomose e malária.  
7  Coordenação necessária entre órgãos e/ou esferas de governo responsáveis 
pela implementação de uma ação ou programa com vistas a alcançar objetivo 
comum.  Aspecto essencial à boa governança considerando-se que a 
descentralização administrativa é uma das práticas disseminadas do atual 
modelo de gestão governamental.  

XII.3 - Programa 914 - “Prevenção e Controle de Endemias” 
 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Saúde 

Superintendência de Controle de 
Endemias(SUCEN) 
 

INSTRUÇÃO:           DCG-3 – DSF I 
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no tocante às ações, metas/resultados esperados, indicadores 
de desempenho e ao pactuado.  
 

Para atingir esses objetivos, foi prevista a 
análise de três questões de auditoria: 1) Em que medida há 
articulação nas atividades de vigilância e controle de doenças 
transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários da SUCEN 
com as ações dos executores locais, bem como com outros órgãos 
e instâncias?; 2) Qual o grau de adequação da estrutura e 
atividades da SUCEN com a legislação vigente e com as demandas 
ou ações de vigilância e controle de vetores, hospedeiros 
intermediários, reservatórios8 e animais sinantrópicos9 
indesejáveis dos executores locais?; e 3)  Em que medida há 
integração ou correspondência das ações, metas/resultados 
esperados e indicadores de avaliação entre o planejamento 
orçamentário(PPA e LOA) e da saúde(Plano Estadual de Saúde, 
Plano Operativo anual), bem como destes com o pactuado (Pacto 
da Saúde em Vigilância em Saúde) na prevenção10 e controle de 
doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários?  
 
1.1 - Metodologia  
 

Durante a fase de planejamento de auditoria 
foram realizadas as seguintes atividades: a) entrevista de 
apresentação com Superintendente, Chefe de Gabinete, 
Procuradora e Diretores; b)entrevista (questionário) dirigida 
aos órgãos centrais da SUCEN; c)  reuniões técnicas com 
Diretor Técnico e Assistente dos órgãos centrais da SUCEN; 
d)entrevistas com diretores e técnicos do SR-02 (DIRETORIA DE 
SERVIÇO REGIONAL 02 - SÃO VICENTE) e SR-01 (DIRETORIA DE 
SERVIÇO REGIONAL 01 - Divisão de Programas Especiais (DPE) - 
SÃO PAULO); e e) revisão da legislação, manuais e documentos 
técnicos referentes a SUCEN e ao programa.  

 
No objetivo de investigar as questões de 

auditoria, adotaram-se como estratégias metodológicas: 
a)pesquisa documental b)pesquisa amostral não probabilística; 
c)visitas de estudo; e d)consulta de dados secundários. 

                                                 
8 Reservatório de agentes infecciosos (fonte primeira de infecção): 
qualquer ser humano, animal, artrópode, planta, solo, matéria ou uma 
combinação deles, no qual normalmente vive e se multiplica um agente 
infeccioso, que depende desse meio para sua sobrevivência, reproduzindo-se 
de modo tal que pode ser transmitido a um hospedeiro susceptível.  
9 Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptaram a viver junto ao 
homem, a despeito da vontade deste.  
10 Prevenção: termo que, em saúde pública, significa a ação antecipada, 
tendo por objetivo interceptar ou anular a ação de uma doença. As ações 
preventivas têm por fim eliminar a elos da cadeia patogênica, ou no 
ambiente físico ou social, ou no meio interno dos seres vivos afetados ou 
suscetíveis. 
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A pesquisa documental abarcou a análise das 

informações e documentos coletados nas visitas e das 
requisições aos municípios, mas principalmente das requisições 
a SUCEN no tocante aos seguintes eixos/temas: i) articulação 
institucional; ii) intercâmbio e/ou divulgação de informações 
epidemiológicas; iii)  boas práticas; iv) campo funcional, v) 
estrutura, vi) planejamento e execução, vii)  supervisão e 
apoio; e viii) orçamento e indicadores de desempenho. 
 

Por sua vez, a pesquisa amostral, elaborada 
entre 09.06.2009 a 15.09.2009, contemplou a aplicação de 
questionário estruturado aos responsáveis por órgão/entidade 
municipal de Vigilância em Saúde ou Controle de Zoonoses, 
executores locais das ações de controle de doenças 
transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários, 
objetivando verificar a percepção sobre as atividades 
desenvolvidas no município pelo Governo Estadual, por 
intermédio de seus órgãos e entidades. Tal questionário foi 
veiculado por esta Diretoria de Contas do Governador e pelas 
Unidades Regionais do TCE-SP e abordou: i) a capacidade de 
atuação municipal; ii) a atuação estadual; iii)a SUCEN; e iv) 
boas práticas.  

 
A amostra para aplicação do questionário foi 

intencional11 e resultou da seleção de municípios prioritários 
para a SUCEN no combate a Dengue12 e, no caso das demais 
endemias sob campo funcional reconhecido pela SUCEN, com casos 
autóctones13 no exercício de 2009, contudo, adstritas às 
doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses com ações 
estratégicas e metas/resultados esperados estipuladas no Plano 
Estadual de Saúde 2008-2011, ou seja: municípios com casos 
autóctones de Leishmaniose Visceral Americana e/ou Febre 
Maculosa Brasileira em 2009. Da escolha ora relatada, resultou 
numa amostra de 76 municípios, correspondente a 11,78% dos 
municípios do Estado.  
 

Além da pesquisa e ainda no âmbito da 
vigilância e controle de doenças transmitidas por vetores e 
hospedeiros intermediários municipal, referida amostra serviu, 
no mesmo período da pesquisa, para: i) coleta de 
dados(requisições e consulta a sites) referentes às ações, 
metas e indicadores de saúde planejados e pactuados(Planos 
Municipais e  PAP-VS) e aos sistemas utilizados; e  ii) 

                                                 
11  Tipo de amostragem não probabilística.  
12  Difere dos municípios prioritários arrolados no Programa Nacional de 
Controle da Dengue – 2002, inclusive por não considerar o município São 
Paulo, jurisdicionado por Tribunal de Contas próprio. 
13 Caso autóctone: caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência.  
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visitas de estudo aos órgãos/entidades de Vigilância em Saúde 
ou Controle de Zoonoses municipais, em que se promoviam coleta 
de boas práticas e observação direta da estrutura existente. 

 
Da estratégia ora relatada, resultou em 

percentual de atendimento superior a 90% nos métodos de coleta 
utilizados. 
 

As limitações encontradas na realização do 
trabalho decorreram de: i) estruturas diferenciadas dos órgãos 
de Vigilância em Saúde ou Controle de Zoonoses municipais, 
tanto de ordem física como no quadro de pessoal, impactando na 
avaliação da capacidade de atuação municipal ou não permitindo 
as generalizações advindas da observação direta das visitas de 
estudo; ii) Planos municipais de Saúde não padronizados quanto 
a apresentação de ações, metas e indicadores, com repercussão 
na análise comparativa, sem falar da ausência de planos em 
vigência; e iii) baixo registro ou formalização das boas 
práticas e respectivos resultados alcançados pelos municípios 
entrevistados. 

 
De resto, apesar da promoção de coleta de dados 

referentes à atuação municipal, não fez parte do escopo do 
trabalho avaliar os órgãos/entidades municipais nas atividades 
de vigilância e controle de vetores e hospedeiros 
intermediários. 

 
 
2 – Visão Geral do programa 
 
2.1 - Contextualização e Relevância do tema 
  
 O Diagnóstico da Situação de Saúde do Estado de 
São Paulo presente no Plano Estadual de Saúde 2008-2011 
menciona que “as doenças transmitidas por Vetores e 
Antropozoonoses representam um importante risco à saúde 
pública” 14 e que “objetivos específicos – como identificação 
de áreas de transmissão, detecção precoce de casos e 
conhecimento do perfil epidemiológico, associados ao controle 
de vetores e reservatórios – são relevantes para o controle 
destas doenças.” 
 
 Ao mesmo tempo, informa que é “missão atribuída 
à Superintendência de Controle de Endemias(SUCEN), o controle 
das doenças transmitidas por vetores(dengue e febre amarela), 
daquelas cujos mamíferos representam um elo importante na 

                                                 
14 Antropozoonose: infecção transmitida ao homem, por reservatório animal.  
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cadeia epidemiológica das doenças(como a Leishmaniose Visceral 
Americana, LVA) ou que participam como fator de risco para 
ocorrência do vetor(como a Febre Maculosa Brasileira, FMB) e 
daquelas ainda que mantêm ciclo envolvendo animais 
sinantrópicos na sua cadeia de transmissão(como leishmaniose 
tegumentar americana e tripanossomíase americana)”.  

 
No Estado de São Paulo, os indicadores 

referentes às doenças transmitidas por vetores e 
antropozoonoses apontam para as seguintes situações: i)a 
infestação dos municípios pelo vetor Aedes aegypti vem 
crescendo, atingindo 80% destes, sendo que 75% já apresentaram 
transmissão; e ii) processo de expansão da Leishmaniose 
Visceral Americana. O principal desafio para essa área, 
apontado no Plano estadual de Saúde, é a adoção de medidas de 
controle adequadas e oportunas. 
 
2.2 - Características operacionais 
 

O programa ora auditado tem por objetivo 
“controlar as doenças transmissíveis por vetores e hospedeiros 
intermediários, prestar assessoria técnica aos municípios e 
realizar pesquisas científicas”, por meio de ações cujo 
público-alvo é a “população do Estado de São Paulo” ainda que 
indiretamente por assessoria e pesquisa. 

 
O Plano Estadual de Saúde, “síntese das 

propostas e ações estratégicas do Governo do Estado de São 
Paulo na área de Saúde”, envolve ações-fim e “ações-meio (como 
o estímulo e auxílio para os sistemas municipais de saúde)”. 

 
A despeito desse delineamento, a atuação do 

Estado, por intermédio da SUCEN, na prevenção e controle de 
endemias, em que pese poder ser feita diretamente ao público-
alvo, configura-se mormente em complementar ou suplementar ao 
executor local constitucionalmente designado(município), de 
acordo com a insuficiência ou não da ação municipal ou enfoque 
regionalizado e do formalmente pactuado com as demais 
esferas(federal e municipal) no termo de compromisso de 
gestão(Pacto da Saúde) e na Programação de Ações Prioritárias 
em Vigilância em Saúde(PAP VS). 

 
Assim, referida atuação, diretamente ou por 

meio de assessoria ou advindo de conhecimento proveniente de 
pesquisa científica, é direcionada aos municípios e opera-se 
mediante: i) orientações na organização dos serviços de 
prevenção e controle; ii)acompanhamento e avaliação dos 
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trabalhos executados; iii)execução de operações de campo15; 
iv)exames laboratoriais; v) educação em saúde16 à população; 
vi) capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde; 
vii) provimento de insumos estratégicos17; viii) divulgação de 
informações e análises epidemiológicas. 

 
Por sua vez, tais ações inserem-se ou 

relacionam-se ao conjunto de ações da vigilância 
epidemiológica, em que são componentes e atinentes ao campo 
funcional da SUCEN: i)a vigilância entomológica, “instrumento 
baseado nos conhecimentos biológicos e ecológicos das espécies 
de insetos, visando proporcionar os indicadores a serem 
utilizados na estratégia e implementação de investigações, bem 
como nas medidas de controle vetorial”; ii)a  vigilância 
malacológica, referente a caramujos; e iii)o controle de 
vetores e hospedeiros intermediários.  

 
2.2.3 - Aspectos legais 
 

A vigilância epidemiológica insere-se no 
conjunto de ações e serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde(art. 200 da CF), como “um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos.”(parág. 2º do art. 6º da Lei nº8.080/90) 

 
E que tem como principal responsável o 

município, a quem compete prestar com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado (alínea VII, art.30 da CF), 
nos termos das Leis Nº 8.080/1990 e Nº 8.142/1990 (Leis 
Orgânicas da Saúde). Na área de Vigilância em Saúde, que 
engloba a vigilância epidemiológica, as competências dos 
governos estaduais e municipais estão regulamentadas na 
Portaria do Ministério da Saúde de nº 1.172, de 15 de junho de 
2004. 
     

Na impossibilidade de assunção total das ações 
e serviços, o município pactua (negocia e acerta) de forma a 
garantir o atendimento integral à saúde de sua população. 
Nesse contexto, têm-se as Portarias editadas pelo Ministério 

                                                 
15 Exemplos: captura e identificação de vetores e reservatórios, ações de 
controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros.  
16 Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população e não a profissionalização ou carreira 
na saúde. 
17 Exemplos: inseticidas, óleo vegetal, equipamentos de proteção 
individual(EPI), equipamentos de aspersão de inseticidas. 
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da Saúde de Nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o 
Pacto pela Saúde 2006 e aprova as diretrizes operacionais do 
referido Pacto e de Nº. 699, de 30 de março, que regulamenta 
as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, 
em vigor com alterações e revogações parciais. 

 
Por sua vez, “o governo estadual implementa as 

políticas nacionais e estaduais, além de organizar o 
atendimento à saúde em seu território.” 

 
No processo em questão, “não há hierarquia 

entre União, estados e municípios, mas há competências para 
cada um desses três gestores do SUS. No âmbito municipal, as 
políticas são aprovadas pelo CMS – Conselho Municipal de 
Saúde; no âmbito estadual, são negociadas e pactuadas pela CIB 
– Comissão Intergestores Bipartite (composta por 
representantes das secretarias municipais de saúde e 
secretaria estadual de saúde) e deliberadas pelo CES – 
Conselho Estadual de Saúde (composto por vários segmentos da 
sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades de 
classe, etc.); e, por fim, no âmbito federal, as políticas do 
SUS são negociadas e pactuadas na CIT – Comissão Intergestores 
Tripartite (composta por representantes do Ministério da 
Saúde, das secretarias municipais de saúde e das secretarias 
estaduais de saúde).” 

 
Em decorrência, surge o arcabouço normativo e 

de planejamento a ser observado pelo governo estadual nas 
ações e serviços de vigilância epidemiológica: i)as leis 
orçamentárias em vigor - PPA 2008/2011, LDO 2009 e LOA 2009; 
ii)o Plano Estadual de Saúde 2008/2011 e respectiva  
Programação Anual de Saúde(Portaria nº 3.332/2006), 
consubstanciada no Plano Operativo Anual(POA), instrumento que 
busca garantir a execução do referido plano; iii)o Termo de 
Compromisso de Gestão Estadual(Pacto 2006); e iv) a 
Programação das ações prioritárias em Vigilância em 
Saúde(Portaria Nº 91/GM de 10 de janeiro de 2007).18 

 
Incumbido desta vigilância, no que concerne à 

prevenção e controle de endemias transmitidas por vetores e 
hospedeiros intermediários, tem-se a SUCEN, Autarquia advinda 
do Decreto-lei Estadual nº 232 de 17.04.1970, atualmente 
regulamentada pelo Decreto nº 46.063 de 28.08.2001. 

 
Pelo art. 3º do Decreto nº 46.063/2001 a 

finalidade desta autarquia é ”promover o efetivo controle das 

                                                 
18 “resultado da revisão e unificação dos indicadores dos extintos Pacto de 
Atenção Básica e Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde 
(PPI-VS)”   
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doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários 
no Estado de São Paulo, realizando pesquisas e atividades 
necessárias ao avanço dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos e cooperando com os governos municipais, como 
executores das ações locais de controle, conforme disposições 
constitucionais, como também assistindo-os no controle de 
artrópodes peçonhentos e incômodos e outros animais envolvidos 
na cadeia epidemiológica das doenças transmitidas por vetores”   

 
Para tanto, o mesmo Decreto informa que SUCEN 

opera de forma articulada com outros órgãos e instâncias do 
SUS, com o campo funcional delimitado no art. 4º. 

 
2.2.3 - Aspectos orçamentários  
 

Em relação ao PPA anterior, o PPA atual 
acresceu à estrutura programática no controle de doenças 
transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários a ação 
“Gestão com tecnologia da informação e comunicação”, ainda não 
implementada desde a vigência do plano.  

 
Demais disso, o rol de indicadores do programa 

manteve-se adstrito a dimensão eficácia19, contudo incorporou 
índice para capacitação de servidores e condensou os 
índices/medidas atinentes a densidade larvária e ações de 
controle, suprimindo as referências exclusivas a Dengue e/ou 
Aedes e ampliando para pesquisa entomológica e ações de 
controle de doenças transmissíveis por vetores e hospedeiros 
intermediários. 

 
Baseado na série histórica da execução 

orçamentária do programa, permanece relevante a ação “Controle 
de Endemias”, com maior aporte de recursos e por concentrar, 
desde 2006, mais de 90% dos recursos destinados a execução do 
programa. 

 
Já sob o ponto de vista funcional, referidas 

ações continuam preponderantemente atinentes a subfunção 
Vigilância Epidemiológica, sendo integrantes desta, além da 
ação “Controle de Endemias”, as referentes ao “Apoio e 
orientação aos Municípios” e à “Construção, Reforma, Ampliação 
e Aparelhamento na SUCEN”. 

 
Tal preponderância também se dá em relação a 

outros programas com despesas previstas e realizadas em 
Vigilância Epidemiológica. Isto ocorre em razão do programa 

                                                 
19 Grau em que se atingem os objetivos de uma ação(quanto a bens e serviços 
disponibilizados), em um determinado período de tempo independentemente dos 
custos implicados. 
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albergar a totalidade das despesas de pessoal da autarquia 
responsável pela execução, gerando a participação majoritária 
destas despesas na composição da subfunção, conseqüentemente 
das ações que compõem e, por conseguinte, do próprio programa.  

 
 

3 - Relações da SUCEN  
 

Uma ameaça para a efetividade do controle de 
doenças transmitidas por vetores e hospedeiros intermediários 
diz respeito à falta de articulação20 entre os órgãos e 
instâncias do SUS. 
 

Nesse aspecto, foi identificada deficiência ou 
oportunidade de melhoria: a) na integração das atividades e 
recursos dos órgãos e instâncias envolvidos no controle de 
doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses; b) na 
retroalimentação de dados epidemiológicos aos municípios e 
divulgação de informações programáticas, técnico-científicas e 
de ocorrências epidemiológicas.  
 

Um dos riscos identificados trata do 
comprometimento do processo “informação-decisão-ação” em 
virtude da centralização de dados/informações, bem como da 
articulação diferenciada entre a SUCEN e outros órgãos e 
instâncias, conforme o programa de controle de endemia.  
 

À luz desse risco, investigaram-se os seguintes 
pontos: i) as diferenças de articulação no planejamento e 
avaliação do Programa de Controle da Dengue Estadual em 
relação aos dos demais programas de endemias; ii) integração 
dos órgãos/instâncias por sistemas informatizados; e iii) no 
registro e disseminação de boas práticas. 
 

Sobredita articulação, citada no art. 4º do 
Decreto Estadual nº 46.063/2001, pode ser compreendida à luz 
dos princípios do art. 7º da Lei nº 8.080/90. Operacionalizada 
no Plano Estadual de Saúde por  “ações intersetorias” e ações 
de zoonoses incorporadas nas atividades de rotina de todas as 
unidades de saúde, como também no Plano Operativo Anual 2009, 
no Programa VII - Controle de Riscos, Doenças e Agravos 
Prioritários no Estado de São Paulo, subprojeto VII.1.5 – 
Controle de Antropozoonoses, sob responsabilidade da 
Coordenadoria de Controle de Doenças(CCD), por meio de: i) 

                                                 
20 Coordenação necessária entre órgãos e/ou esferas de governo responsáveis 
pela implementação de uma ação ou programa com vistas a alcançar objetivo 
comum.  Aspecto essencial à boa governança considerando-se que a 
descentralização administrativa é uma das práticas disseminadas do atual 
modelo de gestão governamental  



       Fl.nº            252 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

interfaces(reuniões)21 com a SUCEN e CVS; ii) ações ligadas à 
Dengue com parcerias externas com COSEMS, Secretaria do Meio 
Ambiente, municípios, GVEs, SUCEN Central/Regional e CVS e 
CRF(Área Assistencial); e iii) ações ligadas à Leishmaniose 
com parcerias externas com CVE/Divisão de Zoonoses e 
representante GVEs, SUCEN Central e Regional, IAL Central e 
Regional, CVS, Área Assistencial e Secretaria do Meio 
Ambiente. 

 
Nesse contexto, a análise se baseou: i)nas 

respostas da SUCEN às requisições; ii)nas respostas às 
requisições dirigidas aos  municípios, atinentes aos sistemas 
informatizados utilizados no controle de doenças transmitidas 
por vetores e hospedeiros intermediários; iii) nas respostas 
consolidadas das questões utilizadas na pesquisa amostral; 
iii)nas observações advindas das visitas in loco;  e v) em 
registros oficiais, publicações e manuais técnicos. 

 
3.1 - Comparação com o Programa de Controle da Dengue 
 

Segundo a pesquisa, os municípios da amostra 
têm a percepção de que há articulação da SUCEN com outros 
órgãos(estaduais e federais) e da suficiência e adequação das 
informações epidemiológicas oferecidas e divulgadas pela 
SUCEN. Ademais, revela que o conhecimento de informações 
programáticas, técnico-científicas e de ocorrências 
epidemiológicas se dá mormente por reuniões específicas com os 
Serviços Regionais e relatórios técnicos. Por sua vez, as 
reuniões de colegiado de gestão regional figuram como última 
opção, talvez pelo rol de temas discutidos nestas reuniões, 
não necessariamente ligado ao controle de vetores e 
hospedeiros intermediários, e pela quantidade de órgãos e 
entidades participantes, o que engloba os municipais. 

 
Sem falar das interfaces(reuniões), com 

cronograma de reuniões quinzenais no período epidêmico e 
mensais no período inter-epidêmico no Controle da Dengue, como 
parâmetro de articulação, tem-se o constante no Boletim 
Epidemiológico Paulista, em que “a descentralização deverá 
permitir a adequação do fluxo da rede de saúde de forma que o 
município notifique o caso e abra a ficha de investigação no 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação(SINAN). Estas 
informações são repassadas ao Grupo de Vigilância 
Epidemiológica(GVE) regional, que, por sua vez, informará ao 
município e ao CVE.(...) No caso(...)autóctone, a SUCEN deverá 
ser notificada de imediato, desencadeando a investigação 

                                                 
21 “estabelecimento de reuniões entre os gerentes dos Projetos e 
Subprojetos, evitando assim a realização de “retrabalho” e potencializando 
a integração entre as Coordenadorias da SES.”  
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entomológica para a confirmação da classificação 
epidemiológica, retornando a informação ao GVE e este, ao 
município e CVE”. E também, mas em manual técnico e no 
controle de hospedeiros intermediários, em que as ações de 
controle “baseiam-se na execução de ações integradas entre os 
vários níveis de governo estadual/central/regional e 
municipal/local e de diferentes órgãos, como CVE, SUCEN, 
Instituto Adolfo Lutz,Centro de Vigilância Sanitária, órgãos 
de saneamento básico e ambiental, etc.”  

 
Nesse tocante, exceção feita a Dengue e, em 

parte, a Febre Maculosa, os fluxos e processos apresentados 
pela SUCEN não permitiram aferir em termos formais as 
interações/integrações/interfaces, que em termos normativos, 
conta com única Portaria conjunta com outros órgãos de 
Vigilância em Saúde, relacionada à prevenção e controle do 
vetor da Dengue: a Portaria Conjunta CVS/SUCEN – 9, de 20-7-
2009. Outrossim, mas não sob a forma de portaria ou convênio, 
tem-se o Comitê Estadual de Mobilização contra Dengue criado 
em 2002 pela Resolução da Secretaria de Estado de Saúde, 
constituído por órgãos do poder público e representações da 
sociedade civil organizada. 

 
Entretanto, respeitadas as particularidades da 

vigilância e controle de cada endemia, sob a perspectiva de 
planejamento e avaliação, constatam-se diferenças de práticas 
pelo cotejo entre as atividades efetuadas no Programa de 
Controle a Dengue Estadual com as desempenhadas nos demais 
programas de endemias de interesse Estadual e sob âmbito da 
SUCEN: na atividade de supervisão geral e na retroalimentação 
de dados e/ou divulgação de informações epidemiológicas aos 
municípios. 

 
Para o Programa de Controle da Dengue, tem-se o 

controle da atividade “supervisão geral”, em que “as 
informações das supervisões de campo e outras relacionadas ao 
gerenciamento do programa de controle de vetores 
municipal(gerenciais, fluxo de informações, alimentação das 
bases, etc.), os indicadores entomológicos e epidemiológicos, 
a situação da região, do estado e do país, são apresentados e 
discutidos entre equipe técnica regional da Sucen e equipe da 
área da saúde do município, podendo ainda haver participação 
de outros órgãos parceiros(IAL, GVE, GVS), em reuniões onde se 
avalia o estado atual e definem-se as programações para o 
próximo período. Devem ser realizadas com periodicidade 
semestral, ou sempre que uma situação emergencial assim o 
indicar”. Tal atividade, a despeito de ser uma possibilidade 
não necessariamente implementada no Programa de Controle da 
Dengue, sequer é aventada para os demais programas de 
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endemias, tomando por base as atividades registradas e 
mensuradas no Sistema Capacidade Operacional - sistema 
gerencial desenvolvido para registro e análise das informações 
sobre a utilização dos recursos humanos da SUCEN. 

 
Ainda no processo “informação-decisão-ação”, 

mas no que concerne a retroalimentação e divulgação de dados 
ou informações epidemiológicas, por vezes o Decreto Estadual 
cita a divulgação as demais instâncias(art. 4,I,c), aos 
municípios(art. 4,I, c; art. 39, VI),  bem como a atribuição 
de manter intercâmbio de dados epidemiológicos com outras 
unidades do Sistema de Vigilância Epidemiológica(art. 46, IV).  

 
Contudo, no que concerne à divulgação, quando 

ocorre, tem grande probabilidade de se referir ao Programa de 
Controle da Dengue Estadual, por conta do POA22 e pela 
eventualidade materializada na manifestação da SUCEN 
transcrita adiante: ”Há hoje no estado de São Paulo, uma 
importante contribuição dos municípios nas ações de controle 
da dengue. Assim, os municípios são responsáveis por grande 
parte das informações geradas sobre o assunto. A SUCEN 
participa das reuniões regionais de colegiados, onde é feita a 
troca de informações sobre os resultados obtidos por cada 
nível de governo e discutidos os encaminhamentos a serem dados 
com base nessas informações. Essa ação é coordenada pelo nível 
regional da Sucen.(...)Nos demais programas, não há calendário 
pré-definido de devolutiva de informações, mas isso é feito 
quando são desenvolvidas ações extraordinárias ou quando algum 
problema emergente requer um aprofundamento da discussão das 
ações.”  

 
Por outra parte, a eventualidade também se faz 

presente no intercâmbio de dados, preservada a distinção de 
ações de retroalimentação e divulgação do PNCD, em razão da 
retroalimentação de dados aos municípios não estar contemplada 
nas atividades rotineiras do Programa de Controle da Dengue 
Estadual, apesar de figurar como competência do Estado no 
referido PNCD. 

 
3.2 - Sistemas informatizados utilizados 

 
As respostas dos municípios da amostra às 

requisições corroboram o obtido em pesquisa quanto à 
utilização preponderante dos sistemas voltados a Programa de 
Controle da Dengue(SISAED e AEDES) e a não-utilização dos 
sistemas ligados a outros programas de endemias, a exemplo do 

                                                 
22 O Plano Operativo Anual 2009, pág. 153, prevê em seu cronograma: i)CVE: 
informe epidemiológico semanal no período epidêmico e quinzenal no período 
inter-epidêmico e ii) SUCEN: Informe Entomológico Mensal. 
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Siszoo. Por outro lado, trazem à baila na mesma intensidade, o 
sistema SINAN, importante recurso para a vigilância 
epidemiológica na articulação diante de caso suspeito23 ou 
confirmado24 de agravo. 

 
Dando dimensão da articulação existente no 

controle de LVA, o sistema informatizado SISZOO foi citado em 
no máximo cinco respostas entre pesquisas ou requisições, 
apesar de mencionado no manual técnico,  para seleção dos 
imóveis de “risco” e preenchimento dos boletins de registro de 
captura de flebotomíneos em áreas urbanas - leishmaniose 
visceral americana e  de avaliação das condições de saneamento 
dos imóveis, e da LVA ter importância e prioridade 
epidemiológica reconhecida no Plano Estadual de Saúde vigente. 

 
Considerando os sistemas utilizados, infere-se 

pela pesquisa que os informatizados alimentados ou com coleta 
de dados para a SUCEN e para obtenção de informações 
epidemiológicas se limitam ao Programa de Controle da Dengue 
Estadual. Voltados a este programa, a autarquia Estadual 
dispõe de quatro sistemas (Aedes, Sisaed, Pacs e Sisadulto), 
sendo os três primeiros também de uso municipal. Ressalte-se o 
reconhecimento da instituição quanto ao excesso de sistemas, 
de impressos e da necessidade de revisão, cujo processo de 
atualização está em andamento prevendo a existência de único 
programa sob plataforma web. Entretanto, cumpre ressaltar que 
referidos sistemas e o que esta por vir atuam em regime de 
exceção, pelo fato do PNCD ter eleito o sistema FAD para 
implantação em todos os municípios e como fonte única de 
informações vetoriais para a vigilância da dengue. 

 
Da outra parte, ainda não citado, para os 

demais programas, constam os sistemas Chagas (Doença de 
Chagas), Esq_atual(Esquistossomose) e Maculosa(Febre 
Maculosa), que são de utilização exclusiva da autarquia e sem 
integração com atenção básica(PACS/PSF), a exemplo do 
existente para Dengue.  

 
Nesse contexto, vai-se de encontro ao que se 

depreende das definições extraídas do Guia de Vigilância 
Epidemiológica do Ministério da Saúde para sistema de 
informação que integra o SUS: i) “conjunto de unidades de 
produção, análise e divulgação de dados que atuam integradas e 

                                                 
23  Caso suspeito: pessoa cuja histórica clínica, sintomas e possível 
exposição a uma fonte de infecção sugerem que possa estar ou vir a 
desenvolver alguma doença infecciosa. 
24 Caso confirmado: pessoa de quem foi isolado e identificado o agente 
etiológico, ou de quem foram obtidas outras evidências epidemiológicas e/ou 
laboratoriais da presença do agente etiológico. 
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articuladamente com o propósito de atender às demandas para o 
qual foi concebido”; e ii) “conjunto de estruturas 
administrativas e unidades de produção, perfeitamente 
articuladas, com vistas à obtenção de dados mediante o seu 
registro, coleta, processamento, análise, transformação em 
informação e oportuna divulgação”. 

 
3.3 - Boas práticas 
 

De acordo a pesquisa, o reconhecimento de boa 
prática municipal se dá mormente no cumprimento de normas 
técnicas e nas atividades de informação, educação e 
comunicação. Todavia, independentemente da boa prática e com 
base nas visitas in loco, tal reconhecimento sucede-se 
invariavelmente de maneira informal.  
 

Como contraponto, serve o evento denominado 
EXPOEPI - Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças junto aos 
municípios, regionais e unidades de saúde, que visa divulgar e 
premiar os serviços de saúde do SUS que se destacaram pelos 
resultados alcançados em atividades relevantes para a saúde 
pública. Tal evento consiste em “espaço de troca de 
experiências entre os gestores e técnicos que atuam na 
vigilância, prevenção e controle de doenças das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Saúde”, contando com publicação  que 
reúne os relatos das experiências em epidemiologia, prevenção 
e controle de doenças, e assim divulgando os trabalhos 
desenvolvidos pelos serviços de saúde. 

 
Por sua vez, as boas práticas apresentadas pela 

SUCEN se limitaram ao Controle da Dengue, acompanhando o 
coletado nas visitas in loco aos municípios, que abarcaram 
desde as previstas no PNCD, até o acatamento de sugestões da 
própria SUCEN, fato que dimensiona a ênfase ao controle dessa 
endemia, em conformidade com o Pacto da Saúde 2006, ao mesmo 
tempo em que fornece a dimensão do espaço destinado à coleção 
e divulgação da SUCEN de boas práticas de outras 
antropozoonoses de importância epidemiológica reconhecida no 
Plano Estadual de Saúde vigente.   

 
Ainda como parâmetro, os relatos de 

experiências constantes na EXPOEPI, cujo objetivo vai além do 
reconhecimento do cumprimento de normas técnicas, a despeito 
de ser a melhor forma de combate à Dengue, têm como temas 
tradicionais: atuações de vigilância, dengue, malária, outras 
doenças transmissíveis, além da vigilância em saúde ambiental, 
dos sistemas de informações e análise de situação em saúde. 
Dentre esses, nos Anais consultados (até a 7ª EXPOEPI), já 
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foram publicadas práticas referentes a Leishmaniose Visceral 
Americana e Febre Maculosa Brasileira, inclusive de municípios 
paulistas e da própria SUCEN. 

 
Mesmo assim, das visitas in loco aos municípios 

permitiu-se identificar: i) município com gestão de qualidade 
e certificação ISO 9001:2000; e ii) a utilização de 
geoprocessamento e com possibilidade gratuita(Terraview). 
Demais, destacam-se práticas e/ou estratégias adotadas não 
arroladas na manifestação da SUCEN: i) a existência de lei que 
dispõe sobre obrigatoriedade de manutenção de controles 
sanitários que impeçam a proliferação da dengue; e ii) 
operações  de campo em conjunto com a Defesa Civil, Guarda 
Civil Municipal e Vigilância Sanitária.  

 
 

4 – Estrutura e Atuação da SUCEN  
 

O cumprimento da finalidade do programa de 
prevenção e controle de endemias depende da organização e do 
desempenho do órgão responsável. 
 

Nesse aspecto, foi identificada deficiência ou 
oportunidade de melhoria: a) na adequação do funcionamento da 
SUCEN; e b) no exercício das atribuições arroladas em seu 
campo funcional.  
 

Um dos riscos identificados trata da não-
aderência do órgão responsável à legislação vigente ou às 
necessidades dos executores locais.  
 

À luz desse risco, investigou-se os seguintes 
pontos: i) a implementação do organograma consoante 
regulamento da SUCEN; e ii)percepção dos municípios da amostra 
sobre atuação da SUCEN na assistência técnica no controle de 
pragas, bem como sobre o desempenho em operações de campo, 
capacitação e aperfeiçoamento de equipes, educação em saúde e 
orientações técnicas.  
 

Em termos normativos, tem-se o Decreto Estadual 
nº 46.063/2001, regulamento da SUCEN, que delimita o campo 
funcional(art. 4º), a estrutura básica(art. 15 a 22), 
atribuições(art. 27 a 64) da autarquia Estadual, bem como 
disposição transitória(artigo único), informando que “enquanto 
não for promulgada a lei complementar que fixa o novo quadro 
de pessoal da SUCEN, o Superintendente adotará as providências 
para a adequação do funcionamento da Autarquia aos termos do 
presente regulamento.”  
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Nesse contexto, a análise recaiu: i)nas 
respostas da SUCEN às requisições; ii) nas respostas 
consolidadas das questões utilizadas na pesquisa amostral; 
iii)nas observações advindas das visitas in loco; e iv) em 
registros oficiais, publicações e manuais técnicos. 

 
4.1 - Adequação da estrutura 
 

Desde o exercício de 1995, foram aprovados dois 
Decretos atinentes ao regulamento e estrutura da SUCEN: o 
Decreto nº 39.195/1994 e o Decreto nº 46.063/2001. Entretanto, 
permanece a estrutura informal de 1970, assim denominada no 
Suplemento 1 do Boletim Epidemiológico Paulista e ratificada 
pela SUCEN. Tanto é que nas Portarias publicadas no DOE desde 
então figuram ainda a denominações de departamento ou divisão, 
entre outras, como Departamento de Combate a Vetores ou 
Divisão de Orientação Técnica, oriundas do Decreto nº 
52.531/1970. 

 
Tal fato explica-se pela ausência de lei 

complementar que fixa quadro de pessoal da entidade, razão 
pela qual se tem adotado sistematicamente Portarias do 
Superintendente para adequação do funcionamento, e neste 
diapasão, postergando a eficácia plena da estrutura prevista 
no regulamento ora vigente.  

 
Não sem razão, já que o provimento do quadro de 

pessoal da SUCEN se baseia em 26(vinte e seis) normas, além de 
possuir regimes jurídicos diferentes (estatutário e CLT) para 
mesma denominação do quadro.  Com esse arcabouço legal, e já 
sob a Emenda Constitucional 51/2006 e Lei nº 11.350/2006, que 
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação das 
atividades de agente de combate às endemias, realizou-se 
concurso em 2007 para provimento de funções-atividades 
(oficial administrativo, engenheiro I, motorista e 
desinsetizador) da SUCEN, talvez por conta da inexistência de 
cargos vagos suficientes para respectivas atividades.    

 
No mais, merece destaque a presença de apenas 

duas funções de médico veterinário no quadro da SUCEN, ou 
seja, sem cargo ou emprego público, apesar do campo funcional 
da instituição abranger a assistência no controle de animais 
envolvidos na cadeia epidemiológica das doenças transmitidas 
por vetores, das quais se destacam a Febre Maculosa e LVA, 
cujo controle envolve inclusive a eutanásia de cães positivos 
(parasitológico ou sorológico positivos), inclusive pela 
possibilidade de atuação suplementar quando constatada 
insuficiência da ação municipal.   

 



       Fl.nº            259 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 
4.2 - Percepção sobre a atuação e desempenho 
 

Preliminarmente, no que diz respeito da atuação 
SUCEN: i) as ações da SUCEN no Plano Estadual de Saúde 
2008/2011 são acompanhadas por metas referentes à Dengue, 
Leishmaniose Visceral Americana e Febre Maculosa Brasileira; 
ii) desde janeiro de 2009, o planejamento passou a ser mensal, 
sendo direcionada a ações não-programáveis; iii) os municípios 
são supervisionados periodicamente pelas equipes da SUCEN, 
podendo ser por amostragem conforme o número de agentes sob 
supervisão; e iv) o provimento de insumo estratégicos aos 
municípios resume-se a inseticidas, repassados ao Estado pelo 
Ministério da Saúde. 

 
A despeito da priorização dada pelo vigente 

Plano Estadual de Saúde, há ênfase no Controle da Dengue, em 
consonância com o Pacto da Saúde 2006, retratada na estrutura 
com Equipes especiais e tomando por base o cotejo de número de 
atividades desempenhadas e realizadas, bem como de imóveis ou 
localidades visitados.  

 
Nesse contexto, a investigação proposta 

resultou em achados atinentes: i) as atividades de Educação em 
Saúde25; e ii) ao controle de roedores. 

 
4.2.1 - Educação em Saúde 
 

De acordo com a SUCEN, esta “tem chamado para 
si a responsabilidade de tomar a iniciativa de 
instrumentalizar os municípios paulistas para desenvolver 
ações educativas, de comunicação e mobilização social através 
de capacitação, informes técnicos, elaboração de documentos, 
material didático, folhetos explicativos, orientações técnicas 
e acompanhamento das ações municipais promovendo ações de 
sustentabilidade e de intensificação”. Não sem razão, já que 
as atividades educativas “permeiam todos os programas de 
controle de endemias, pois as doenças transmitidas por vetores 
relacionam-se com os modos, as condições e estilo de vida da 
população”. 

 
Atua dessa forma, apesar do regulamento da 

SUCEN atribuir a esta a realização de atividades de 
informação, educação e comunicação para a população (art. 4º, 
V), sem prejuízo da articulação com os municípios. Nesse 
diapasão, o regulamento incumbe (art. 38): i) identificar 
necessidade de informar e orientar a população sobre situações 

                                                 
25 Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 
apropriação temática pela população e não a profissionalização ou carreira 
na saúde. 
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de risco; e ii) propor, elaborar e distribuir materiais 
educativos e de divulgação. 

 
Todavia, a percepção dos municípios sobre essas 

atividades desempenhadas pela SUCEN teve a pior avaliação 
dentre as atividades previstas no campo funcional da autarquia 
e as necessidades dos municípios. 

 
Como parte do objeto sobre qual recai tal 

percepção, tem-se as atividades educativas desenvolvidas desde 
2008 pela SUCEN que, em linhas gerais, abarca a Semana 
Estadual de Combate à Dengue, com participação de municípios, 
e a parceria com representações do Comitê Estadual de 
Mobilização contra a Dengue. Noutra parte e para mesmo 
período, soma-se a distribuição de material educativo 
(folhetos, cartazes e cartilhas), com destaque para Doença de 
Chagas, sem transmissão natural no Estado. 

 
Além da possível avaliação da Educação em Saúde 

no Controle da Dengue pela pesquisa, a percepção poderia estar 
calcada na ausência de desenvolvimento de ações de 
sustentabilidade ou de intensificação, bem como de 
distribuição de material educativo para doenças com 
importância epidemiológica no município como a Leishmaniose 
Visceral Americana ou Febre Maculosa Brasileira. 

 
4.2.2 – Controle de Roedores 
 

No mais, a pesquisa revela que a assistência da 
SUCEN no controle de artrópodes peçonhentos, incômodos e 
roedores, quando ocorre, está pouco comprometida com o 
controle de roedores, apesar de constituírem reservatórios de 
doenças como a Doença de Chagas, LTA, Febre Maculosa 
Brasileira e Leptospirose, sendo esta última a terceira mais 
citada na pesquisa como merecedora de atenção especial.  

 
Nesse tocante, corroborando a percepção 

municipal, não houve reconhecimento pela SUCEN da ação 
estratégica relativa ao controle de pragas urbanas/roedores 
arrolada no Eixo V(Controle de Riscos, Doenças e Agravos 
Prioritários no Estado de São Paulo) do Plano Estadual de 
Saúde vigente como de sua responsabilidade ou competência. 
Igualmente, registre-se a ausência de distribuição de 
raticidas aos municípios. 

 
Todavia, tal controle foi operacionalizado no 

Plano Operativo Anual 2009 por meio da ação “fortalecer as 
atividades de controle de pragas urbanas e roedores, 
aumentando recursos humanos e materiais e fortalecer as ações 
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intersetoriais e educativas”, com meta de “reduzir 10% ao ano 
a letalidade da Leptospirose” e parceria com municípios que já 
tem o programa de controle de roedores, além da interface com 
a SUCEN e CVS. 

 
Sem controvérsia, a execução ou promoção de 

serviços de controle de roedores foi objeto do regulamento da 
SUCEN até a entrada em vigor do atual. Entretanto, figura 
ainda no Programa de Assistência aos Municípios (PAM) de 
responsabilidade da SUCEN, por conta do previsto no art. 4º, 
III, b, do Decreto Estadual nº 46.063/2001, que prevê a 
assistência aos municípios no controle de roedores, sem falar 
da possibilidade da atuação de forma suplementar quando 
constatada insuficiência da ação municipal nos termos da 
Portaria n.º 1.172/2004.     

 
 

5 – Integração do Planejamento orçamentário com 
instrumentos básicos do SUS. 
 

Um obstáculo ao controle exercido sobre a 
atuação estatal (interno, externo, orgânico ou social) reside 
na falta de integração das peças de planejamento. 

 
Nesse aspecto, foi identificada deficiência ou 

oportunidade de melhoria no planejamento Estadual no que diz 
respeito à integração entre as peças de saúde com as 
orçamentárias, tanto em relação às ações quanto na utilização 
de indicadores e metas.  
 

Um dos riscos identificados trata da falta de 
transparência26 em razão da adoção de diferentes ações, 
resultados/metas e indicadores de desempenho.  
 

À luz desse risco, investigou-se a integração 
entre as peças de planejamento plurianual de saúde e 
orçamentária no tocante ao controle da Dengue, Leishmaniose 
Visceral Americana, Febre Maculosa Brasileira e de Pragas 
Urbanas e Roedores. 
 

Como critério, tem-se a Portaria Nº 3.085/2006, 
que regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS, cujo art. 4º 
estipula que os instrumentos básicos resultantes do processo 
de planejamento nas três esferas de gestão do SUS (o Plano de 

                                                 
26 Princípio democrático que preconiza o livre fluxo de informações 
suficientes e claras para que grupos interessados possam compreender e 
monitorar, de forma direta, a atuação governamental. Associado à garantia 
de participação social, é essencial ao exercício da cidadania.  
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Saúde, respectiva Programação Anual em Saúde e Relatório de 
Gestão) deverão ser compatíveis com o respectivo Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA), conforme dispositivos 
constitucionais e legais acerca destes instrumentos. Sob esse 
prisma, “o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos próprios de cada 
nível de gestão, devem manter coerência com o Plano de Saúde, 
guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas. O 
plano de saúde é, enfim, instrumento que norteia todas as 
atividades.” Por sua vez, estes instrumentos balizariam a 
formulação de programações específicas de áreas técnicas, a 
exemplo do PAP da Vigilância em Saúde. 

 
Nesse contexto, a análise se baseou: i) nas 

respostas da SUCEN às requisições; ii)nas peças 
orçamentárias(PPA 2008-2011, LDO 2009 e LOA 2009); iii) no 
Plano Estadual de Saúde 2009 e Plano Operativo Anual 2009; 
iii)no PAP-VS 2009; e v) em registros oficiais, publicações e 
manuais técnicos. 
 

Em relação às respostas oferecidas, observa-se: 
i)o não atendimento quanto às ações estratégicas sob 
responsabilidade ou competência no Plano Estadual de Saúde 
Vigente; ii) a menção de “realização de pelo menos 4 reuniões 
do Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue, por ano” 
como meta da dengue; iii) a menção de “Redução a infestação do 
vetor em 10% da Unidades Fixas” como meta da Leishmaniose 
Visceral Americana ; iv) a menção de “80% dos municípios 
realizando Vigilância Acarológica”27 como meta de Febre 
Maculosa Brasileira;  e v) que o PAP-VS Estadual contemplou a 
realização de pesquisa malacológica em municípios com coleções 
hídricas de importância epidemiológica para esquisitossomose.  

 
No tocante às ações estratégicas, é salutar 

informar que “o Plano Estadual de Saúde deve ser compreendido 
como a síntese das propostas e ações estratégicas do Governo 
do Estado de São Paulo na área de saúde(..), razão pela qual o 
Plano não deve ser entendido como a somatória de ações de 
saúde desenvolvidas na área do Estado de São Paulo, que também 
envolvem ações de competências federal e municipal.”   

 
Nesse contexto, a Tabela seguinte representa o 

esforço de se correlacionar as ações, metas/resultados e 
indicadores dos Planos Plurianuais orçamentários e de saúde, 
cuja análise aponta para diferenças, talvez fruto das 
aglutinações conceituais, contudo, com prejuízo da clareza de 

                                                 
27  Carrapatos são artrópodes da subclasse Acari.   
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informações oferecidas a grupos interessados em compreender e 
monitorar, de forma direta, a atuação governamental. 

 
Plano Estadual de Saúde 2008-2011 Plano Plurianual 2008-2011 
Ações Estratégicas Ações 
- Prestar apoio técnico e capacitação aos 
municípios/regionais para a execução das 
atividades de vigilância epidemiológica; 
- implementar a vigilância e o controle do 
Aedes aegypti e Lutzomaya longipalpis para 
redução da infestação nas áreas com presença 
do vetor e impedir a infestação de novas 
áreas, além do controle de outros vetores; 
- desenvolver e/ou participar de projetos de 
pesquisa direcionados à vigilância e controle 
de doenças transmissíveis; 
- Capacitar recursos humanos visando o 
controle da infestação dos vetores da LVA e 
disseminação da doença; 
-Identificar áreas com risco de transmissão 
de Febre Maculosa Brasileira(FMB); 
- Implementar as ações de prevenção da 
leishmaniose, por meio da educação ambiental 
e controle do vetor, com recursos específicos 
e equipe multidisciplinar especializada, com 
a realização de encontros estaduais e 
incentivar pesquisas científicas de prevenção 
e tratamento da leishmaniose e cães, com 
fiscalização e monitoramento dos conselhos de 
saúde. Proposta da V Conferência Estadual de 
Saúde nº 293; 
- Fortalecer as atividades de controle de 
pragas urbanas/roedores – aumentando recursos 
humanos e materiais –e as ações intersetorias 
e educativas. Proposta da V Conferência 
Estadual de Saúde Nº 294; 
- Avaliar a oportunidade de aumentar recursos 
para ampliar o número de agentes específicos 
para o controle de zoonoses e aquisição de 
veículos de uso exclusivo nas atividades de 
controle de zoonoses. Proposta da V 
Conferência Estadual de Saúde nº 292. 
 

- Apoio orientação aos municípios; 
- Capacitação e aperfeiçoamento de 
profissionais de saúde; 
- Controle de Endemias 
- Coordenação e Administração Geral 
- Gestão com tecnologia da informação e 
Comunicação 
- Pesquisa Científica e Tecnológica na área 
de Endemias 
 

Metas/Resultados Esperados Metas/Indicadores 
- Reduzir a incidência de dengue em 15% por 
ano 
- Manter índice predial igual ou menor que 1 
em pelo menos 80% dos municípios infestados 
pelo Aedes aegypti; 
- Reduzir a transmissão de leishmaniose 
visceral americana. 
 
 
 

Metas: 
- 27500 Municípios Assessorados; 
- 36.000 servidores capacitados; 
- 5.062 m² de obras realizadas; 
- 25.808.936 de pessoas atendidas 
- 90.000 ações administrativas realizadas 
- 1% de serviços informatizado 
- 75 pesquisas realizadas 
 
Indicadores: 
- 100% de percentual de municípios 
assessorados em relação ao total de 
municípios do Estado 
- 100% de percentual de imóveis visitados 
para pesquisa entomológica e/ou ações de 
controle de doenças transmissíveis por 
vetores e hospedeiros intermediários em 
relação ao ano anterior; 
- 61% de percentual de servidores capacitados 
em relação as demandas dos serviços de saúde; 
- 51% de percentual de pesquisas realizadas 

Tabela 1 – Ações, metas e indicadores de Controle de Antropozoonoses das peças de planejamento 
plurianual correlacionados 
Fonte: PPA 2008/2011 - Lei n.º 13.123 de 08 de julho de 2008e Plano Estadual de Saúde 2008-
2011 
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6 – Conclusão  
 

Ao final dos trabalhos, sistematizamos os 
achados pelos seguintes aspectos: 
 
Relações da SUCEN 
 
a) Comparação com o Programa de Controle da Dengue 
 
1. Diferentemente do existente para o Programa de Controle 
da Dengue Estadual, para os demais programas de endemias de 
interesse Estadual e sob âmbito da SUCEN, inexiste atividade 
de supervisão geral (reuniões da SUCEN com municípios e órgãos 
parceiros), além de ser eventual a divulgação de informações 
epidemiológicas ou intercâmbio com municípios;  
2. Para o Programa de Controle da Dengue Estadual a 
retroalimentação de dados aos municípios não está contemplada 
nas atividades rotineiras, apesar de figurar como competência 
do Estado no PNCD (Programa Nacional de Controle da Dengue); 
 
b) Sistemas informatizados utilizados 
 
3. Os sistemas voltados a Dengue (SISAED e AEDES), apesar da 
atualização em curso para sistema único em plataforma web, 
atuam em regime de exceção pelo fato do PNCD ter elegido o 
sistema FAD para implantação em todos os municípios e como 
fonte única de informações vetoriais para a vigilância da 
dengue; 
4. O sistema SISZOO foi pouco citado pelos municípios, tanto 
na pesquisa como nas requisições, apesar de uso previsto no 
manual técnico para o Programa de Controle da Leishmaniose 
Visceral Americana; 
5. Os sistemas existentes para o demais programas (Chagas, 
Esquistossomose e Maculosa) são de utilização exclusiva da 
Autarquia e sem integração com atenção básica (PACS/PSF), 
centralizando o controle das respectivas endemias ao 
inviabilizar o acesso municipal; 
 
c) Boas práticas 
 
6. Há reconhecimento informal do Governo Estadual de boas 
práticas municipais, principalmente no cumprimento de normas 
técnicas, contudo exclusivamente relacionadas ao Controle da 
Dengue, apesar da via da formalidade, a exemplo da 
EXPOEPI(Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças), que resulta 
em experiências publicadas, além de não estar adstrita a 
Dengue; 
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Estrutura e Atuação da SUCEN  
 
a) Adequação da estrutura da SUCEN 
 
7. Permanece a estrutura informal da SUCEN de 1970, apesar 
das alterações promovidas pelo Decreto nº 46.063/2001, em 
razão da ausência de lei complementar que fixa quadro de 
pessoal da entidade; 
8. Portarias são editadas para adequação do funcionamento, 
postergando a eficácia plena da estrutura prevista no 
regulamento aprovado pelo Decreto n.º 46.063/2001; 
9. Cargos ou empregos públicos necessários a atuação da 
SUCEN, como o de médico veterinário, tem quadro reduzido 
quando considerado o campo funcional da instituição e a 
possibilidade de atuação suplementar sob constatação de 
insuficiência da ação municipal.   
 
b) Percepção sobre a atuação e desempenho da SUCEN 
 
10. Dentre as atividades previstas no campo funcional da 
autarquia e as necessidades dos municípios, a percepção dos 
municípios sobre atividades educativas teve pior desempenho, 
que pode estar calcada nas atividades educativas ou de 
distribuição de material desenvolvidas no Programa de Controle 
da Dengue ou na ausência de desenvolvimento de ações de 
sustentabilidade ou de intensificação, bem como de 
distribuição de material educativo para doenças com 
importância epidemiológica no município como a Leishmaniose 
Visceral Americana ou Febre Maculosa Brasileira; 
11. A assistência da SUCEN no controle de artrópodes 
peçonhentos, incômodos e roedores, quando ocorre, está pouco 
comprometida com o controle de roedores. 
12.  Não há reconhecimento pela SUCEN da ação estratégica 
relativa ao controle de pragas urbanas/roedores arrolada no 
Eixo V do Plano Estadual de Saúde vigente como de sua 
responsabilidade ou competência, apesar do Plano Operativo 
Anual 2009 prever interface com a SUCEN nesse controle, além 
do Decreto Estadual nº 46.063/2001 prever a assistência aos 
municípios, sem falar da possibilidade da atuação de forma 
suplementar quando constatada insuficiência da ação municipal 
nos termos da Portaria n.º 1.172/2004. 
 
Integração das peças de Planejamento da Saúde e Pactuação 
 
13. Não há uniformidade entre as ações, metas/resultados e 
indicadores dos Planos Plurianuais (orçamentário e de saúde), 
com prejuízo da clareza de informações oferecidas a grupos 
interessados em compreender e monitorar, de forma direta, a 
atuação governamental. 
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Estabelece o Plano Plurianual 2008–2011 - Lei 

n.º 13.123 de 08 de julho de 2008, que “na área de Assistência 
Farmacêutica e de outros insumos para a saúde, além da 
fabricação e distribuição de medicamentos e da ampliação e 
modernização das instalações da Fundação do Remédio Popular – 
FURP em Guarulhos e a inauguração da nova unidade em Américo 
Brasiliense, o governo estadual deve atuar no estímulo ao uso 
racional, na redução ao desperdício e na priorização do 
atendimento aos principais problemas de saúde do Estado, 
ampliando o acesso aos medicamentos, com custos factíveis para 
o SUS.” 

 
Um dos principais desafios é o de 

Fortalecimento e Aperfeiçoamento da Capacidade de Gestão 
Estadual. Nesse sentido é fundamental fortalecer e aperfeiçoar 
a capacidade de gestão estadual por meio da criação de 
instrumentos de avaliação, monitoramento, aperfeiçoamento, 
regulação e da integração das ações de saúde desenvolvidas 
pelo SUS, na atenção primária e de maior complexidade – 
hospitalar e de referência regional – verificando se tais 
ações atingem os objetivos maiores do sistema e garantem 
melhor perfil de saúde para a população do Estado. Deste modo, 
a Secretaria Estadual de Saúde deve aprimorar seus mecanismos 
de gestão, regulação e forma de contratação dos serviços de 
saúde do SUS/SP. 

 
Como resultado do levantamento realizado no 

planejamento da auditoria nos Programas da Secretaria da 
Saúde, definiu-se como seu objeto o Projeto 4717 – Dose Certa 
– Programa Estadual de Assistência Farmacêutica, que tem como 
objetivo o fornecimento de medicamentos essenciais para o 
abastecimento de Unidades Básicas de Saúde, conforme lista 
aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB e 
fabricados pela Fundação para o Remédio Popular – FURP, ou 
repasse de recursos financeiros destinados ao mesmo fim, de 
acordo com o pactuado entre Estado e Municípios na Resolução 
CIB Nº 149, de 19/10/2006.    

 
Este projeto está inserido no Programa 926 – 

Apoio à Atenção Básica de Competência Municipal, que tem, como 

XII. 4 - Programa Dose Certa 

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Saúde 
 

INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 
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escopo, complementar a ação municipal para atingir a 
universalidade da atenção básica local. 

 
A justificativa para este programa é apoiar o 

gestor municipal nas ações básicas de saúde para assegurar o 
cumprimento do Princípio da Universalidade no Sistema Único de 
Saúde - SUS, e tem como público alvo a população dos 
Municípios do Estado. 

 
A Constituição Federal, em seu artigo 200, 

inciso I, determina ações no âmbito da saúde, dentre as quais 
incluem procedimentos na área da assistência farmacêutica. 

 
Percorrendo as normas infraconstitucionais, 

constatamos a existência da Portaria do Ministério da Saúde 
número 3.237/GM de 24 de dezembro de 2007, que, em seu artigo 
4º e incisos, regulamentou o componente básico do 
financiamento da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 
No âmbito estadual a Deliberação da Comissão 

Intergestores Bipartite número 49 de 23/04/2008, em seu Anexo 
I, estabeleceu a forma como estes recursos serão transferidos. 

 
Já a Portaria do Ministério da Saúde de Número 

755 de 24/04/2008, que aprovou a descentralização dos recursos 
federais destinados à área farmacêutica para o Estado de São 
Paulo, dispôs a distribuição de valores, em seu artigo 1º e 
parágrafos. 

 
Considerando pesquisa feita no Sigeo/Siafem, 

constatamos dotação para o Projeto Dose Certa, no montante 
descrito nas tabelas a seguir: 

 
4717 – Dose Certa 

Fonte de Recursos  Dotação Inicial Dotação Atual 

Recursos Federais (fonte 05) R$ 35.000.000,00 R$ 35.000.000,00 

Recursos Estaduais (fonte 01) R$ 57.000.000,00 R$ 47.000.000,00 

Total R$ 92.000.000,00 R$ 82.000.000,00 

Fonte: SIGEO/SIAFEM em 31.10.2009 
 

Recursos Federais (Cálculo do Valor Orçado) 
 

 
Número de 
Habitantes 
(1) 

Valor Mínimo por 
habitante Portaria 
3237/2007 
(2) 

Valor a ser Orçado 
 

(1) x (2) 

Valor da Dotação 
Orçamentária 2009 

Diferença 

17.089.046 R$ 2,05 R$ 35.032.544,30 R$ 35.000.000,00 R$ 32.544,30 
Obs. Somente para municípios com menos de 250.000 habitantes. Para os municípios maiores a transferência federal não 
transita pelos cofres estaduais. 

Recursos Estaduais (Cálculo do valor orçado) 
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Número de Habitantes 
Considerado no Orçamento 

 
(1) 

Valor Mínimo por Habitante 
Portaria 3237/2007 

 
(2) 

Valor da Dotação Orçamentária 
2009 

 
(1)x(2) 

38.000.000 1,50 57.000.000,00 

 
Primeiramente, cabe salientar que enquanto a 

população do Estado de São Paulo é de 39.838.127 habitantes, 
foi orçado um valor per capta para 38.000.000 de habitantes. 
Portanto, ficaram de fora do orçamento de recursos estaduais, 
1.838.127 pessoas. 

 
Para os recursos estaduais, foi considerado, 

ainda, o valor mínimo per capita de R$ 1,50, estabelecido na 
Portaria Federal 3237/2007. Se fosse considerado o valor 
mínimo de R$ 3,66 da Deliberação Estadual nº 49/2008 da 
Comissão Intergestora Bipartite, a insuficiência do orçamento 
da Assistência Farmacêutica ficaria ainda maior. 

 
Completando o quadro desfavorável, o orçamento 

com recursos próprios estaduais, que era de R$ 57.000.000,00, 
teve dotações orçamentárias anuladas, reduzindo-se para R$ 
47.000.000,00, evidenciando-se, assim, o descumprimento dos 
atos normativos aplicados à matéria.  

 
A tabela a seguir mostra transferência atual de 

recursos estaduais do Programa Dose Certa, destinados a 
municípios com mais de 250.000 habitantes e à FURP, para 
atendimento de municípios menores. 
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Credores Fonte de 
Recursos 

Valor 
Empenhado 
(1) 

População 
 
(2) 

Número de 
Meses  
 (12 avos) (3) 

Total de 
Meses do 
Ano (4) 

Valor Per 
Capita 
(1)÷(2)÷(3)x(4) 

Carapicuíba 5- Federal R$ 427.011,75 379.566 9 12 1,50 
Guarujá 5 -Federal R$ 333.168,75 296.150 9 12 1,50 
Limeira 5 -Federal R$ 306.825,75 272.734 9 12 1,50 
Taubaté 5 -Federal R$ 298.703,25 265.514 9 12 1,50 
Jundiaí 5- Federal R$ 385.855,89 342.983 9 12 1,50 
Bauru 5- Federal R$ 391.051,14 347.601 9 12 1,50 
São Vicente 5 -Federal R$ 364.048,89 323.599 9 12 1,50 
Itaquaquecetuba 5- Federal R$ 376.778,25 334.914 9 12 1,50 
Guarulhos 5 -Federal R$ 1.390.716,00 1.236.192 9 12 1,50 
Piracicaba 5 -Federal R$ 402.871,50 358.108 9 12 1,50 
Santo André 5 -Federal R$ 751.377,39 667.891 9 12 1,50 
Mauá 5 -Federal R$ 452.973,39 402.643 9 12 1,50 
Barueri 5 -Federal R$ 284.341,50 252.748 9 12 1,50 
Suzano 5 -Federal R$ 302.374,14 268.777 9 12 1,50 
Osasco 5 -Federal R$ 788.638,50 701.012 9 12 1,50 
S. Bern. Campo 5 -Federal R$ 879.063,75 781.390 9 12 1,50 
Diadema 5 -Federal R$ 435.126,39 386.779 9 12 1,50 
Mogi das Cruzes 5 -Federal R$ 408.364,89 362.991 9 12 1,50 
S. J. Rio Preto 5 -Federal R$ 453.116,25 402.770 9 12 1,50 
Sorocaba 5 -Federal R$ 629.051,64 559.157 9 12 1,50 
S. J. dos Campos 5 -Federal R$ 669.316,50 594.948 9 12 1,50 
Franca 5 -Federal R$ 358.980,75 319.094 9 12 1,50 
Campinas 5- Federal R$ 1.169.209,14 1.039.297 9 12 1,50 
Ribeirão Preto 5 -Federal R$ 615.844,14 547.417 9 12 1,50 
Santos 5 -Federal R$ 470.574,00 418.288 9 12 1,50 
       
Subtotal 5 Federal R$ 

13.345.383,54 
11.862.563    

       
FURP 1 Estadual R$ 

26.900.000,00 
    

Total  R$ 
40.245.383,54 

    

 
Observa-se neste quadro, que a transferência de 

R$1,50 per capita, do Estado para os municípios com mais de 
250.000 habitantes, deveria ser feita com recursos próprios 
estaduais (fonte 1), conforme Portaria 3237/2007 do Ministério 
da Saúde, no entanto, o empenho das despesas deu-se com 
recursos federais (fonte 5). 

 
Verifica-se, ainda, no quadro retro mencionado, 

que o Estado de São Paulo deixou de transferir recursos 
Estaduais ao Município de São Paulo, que tem mais de 250.000 
habitantes, descumprindo a Portaria Federal 3237/2007. 

 
Constatou-se, também, que os recursos federais 

recebidos pelo Estado (fonte 5) não foram destinados à FURP, 
para o atendimento aos municípios com menos de 250.000 
habitantes, descumprindo a Portaria do Ministério da Saúde 
número 755, de 24/04/2008, por seu artigo 1º, parágrafo 2º. 
Aqui houve somente transferências de recursos próprios do 
Estado (fonte 1). 
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Por fim, observa-se o desatendimento ao artigo 
7º da Portaria Interministerial 163 de 04/03/2001, tendo em 
vista não ter sido feita alocação da dotação orçamentária 
diretamente na unidade que executou a ação correspondente 
(FURP), mas sim, feita mediante transferência de outra unidade 
(Secretaria da Saúde), o que é vedado pelo dispositivo retro 
mencionado. 

 
Resultado da Auditoria 
 
As questões de auditoria lastrearam-se no uso 

de dados secundários (reportagens, relatórios, documentos, 
etc.) e nas visitas e entrevistas realizadas junto aos 
gestores da Secretaria Estadual da Saúde e da FURP, assim como 
aos responsáveis pela distribuição dos medicamentos nos 
municípios. 

 
A sistemática sobre o funcionamento do Programa 

Dose Certa consiste nas seguintes ações: 
 
- A Fundação para o Remédio Popular distribui 

aos Municípios os medicamentos por ela produzidos, bem como os 
medicamentos adquiridos pela Secretaria Estadual da Saúde 
perante outros fornecedores; 

 
- Os medicamentos são entregues nos 

Almoxarifados das Prefeituras Municipais; 
 
- Os almoxarifados das Prefeituras Municipais 

entregam os medicamentos nas Farmácias das Unidades Municipais 
de Saúde, para distribuição aos beneficiários; 

 
- Os beneficiários retiram os medicamentos, 

mediante apresentação de receita médica. 
 
Em inspeção realizada nas instalações da 

Fundação para o Remédio Popular, em Guarulhos, observamos que 
elas abrigam depósito onde são armazenados não somente os 
medicamentos por ela produzidos, como também os medicamentos 
adquiridos pela Secretaria da Saúde de outros fornecedores e 
aqueles recebidos do Ministério da Saúde, havendo divisão do 
espaço destinado a estas categorias de medicamentos. 

 
Obtivemos, também, as relações de medicamentos, 

consideradas como enviadas aos Municípios. Efetuamos testes em 
145 entradas de medicamentos, onde constatamos a efetiva 
entrega nas Prefeituras. 
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Nestas instalações, verificou-se a utilização 
de técnicas farmacêuticas de armazenagem de medicamentos, 
inclusive com a adoção de controle de temperatura. 

 
No entanto, foi observado que a inscrição de 

“venda proibida” dos medicamentos adquiridos continha difícil 
identificação nas embalagens, ao ponto de nem mesmo os 
farmacêuticos conseguirem identificá-la, sendo necessária 
análise especial para constatar a existência deste requisito. 

 
Segundo alegaram os farmacêuticos, esta 

inscrição estava presente no Edital de Licitação dos 
Fornecedores, porém não foi especificado o tamanho das letras 
a serem inscritas nas caixas dos medicamentos. 

 
A seguir, passamos a descrever o resultado das 

inspeções realizadas em almoxarifados e farmácias dos 
municípios que recebem medicamentos do Programa Dose Certa. 

 
Tomando por base a análise preliminar, além de 

considerar que o principal objetivo do governo do Estado nessa 
área é a economicidade no suprimento de medicamentos para área 
de atenção básica da saúde, definimos os principais aspectos a 
serem examinados, a seguir resumidos: 

 
a)Verificar se os medicamentos estão 
efetivamente sendo destinados aos municípios; 

 
b)Verificar a adequação dos controles adotados; 
 
Neste diapasão, o escopo da auditoria amolda-se 

ao seguinte problema: “Os medicamentos adquiridos e produzidos 
no Programa estão efetivamente sendo destinados aos 
beneficiários”. 

 
A seleção dos Municípios a serem verificados 

adveio da avaliação do Programa Dose Certa, cujo critério foi 
a escolha da Diretoria Regional da Saúde com menor quantidade 
de Municípios, de maneira a permitir uma conclusão acerca de 
toda a Região verificada. 

 
Dentre os municípios selecionados, escolhemos 

os Municípios de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, 
Bertioga e Cubatão, participantes do Programa Estadual e 
compreendidos na área de atuação da Diretoria Regional de 
Saúde da Baixada Santista. 

Quanto à distribuição dos medicamentos aos 
usuários, cabe mencionar o artigo 7º, parágrafos 1º ao 4º da 
Resolução 467, de 28/11/2007 do Conselho Federal de Farmácia. 
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Do Município de Peruíbe 
 
Verificamos que a entrega de medicamentos é 

feita pelas Unidades Básicas de Saúde do Município, e que não 
há um farmacêutico responsável em cada ponto de entrega. 

 
Visitamos duas farmácias localizadas nas 

Unidades Básicas de Saúde Trevo e Jardim Ribamar. Foram 
checadas as saídas de medicamentos do almoxarifado central, e 
entrada desses medicamentos nas farmácias através de fichas de 
prateleira. 

 
Quanto à entrega dos medicamentos aos 

beneficiários, constatamos que a farmácia não retém a segunda 
via carbonada ou cópia da receita médica, portanto não houve 
como constatar a efetiva destinação aos usuários. 

 
Na Unidade Básica de Saúde Jardim Ribamar, 

observamos o inadequado armazenamento de medicamentos 
juntamente com pastas de arquivo. 

 
Do Município de Itanhaém 
 
Constatamos aqui, conforme relato, uma 

advertência do Conselho Regional de Farmácia, por falta de 
farmacêutico nas Unidades Básicas de Saúde. 

 
Visitamos a Unidade Básica de Saúde da Família 

do bairro Guapiranga, onde observamos que não é feita a 
retenção de segunda via de receita médica para posterior 
arquivamento. 

 
O controle de saída de medicamentos da farmácia 

é feito através de anotação do nome do usuário em um caderno, 
sem informar o medicamento que está sendo retirado. Em outra 
ficha é anotado o nome do medicamento e a quantidade retirada, 
não havendo qualquer correlação entre uma e outra anotação. 
Tal procedimento, aliado à não retenção das receitas, nos 
impossibilitou de constatarmos a efetiva entrega de 
medicamentos aos usuários. 

 
Quanto ao almoxarifado, verificamos que não há 

um lugar de armazenamento exclusivo para medicamentos, sendo 
este armazenamento feito com outros materiais. 

 
Do Município de Mongaguá  
 
Diferentemente dos Municípios anteriores, 

Mongaguá cumpre a determinação do Conselho Regional de 
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Farmácia, de ter farmacêutico responsável pela dispensação de 
medicamentos. No entanto, centraliza a distribuição de 
medicamentos em uma única farmácia, distanciando-se das 
Unidades Básicas de Saúde e obrigando o deslocamento dos 
beneficiários até a Central de Medicamentos do Município. 

 
Constatamos a retenção de receitas médicas em 

arquivos, procedimento salutar. Observamos também que no 
almoxarifado de medicamentos havia o controle através de 
fichas de prateleira, mas na farmácia anexa ao almoxarifado 
não havia tal controle, o que prejudicou a constatação da 
efetiva entrega de medicamentos aos usuários. 

 
Como boa prática nesta farmácia, está a 

exigência da segunda via da receita médica dos beneficiários. 
 
Do Município de Praia Grande 
 
Neste Município, constatamos que há gestão 

informatizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em 
todas as Unidades de Saúde da Família (USAFA). 

 
Neste sistema de informação é feito um pré-

cadastro dos usuários, com nome, endereço e data de 
nascimento. Cadastro este feito por bairro, ou seja, se 
cadastram nas Unidades próximas às suas residências. Assim, o 
paciente só pode retirar seu medicamento na Unidade em que 
estiver cadastrado, havendo um melhor controle de retirada de 
medicamentos. 

 
Pelo programa é possível visualizar, através do 

nome do paciente, todos os medicamentos que foram retirados 
por ele e em que data. O sistema também está integrado ao 
controle de estoque, o que nos permitiu a conferência de 
entradas e saídas de medicamentos nas farmácias. 

 
Constatamos também a boa prática de retenção de 

receitas médicas dos usuários, seja por cópia de receita ou 
segunda via carbonada. 

 
Visitamos as farmácias da Unidade Básica de 

Saúde Boqueirão e da Unidade de Saúde da Família Jardim Alice. 
Não detectamos problemas de armazenamentos de medicamentos. 

 
Do Município de Bertioga 
 
Por ocasião de nossa visita à farmácia do 

Centro de Saúde 3, verificamos que a farmacêutica responsável 
encontrava-se em licença-maternidade desde o mês de maio de 
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2009. A partir desta data observamos que as anotações nas 
fichas de prateleira deixaram de ser realizadas. Constatamos 
também, através de um teste nas entradas, que mesmo antes 
desta data as anotações nas fichas estavam incompletas. 

 
Os medicamentos não estavam sendo distribuídos 

com acompanhamento de um farmacêutico. Apesar da exigência de 
retenção da segunda via da receita médica, não havia controle 
dos usuários, sendo as segundas vias das receitas armazenadas 
inadequadamente, junto com caixas vazias de medicamentos, 
impossibilitando a verificação da efetiva entrega de 
medicamentos aos usuários. 

 
Verificamos, ainda, o armazenamento inadequado 

dos medicamentos, fora das prateleiras, em caixas colocadas 
sobre a mesa. Percebemos também que havia mofo nas paredes da 
farmácia onde era feita a entrega destes medicamentos. 

 
Quanto ao almoxarifado de medicamentos, 

constatamos a existência de lotes do medicamento “Digoxina” 
com prazo de validade vencido e próximo do vencimento, sem 
expectativa de consumo. A falha ocorreu por ocasião da 
alimentação do Programa “Farmanet” pelo Município. Este 
programa serve de base para a solicitação e distribuição de 
medicamentos do Programa Dose Certa. 

 
Do Município de Cubatão 
 
Em auditoria realizada na cidade de Cubatão, 

verificamos que foi celebrado um contrato entre a Prefeitura e 
uma Empresa de Distribuição de Medicamentos, onde a Prefeitura 
fornece medicamentos para o atendimento de 15.000 pacientes 
por mês e a empresa contratada complementa o atendimento 
fornecendo medicamento para o atendimento suplementar de até 
16.000 pacientes por mês, totalizando 31.000 atendimentos por 
mês. Este contrato foi submetido à apreciação desta Egrégia 
Casa (TC 10816/026/06), onde foi julgado irregular em primeira 
instância. 

 
Primeiro, consome-se o medicamento da 

Prefeitura. Após é que a empresa complementa o atendimento com 
fornecimento suplementar de medicamentos. 

 
A seguir apresentamos tabela contendo a 

quantidade estimada de medicamentos necessária para cada 
atendimento. Esta quantidade é denominada dispensação 
(dispensação estimada). 
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Analisando o quadro retro, entendemos que a 

estimativa das quantidades de dispensações foi inadequada, 
haja vista que se considerou que para qualquer medicamento o 
paciente receberá 03 caixas, independentemente do tipo de 
medicamento fornecido. 

 
Outro ponto é que, caso a quantidade de 

medicamentos estimada seja maior que a efetivamente entregue 
aos usuários, a Prefeitura fornecerá uma quantidade maior de 
medicamentos para o atendimento dos 15.000 pacientes por mês. 
Conseqüentemente, a empresa contratada fornecerá menos 
medicamentos para o atendimento dos 16.000 pacientes por mês e 
continuará recebendo pelo valor total do contrato. 

 
 
Dos Custos dos Medicamentos do Programa 
 
No tocante aos custos dos medicamentos no 

Programa Dose Certa, foram feitas comparações entre o custo 
dos medicamentos para os municípios e outras formas de 
aquisição de medicamentos pelas administrações federal, 
estadual e municipal. 

 
Tal comparação se faz necessária para avaliar 

se este custo condiz com a realidade dos preços de mercado, 
haja vista que o preço pactuado no Programa reflete 
diretamente na quantidade de medicamentos que os municípios 
receberão. Isto ocorre porque, pelo Programa, cada município 
tem um teto financeiro máximo baseado em seu número de 
habitantes e este valor é convertido em medicamentos que serão 
entregues através do Programa. 

 
De tal análise, tiramos as seguintes 

observações: 
 
- O custo dos medicamentos no Programa Dose 

Certa, em alguns itens, é maior que o preço pago por 
instituições públicas e privadas em suas aquisições, 
divulgados no site do Ministério da Saúde, em Banco de Preços 
em Saúde. 

 
- Os preços da FURP pactuados para o Programa, 

em alguns itens, são maiores que os preços divulgados no 
próprio site da FURP para os mesmos medicamentos. 

 
Com base nas observações retro mencionadas 

entendemos que os preços praticados pela FURP podem acabar 
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onerando o Programa, e que a pactuação de preços deveria ser 
revista para os próximos anos. 

 
 
Conclusão  
 
A presente auditoria teve como objetivo avaliar 

a efetiva chegada de medicamentos aos municípios com menos de 
250.000 habitantes, bem como a sua distribuição aos 
beneficiários desses municípios e também, a verificação das 
transferências financeiras aos municípios com mais de 250.000 
habitantes, conforme estabelecido em Portaria do Ministério da 
Saúde. Ao final dos trabalhos, sistematizamos os achados pelos 
seguintes aspectos. 

 
Preliminarmente, sob o ponto de vista legal, 

concluímos que: 
 
- O orçamento de recursos estaduais não 

contempla os valores mínimos estabelecidos nas portarias 
federais do Ministério da Saúde, nem os valores mínimos 
estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite; 

 
- Além de não contemplar os valores mínimos 

estabelecidos nos instrumentos normativos da saúde, ainda 
houve redução das dotações do projeto durante a execução 
orçamentária; 

 
- Utilizaram-se verbas federais para o 

empenhamento de despesas que deveriam ser realizadas com 
recursos estaduais; 

 
- O Estado de São Paulo deixou de transferir 

recursos próprios ao Município de São Paulo, não atendendo à 
Portaria Federal 3237/2007; 

 
- O Estado deixou de transferir recursos 

federais à FURP, para o atendimento aos municípios com menos 
de 250.000 habitantes; 

 
- As dotações orçamentárias a serem executadas 

pela FURP, foram inseridas no orçamento em favor da Secretaria 
da Saúde, que posteriormente transferia os valores àquela 
fundação, em desobediência ao artigo 7º da Portaria 
Interministerial 163/2001; 

 
No que tange ao aspecto operacional, fizemos as 

seguintes observações: 
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- Aquisição de medicamentos com dificuldade na 
identificação da expressão “venda proibida”, nas embalagens 
dos medicamentos públicos adquiridos de terceiro fornecedor; 

 
- Não havia farmacêutico nas farmácias das 

Unidades Básicas de Saúde dos municípios de Peruíbe, Itanhaém, 
Bertioga e Cubatão; 

 
- O município de Mongaguá centralizou a 

distribuição de medicamentos, obrigando os munícipes a se 
deslocarem das Unidades Básicas de Saúde para conseguirem os 
medicamentos; 

 
- Em uma das farmácias de Peruíbe e no 

almoxarifado de Itanhaém, os medicamentos estavam sendo 
armazenados junto com outros materiais; 

 
- Não eram retidas receitas médicas nos 

municípios de Peruíbe e Itanhaém. 
 
- Nos municípios de Bertioga e Mongaguá, em que 

pese a exigência de cópias das receitas médicas, não havia 
controle de estoque nas farmácias impossibilitando a 
correlação da saída dos medicamentos com a identificação dos 
beneficiários.  

 
- No município de Bertioga, o armazenamento de 

medicamentos estava sendo feito fora das prateleiras e havia 
mofo nas paredes da farmácia. 

 
- Ainda no município de Bertioga, foram 

encontrados medicamentos vencidos em decorrência do 
preenchimento inadequado do Programa Estadual de Farmácia. 

 
- Apresentação de custos maiores em itens de 

medicamentos do Programa, quando comparados com as aquisições 
registradas no Ministério da Saúde e pelo Hospital das 
Clínicas; 

 
- A própria FURP divulga em seu site preços 

menores do que aqueles pactuados com os municípios para o 
desenvolvimento do Programa Dose Certa; 

 
- O município de Cubatão contratou empresa para 

distribuição dos medicamentos, aumentando ainda mais os custos 
do programa. 
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XII.5 - Programa Ação Jovem 
ÓRGÃO: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social 
INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 

Com apoio das Unidades Regionais do Tribunal 
de Contas do Estado 
 
 
 
Estabelece o Plano Plurianual 2008–2011 - Lei 

n.º 13.123 de 8 de julho de 2008, que “a assistência social 
realiza-se de forma integrada às políticas públicas de cunho 
social, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia de 
condições mínimas para atender contingências sociais e a 
universalização dos direitos sociais.  

 
As diretrizes estratégicas para alcançar esses 

objetivos envolvem: inclusão social, regionalização, ações 
integradas com diferentes esferas de governo e outros órgãos 
do Governo do Estado de São Paulo e, ainda, atuação por meio 
de parcerias. 

 
Como resultado do levantamento realizado no 

planejamento da auditoria nos Programas da Secretaria de 
Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, definiu-se 
como seu objeto o  Projeto 5604 – Ação Jovem, que tem como 
objetivo a transferência de renda como apoio financeiro 
temporário, somado a ações sócio-educativas, para estimular 
jovens de 15 a 24 anos, com renda familiar per capita mensal 
de até meio salário mínimo, a concluírem a escolaridade 
básica. 

 
Este projeto está inserido no Programa 3516 – 

Família Cidadã – Ações Sociais Integradas, que tem como escopo 
o atendimento às famílias em situação abaixo da linha de 
pobreza, com ações articuladas de transferência de renda, 
suplementação alimentar, promoção de experiência profissional 
para adolescentes e jovens adultos, educação de jovens e 
adultos e atenção à saúde materno infantil. 

 
A justificativa para este programa é dotar de 

maior efetividade a intervenção do Governo do Estado de São 
Paulo em diversas ações conjugadas sobre um mesmo público 
alvo, partindo do princípio que a superação da situação de 
vulnerabilidade social requer, além da transferência 
temporária de renda, ações articuladas e complementares que 
possibilitem o rompimento do círculo vicioso da pobreza. 
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Considerando pesquisa feita no SIGEO/SIAFEM, 
constatamos dotação para o Projeto Ação Jovem, no montante 
descrito na tabela a seguir: 

 
Projeto Dotação 

5604 – Ação Jovem R$ 68.848.704,00 

Fonte: SIGEO/SIAFEM em 30.06.2009 

 
Tomando por base a análise preliminar, além de 

considerar que o principal objetivo do governo do Estado nessa 
área é o de garantir direitos e acesso a bens e serviços aos 
cidadãos de grupos em situação de vulnerabilidade social e 
pessoal no Estado de São Paulo, definimos os principais 
aspectos a serem examinados, a seguir resumidos: 

 
a)existência de critérios e procedimentos 
técnicos formalizados e isonômicos para 
concessão do benefício pessoal de duração 
continuada; 
b)avaliação dos controles adotados para o 
acompanhamento do Projeto. 
 
Neste diapasão, o escopo da auditoria amolda-se 

ao seguinte problema: “A concessão do benefício do Projeto Ação 
jovem prescinde de critérios técnicos formalizados de molde a 
priorizar o respectivo público-alvo na destinação dos recursos 
estaduais e o controle está sendo efetuado de molde a garantir 
a observância dos critérios preestabelecidos.” 

 
Quanto à previsão normativa para concessão 

deste benefício de complementação de renda, existe lastro no 
artigo 204, inciso I, da Constituição Federal, posição 
reiterada pela Constituição Estadual. 

 
Cabe mencionar, também, os artigos 3º e 5º do 

Decreto Estadual 52.361/2007 que estabelecem, respectivamente, 
as seguintes condicionalidades, dentre outras, a serem 
cumpridas para a concessão do benefício: 

 
“Artigo 3º - Os jovens serão selecionados para 

participar do programa de acordo com os seguintes 

critérios de elegibilidade e de seleção:  

I – critérios de elegibilidade: 

a) ter de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) anos de 

idade; 

b) – estar com o ensino fundamental e/ou médio 

incompleto;  

c) – ter renda “per capita” familiar mensal de até meio 

salário-mínimo nacional; 

d) estar matriculado no ensino regular de educação 

básica ou Ensino de Jovens e Adultos – EJA Presencial” 



       Fl.nº            281 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 
“Artigo 5º - O jovem participante do programa deverá 

cumprir as seguintes condicionalidades: 

 

I – freqüência escolar mínima de 85% (oitenta e cinco 

por cento), por semestre”... 

 
 
Do Resultado da Auditoria 
 
Destacamos os seguintes pontos no processo de 

concessão do benefício: 
 
- o processo de convênio inicia-se com a Adesão 

do Município ao Convênio Estadual do Projeto Ação Jovem;  
 
- o Estado disponibiliza para o Município o 

Cadastro Pró-Social para que o Município efetue o 
cadastramento dos beneficiários com base em documentos, 
inclusive dos familiares; 

 
- a partir de então, o jovem começa a receber o 

benefício de duração continuada, mediante cartão magnético 
disponibilizado por instituição financeira. 

 
- o Município deve manter atualizado o cadastro 

do beneficiário, promovendo a verificação da manutenção dos 
critérios para recebimento do benefício e avaliar o jovem a 
cada 12 meses a fim de verificar o resultado da participação 
no programa, podendo prorrogá-la até o limite de 36 meses, 
caso o resultado apresentado seja satisfatório; 

 
- à Secretaria Estadual de Assistência e 

Desenvolvimento Social cabe a supervisão do acompanhamento das 
condições e critérios, bem como a avaliação do andamento e do 
resultado do projeto; 

 
Diante do critério adotado para escolha dos 

municípios a serem visitados, qual seja, aqueles com maiores 
índices de concessão do benefício em relação à população em 
situação de vulnerabilidade social (alta e muito alta), foram 
visitados 725 beneficiários e 43 escolas. O quadro a seguir 
relaciona os municípios escolhidos e as unidades desta E. Casa 
que realizaram as inspeções: 
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MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

UNIDADE QUE REALIZOU A 
INSPEÇÃO 

QUANTI- 
DADE DE 
BENEFI-
CIÁRIOS 
VISITA-
DOS 

QUANTI- 
DADE DE 
ESCOLAS 
 
VISITA-
DAS 

ÍNDICE 
DE 
CONCES-
SÃO DO 
BENEFÍ-
CIO (*) 

BENTO DE ABREU UR  1-ARAÇATUBA 57 3 5,31% 
ILHA COMPRIDA UR 12-REGISTRO 45 6 5,22% 
TRABIJU UR 13-ARARAQUARA 56 1 4,06% 
NOVA CASTILHO UR  1-ARAÇATUBA 36 2 3,53% 
IARAS UR  2-BAURU 58 3 3,43% 
PAULISTÂNIA UR  2-BAURU 60 3 3,26% 
NOVA INDEPENDÊNCIA UR 15-ANDRADINA 67 2 3,25% 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL UR  8-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 80 3 3,18% 
FERNÃO  UR  2-BAURU 30 2 3,11% 
RIBEIRA UR  9-SOROCABA 46 1 2,99% 
GUARANI D’OESTE UR 11-FERNANDÓPOLIS 59 2 2,94% 
PARISI UR 11-FERNANDÓPOLIS 59 2 2,93% 
URU UR  4-MARÍLIA 42 2 2,92% 
SÃO CAETANO DO SUL DCG 30 11 (**) 
TOTAL  725 43  
(*) Número de Beneficiários dividido pelo Número de pessoas socialmente vulneráveis 
(**)Não há habitantes em situação de vulnerabilidade social 

 
Nos Municípios selecionados foram visitadas a 

Prefeitura Municipal, as escolas e os alunos beneficiários do 
programa, constituindo a totalidade dos beneficiários 
cadastrados nos municípios selecionados, segundo o Cadastro 
Pró Social. 

 
Haja vista que as Prefeituras escolhidas para 

verificação não guardam em seus arquivos cópias dos 
comprovantes de rendimentos, não foi possível aferir o 
atendimento ao critério da renda familiar estabelecido pela 
legislação. 

 
Houve situações em que as Unidades Regionais 

desta E. Casa constataram a existência de residências que 
apresentavam padrão incompatível com a renda per capita do 
Programa, conforme foto a seguir: 
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Da visita pelos Assistentes Sociais do 
Município 
 
As entrevistas realizadas demonstram a seguinte 

situação em relação à visita aos beneficiários pelos 
assistentes sociais do município: 

 
 

MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

REALIZA VISITAS 
DOMICILIARES? 

BENTO DE ABREU NÃO (1) 
ILHA COMPRIDA SIM 
TRABIJU SIM 
NOVA CASTILHO NÃO 
IARAS SIM (4) 
PAULISTÂNIA NÃO 
NOVA INDEPENDÊNCIA SIM 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL SIM 
FERNÃO  SIM 
RIBEIRA SIM (2) 
GUARANI D’OESTE NÃO (3) 
PARISI SIM 
URU SIM 
SÃO CAETANO DO SUL SIM 

(1) acompanhamento através de encontros e atividades 
(2) Não mantém histórico das visitas realizadas 
(3) Constatado mediante Exames de Auditoria 
(4) Visitas esporádicas 
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Da Matrícula e da Freqüência Escolar 
 
O trabalho realizado pelas Unidades Regionais 

desta E. Casa consignou a seguinte situação: 
 

MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

Alunos 
benefici-
ários 
Freqüen-
tes 

Alunos 
benefici-
ários 
não 
freqüen- 
tes 

Alunos 
benefici-
ários 
fora da 
Escola 

Alunos 
que já 
concluí-
ram 
Ensino 
médio 

Alunos  
Excluídos 
do Programa 
pelos 
Municípios 

TOTAL 

BENTO DE ABREU 45 5 3 2 2 57 
ILHA COMPRIDA 27 1 6 11 0 45 
TRABIJU 27 13 4 12 0 56 
NOVA CASTILHO 34 0 0 2 0 (**) 36 
IARAS 48 9 1 0 0 58 
PAULISTÂNIA 56 3 1 0 0 60 
NOVA INDEPENDÊNCIA 46 5 1 0 14 66 (*) 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 64 0 0 1 (***) 15 80 
FERNÃO  2 1 0 0 0 30 
RIBEIRA 41 5 0 0 0 46 
GUARANI D’OESTE 33 17 7 2 0 59 
PARISI 48 11 0 0 0 59 
URU 31 3 0 8 0 42 
SÃO CAETANO DO SUL 20 7 1 2 0 30 
TOTAIS 549 80 24 40 31 724 
PERCENTUAL 75,83% 11,05% 3,31% 5,52% 4,28% 100 % 

(*) 1 aluno transferido para escola de outro município, totalizando 67 beneficiários 
(**) Do total de alunos freqüentes e que concluíram o ensino médio, 5 foram excluídos do 
Programa 
(***) Beneficiário excluído do Programa após o planejamento da auditoria. 

 
A ausência escolar implicaria em exclusão do 

aluno na lista de recebimento do benefício do Programa Ação 
Jovem, contudo, pela falta de averiguação por parte do 
Município, os beneficiários persistem recebendo os valores. 
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Das Escolas registradas no Cadastro Pró Social 
 
Avaliamos a atualização do Cadastro Pró Social 

quanto à correspondência da escola freqüentada pelos alunos, 
onde apurou-se a seguinte situação: 

 
MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

Cadastros de 
beneficiário 
coincidentes 
com a Escola 
Freqüentada 

Cadastros de 
beneficiário 
não 
coincidentes 
com a Escola 
Freqüentada 

Alunos 
fora 
da 
escola  

Alunos 
excluídos 
do 
Programa 

TOTAL 

BENTO DE ABREU 52 3 0 2 57 

ILHA COMPRIDA 44 1 0 0 45 
TRABIJU 36 4 16 0 56 
NOVA CASTILHO 19 12 0 5 36 
IARAS 51 7 0 0 58 

PAULISTÂNIA 55 5 0 0 60 

NOVA INDEPENDÊNCIA 44 9 0 14 67 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 61 3 1 (**) 15 80 
FERNÃO  27 3 0 0 30 

RIBEIRA 43 3 0 0 46 

GUARANI D’OESTE 50 9 (*) 0 0 59 

PARISI 59 0 0 0 59 
URU 38 4 0 0 42 
SÃO CAETANO DO SUL 25 5 0 0 30 
TOTAIS 604 68 17 36 725 
PERCENTUAL 83,31% 9,38% 2,34% 4,97% 100 % 
(*)1 Beneficiário sem cadastro no Município 
(**) Beneficiário excluído do Programa após o planejamento da auditoria. 
 

 
Da idade entre 15 e 24 anos 
 



       Fl.nº            286 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 
 

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR 

         
 

Confrontamos os dados das faixas etárias 
registradas no Cadastro Pró Social do Estado com as faixas 
etárias registradas nas Escolas visitadas, onde verificou-se a 
seguinte situação: 

 
MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

Beneficiários 
com idade 
compreendida 
entre 15 e 24 
anos 

Beneficiários 
com idade não 
compreendida 
entre 15 e 24 
anos 

Beneficiários 
excluídos do 
programa e 
outros 

TOTAL 

BENTO DE ABREU 55 0 2 57 

ILHA COMPRIDA 44 1 0 45 
TRABIJU 55 1 0 56 
NOVA CASTILHO 36 0 0 (*) 36 
IARAS 58 0 0 58 
PAULISTÂNIA 60 0 0 60 
NOVA INDEPENDÊNCIA 67 0 0 (**) 67 
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 64 0 16 80 
FERNÃO  30 0 0 30 
RIBEIRA 46 0 0 46 

GUARANI D’OESTE 58 1 0 59 

PARISI 59 0 0 59 
URU 42 0 0 42 
SÃO CAETANO DO SUL 30 0 0 30 
TOTAIS 704 3 18 725 
PERCENTUAL 97,10% 0,41% 2,48% 100,00% 
(*) Dos beneficiários com idade identificada, 5 foram excluídos do Programa. 
(**) Dos beneficiários com idade identificada, 14 foram excluídos do Programa. 

 

 
Da Existência dos Beneficiários e do Recebimento do Benefício 

 
A fim de comprovar a existência dos 

beneficiários, assim como a efetiva residência nos endereços 
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cadastrados no Sistema Pró Social foram efetuadas diligências 
junto às moradias, onde constataram-se os resultados a seguir: 
MUNICÍPIOS 
INSPECIONADOS 

Beneficiá-
rios que 
recebem o 
benefício e 
moram no 
endereço 
indicado 

Beneficiá-
rios 
conhecidos 
pelos 
vizinhos 
que não se 
encontravam 
na 
residência 

Beneficiá-
rios 
conhecidos 
pelos 
vizinhos 
que 
mudaram-se 
do Endereço 
indicado 

Beneficiá-
rios não 
conhecidos 

pelos 
vizinhos e 
que não 
moram no 
Endereço 
indicado 

Beneficiários 
excluídos do 
programa e 

Beneficiários 
que declararam 
não receber o 
benefício na 

data da 
inspeção 

TOTAL 

BENTO DE ABREU 48 0 7 0 2 57 
ILHA COMPRIDA 22 10 3 6 4 45 
TRABIJU 36 4 15 0 1 56 
NOVA CASTILHO 27 0 4 0 5 36 
IARAS 45 6 3 0 4 58 
PAULISTÂNIA 29 3 8 0 20 60 
NOVA 
INDEPENDÊNCIA 

33 5 11 3 15 67 

SEBASTIANÓPOLIS 
DO SUL 

47 15 0 0 16 78(*) 

FERNÃO  20 1 0 0 9 30 
RIBEIRA 39 0 7 0 0 46 
GUARANI D’OESTE 34 7 15 3 0 59 
PARISI 39 0 14 3 3 59 
URU 22 2 15 0 3 42 
S CAETANO DO SUL 20 7 1 2 0 30 
TOTAIS 461 60 103 17 82 723 
PERCENTUAL 63,76% 8,30% 14,25% 2,35% 11,34% 100 % 
(*) 2 alunos não visitados por dificuldade de acesso à residência, totalizando 80 
beneficiários. 

 
 

Não obstante os trabalhos realizados, 
verificamos que no início do planejamento das auditorias havia 
91.534 beneficiários no programa. Após as visitas e inspeções 
realizadas pelas Unidades Regionais deste Tribunal, 
consultamos o cadastro “Pró Social” do Estado de São Paulo e 
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constatamos a diminuição do número de beneficiários para 
88.517 pessoas. 

 
 
Conclusão  
 
A presente auditoria teve como objetivo avaliar 

as concessões de recursos do Projeto “Ação Jovem”, no âmbito 
da Assistência Social buscando identificar os controles 
utilizados na avaliação dos beneficiários. Ao final dos 
trabalhos, sistematizamos os achados pelos seguintes aspectos. 

 
a. Aspecto Legal 
 
Preliminarmente, sob o ponto de vista legal, 

concluímos que: 
 
Os instrumentos normativos aplicáveis não 

estabelecem a obrigatoriedade da guarda de cópias dos 
comprovantes de renda dos beneficiários, prejudicando a 
avaliação da situação econômica para fins de concessão do 
benefício. 

 
 
 
b. Aspecto Operacional 
 
Na perspectiva operacional, inferimos que: 
 
- Há municípios que não procedem a visitas nas 

residências dos beneficiários por intermédio de assistentes 
sociais; 

 
- o Cadastro Pró Social, utilizado para 

pagamento do benefício, está desatualizado, havendo alunos que 
estudam em escolas diversas das indicadas, bem como 
beneficiários que se mudaram dos locais onde anteriormente 
residiam ou que nem mesmo moram no endereço registrado; 

 
- Foi constatado que há alunos que não 

freqüentam a escola, outros que abandonaram a escola e ainda 
aqueles que já completaram o ensino médio; todos continuam 
recebendo o benefício do Programa Ação Jovem; 
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XII.6 - Programa 2913 – Fomento ao Desenvolvimento Regional 
        Ação 4102 – Projetos do Fundo de Melhoria das 

Estâncias 
ÓRGÃO: Secretaria de Economia e Planejamento 

DADE – Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias 

INSTRUÇÃO: DCG 4 – DSF I 
 
1.Identificação do Objeto de auditoria 
 

Estabelece a Lei Orçamentária Estadual nº 
13.289 de 22 de dezembro de 2008 que a Ação Governamental 4102 
- Projetos do Fundo de Melhoria das Estâncias consiste no 
repasse de recursos financeiros por meio de convênios, 
objetivando o aprimoramento da infra-estrutura turística dos 
municípios estâncias paulistas, de acordo com o programa anual 
de trabalho aprovado pelo Conselho de Orientação e Controle do 
Fundo de Melhoria das Estâncias. 

Esta ação está inserida no Programa 2913 – 
Fomento ao Desenvolvimento Regional, que tem como escopo 
fomentar, financiar e apoiar ações para o desenvolvimento 
socioeconômico integrado das regiões administrativas e 
metropolitanas. 

A justificativa apresentada é a viabilização de 
programas, projetos e ações regionais e metropolitanos, 
visando o desenvolvimento socioeconômico e a redução das 
desigualdades sociais. 
 
2.Objetivos e escopo da auditoria  
 

Esta Diretoria, mediante consulta ao COAG – 
Cadastro de Obras e Ações do Governo, selecionou as obras 
iniciadas em janeiro de 2008 (concluídas e em execução) que 
utilizam recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias, tendo em 
vista o que segue: 
 

· obras em execução: em que estágio se encontram 
comparativamente ao valor já repassado à Estância e a 
última medição; 

· no caso de obras concluídas, verificação da situação 
atual: se apresenta sinais de deterioração (buracos na 
rua, rachaduras, falta de sinalização, entre outros); 

· localização da obra: está em um ponto turístico da 
estância ou foi realizada no acesso ao referido ponto; 

· avaliar em que medida os investimentos realizados com 
recursos oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias têm 
contribuído para a criação de novos postos de trabalho 
nos municípios que revestem a condição de estância” 
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Assim, o escopo da auditoria amolda-se ao 
seguinte problema: “As obras em andamento estão sendo 
executadas dentro do cronograma previsto e àquelas já 
concluídas apresentam sinais de deterioração, bem como, em 
ambas as situações se estão localizadas em pontos turísticos, 
conforme determina a legislação e avaliar em que medida os 
investimentos realizados com recursos oriundos do Fundo de 
Melhoria das Estâncias têm contribuído para a criação de novos 
postos de trabalho nos municípios que revestem a condição de 
estância” 
 
3.Estratégia metodológica 
 
a. Fonte de critérios 
 

As questões de auditoria se basearam em 
fiscalizações realizadas anteriormente à criação desta 
Diretoria na Unidade Gestora Executora – DADE – Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, responsável pela 
celebração dos mencionados convênios. 
 
b. Seleção Abrangida 
 

O critério de seleção das obras a serem 
verificadas “in loco” se refere ao seu início ter ocorrido em 
2008. 
 
4. Aspectos orçamentários 
4.1.Indicadores e Metas (PPA e LOA) 
 

A Lei Estadual n.º 13.123 de 08.07.08 (Plano 
Plurianual do Estado de São Paulo - 2008-2011), define valores 
e metas para o Programa 2913 – Fomento ao Desenvolvimento 
Regional, conforme demonstrado às fls.2 do Anexo. 

A meta constante do PPA é o atendimento à 67 
municípios, meta que se presta a explicitar a eficácia da ação 
que é um dos fatores que não podem ser negligenciados na 
avaliação e no monitoramento de qualquer programa/ação. 
Entretanto, restam ainda outros aspectos da atuação 
governamental que demandam, igualmente, a produção constante 
de informações, de modo a permitir o conhecimento da real 
extensão dos benefícios proporcionados à população-alvo e dos 
procedimentos de execução que podem, eventualmente, dificultar 
a obtenção dos resultados desejados, reclamando, portanto, a 
adoção de estratégias capazes de sanar as deficiências 
operacionais detectadas. 

Destarte, além dos indicadores voltados à 
mensuração da eficácia – já utilizados pela Administração em 
praticamente todas as suas ações –, é necessário a adoção de 
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outros que tratem diretamente de aspectos relacionados à 
economicidade, à eficiência e à efetividade. Enquanto o 
primeiro se refere mais especificamente ao caráter 
quantitativo da execução das ações governamentais, os três 
últimos revestem uma dimensão mais propriamente qualitativa, 
trazendo à luz não apenas a questão da minimização dos custos 
envolvidos na geração dos bens ou serviços e da melhor 
utilização dos recursos postos à disposição do programa, mas 
também dos impactos reais – previstos ou não – provocados pela 
atuação dos entes públicos sobre a realidade social em 
questão. Sob esta perspectiva, portanto, a informação que dá 
conta do total do atendimento aos municípios ao longo de um 
determinado período, por exemplo, deve ser acompanhada de 
outras que explicitem, igualmente, o bom emprego dos recursos 
públicos reservados para tanto, bem como as alterações que 
aqueles proporcionaram à vida de seus beneficiários, avaliando 
em que medida tais impactos coincidem com os objetivos que 
motivaram a criação do programa e de suas ações. 

A meta prevista no PPA 2008/2011 para a ação em 
análise Projetos do Fundo de Melhoria das Estâncias é o 
atendimento à 67 municípios, sendo que na Lei Orçamentária 
Anual de 2009 já consta esta meta total a ser atingida no ano. 
Considerando que a meta anual é o produto da divisão da meta a 
ser atingida em quatro anos, temos que apenas em um ano já foi 
estimado na LOA-2009, 100% da meta. Além do que, verificamos 
que nas LOAs de exercícios anteriores a meta é sempre a mesma, 
ou seja, atendimento do nº total de estâncias paulistas.  
Entendemos, s.m.j., que tal procedimento está em desacordo com 
o previsto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal em 
que dever haver compatibilidade entre o PPA e a LOA. 
 

“Art. 5 - O projeto de lei orçamentária 
anual, elaborado de forma compatível com o 
plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei 
Complementar.” 

 
Além do que, o atendimento à 67 municípios é 

previsto em lei, já que os recursos do Fundo estão disponíveis 
anualmente às estâncias, conforme informado no item 3.2 deste 
relatório (Repasses dos Recursos). 
 

Falhas desta espécie constatada em outros 
programas/ações já constaram do relatório anual de 2008 (TC-
2.675/026/08). 
 
4.2. Execução Orçamentária 
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Com relação ao exercício em exame foi previsto 
para a referida ação o montante de R$ 173.605.086,00, a ser 
distribuído entre as 67 estâncias do Estado de São Paulo, 
conforme se verifica na Lei Estadual nº 13.289 de 22/12/08 
(Lei Orçamentária do Estado de São Paulo). 

Até o mês de outubro/09 a movimentação 
orçamentária é a seguinte: 
 
F ON TE D E R EC UR S OS

ELEM EN TO 
EC ON ÔM IC O

D o ta ç ã o  
A tua liza da

C ré dito  
Em pe nha do

Liquida do P a g o
P a g o  de  
R e s to s

001 - TESOURO-
DOT.INICIAL E 

444051 - OBRAS E 
INSTALACOES

172.985.376,00 39.568.744,57 16.073.379,03 16.072.379,03 27.709.165,85

003 - RECURSOS 
VINCULADOS-FUNDO 
ESP ECIAL DE DESP ESA

339039 - OUTROS 
SERVICOS DE 
TERCEIROS-
P ESSOA J URIDICA

619.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00

To ta l a té  10 / 0 9 17 3 .6 0 5 .0 8 6 ,0 0 3 9 .5 6 8 .7 4 4 ,5 7 16 .0 7 3 .3 7 9 ,0 3 16 .0 7 2 .3 7 9 ,0 3 2 7 .7 0 9 .16 5 ,8 5

Fonte:Sigeo-

 
Os repasses efetuados aos municípios estâncias: 

turísticas, climáticas, hidrominerais e balneárias, durante os 
exercícios de 2008-2009, PPA em vigência (situação em 
12/11/09) estão demonstrados às fls.2/4 do Anexo. 
 
5. Histórico e legislação pertinente  
 

Em 02 de junho de 1992, foi promulgada a Lei 
Estadual nº 7.682/92, estabelecendo normas de funcionamento do 
FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS e fixando critérios para 
distribuição dos recursos. 

O FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS foi criado em 
sua origem pela Lei Estadual n° 10.167, de 04 de julho de 
1968, vinculando – se, posteriormente à autarquia denominada 
“Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST”, a 
qual perdurou até sua extinção em 15 de junho de 1989, pela 
Lei n° 6.470/89 e 30.625/89, de 26 de outubro de 1989. 

Uma vez promulgada a nova Constituição do 
Estado de São Paulo, em 05 de outubro de 1989, seu artigo 146 
manteve o FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS, o qual 
regulamentado pelo Decreto n° 30.623 de 26 de outubro de 1989 
e 31.257 de 23 de fevereiro de 1990 e modificado pela EMENDA 
CONSTITUCIONAL n° 4, de 18 de dezembro de 1996. 
 
5.1.Objetivos do Fundo 
 

Incrementar a atividade turística nos 
Municípios reconhecidos como Estâncias no Estado de São Paulo 
através da transferência de recursos nos ditames da Lei nº 
7.862/92, visando o desenvolvimento de programas de 
urbanização, melhoria e preservação ambiental e melhoria de 
qualidade de desenvolvimento municipal das Estâncias de 
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qualquer natureza, mediante transferência de recursos 
formalizada mediante convênios específicos, celebrados entre o 
Estado e os Municípios Estâncias, onde serão realizadas as 
obras e serviços de comprovado interesse turístico. 
 
5.2. Repasses dos Recursos 
 

Pela legislação vigente, o Estado de São Paulo 
obriga-se a repassar anualmente às Estâncias um montante 
“nunca inferior a DEZ POR CENTO do total de arrecadação dos 
impostos municipais dessas Estâncias no exercício 
imediatamente anterior”. 
 
5.3. Composição dos Recursos 
 

O montante é auferido pela somatória dos 
IMPOSTOS MUNICIPAIS de cada Município através da “Declaração 
da Receita Tributária Própria Municipal – DREMU”, fornecida 
pela SECRETARIA DA FAZENDA, compondo-se de: 
 
- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; 
- imposto sobre a transmissão de bens imóveis; 
- imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos e 
gasosos; 
- imposto sobre serviço de qualquer natureza. 
 

Conforme artigo 5º da Lei 7.862/92, o critério 
de distribuição é o seguinte: 
 
-50% (cinqüenta por cento) do total do orçamento anual, 
distribuídos de forma igualitária entre todas as Estâncias; 
-50% (cinqüenta por cento) restantes distribuídos 
proporcionalmente, segundo o percentual de formação da receita 
proveniente de arrecadação dos impostos municipais das 
Estâncias. 
 
5.4. Transferência do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias (DADE) para a Secretaria de Economia e 
Planejamento 
 

O Fundo de Melhoria das Estâncias é 
administrado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias (DADE), vinculado atualmente à Secretaria de 
Economia e Planejamento após a edição do Decreto Estadual nº 
51.460 de 1º/01/07 que dispõe sobre as alterações de 
denominação e transferências que especifica, define a 
organização básica da Administração direta e suas entidades 
vinculadas, especificamente no artigo 2º, item I do mencionado 
dispositivo. 
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5.5.Trâmite do Processo para operacionalização da Ação 4102- 
Projetos do Fundo de Melhoria das Estâncias 
 

O DADE, tem a função de administrar o Fundo de 
Melhoria das Estâncias, fazendo o repasse às Estâncias 
Municipais dos valores através de convênio. Cabe ao órgão 
aprovar a distribuição dos recursos (que poderão ser 
utilizados apenas para obras) e os projetos para aplicação 
apresentados pelas estâncias. 

O ente é responsável ainda, através de equipe 
técnica pela verificação das prestações de contas e 
fiscalização das obras realizadas, devendo haver medições a 
cada etapa para liberação de parcelas futuras. São 67 
municípios qualificados por lei como estância e, por isso, 
fazem jus a parte dos recursos do fundo. 

As estâncias subdividem-se em turísticas, 
climáticas, hidrominerais e balneárias e encontram-se 
relacionadas às fls.4/5 do Anexo. 

O critério de distribuição dos recursos é 
definido na Lei Estadual nº 7.862/92. A previsão dos valores é 
realizada em outubro de cada exercício, para que, ao iniciar o 
ano seguinte, o município já esteja informado de quais 
recursos dispõe. 

As obras deverão ter finalidade turística. 
Ainda que não se trate de construção ou reforma de equipamento 
turístico, mas de infra-estrutura urbana, deverá atender ao 
turista. Por exemplo, uma pavimentação de rua poderá ser 
aceita, desde que seja para acesso ao centro da cidade ou a 
pontos turísticos, ou a bairros em que haja hospedagem, etc. 

O Conselho de Orientação e Controle, formado 
por representantes da Secretaria da Fazenda, da Casa Civil, da 
Secretaria de Planejamento e três representantes das 
Prefeituras, é responsável por aprovar a distribuição dos 
recursos (publicada no D.O.E.) e, posteriormente, os projetos 
apresentados pelos municípios para aplicação dos recursos, 
visando ao atendimento da finalidade turística das obras. Os 
projetos devem ser apresentados com dados do município, 
população, pontos turísticos, número de habitantes, projeto da 
obra, mapas, fotos e justificativa. 

Nas reuniões do Conselho, são aprovados ou não 
os projetos apresentados. Se reprovados, podem ser 
complementados e aprovados em reunião futura. Alterações 
posteriores no projeto também devem passar por aprovação do 
Conselho. 

A Secretaria de Economia e Planejamento possui 
engenheiros lotados nos 13 escritórios regionais e na sede em 
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São Paulo, os quais realizam vistorias nas obras e medição 
antes da liberação de novas parcelas de recursos. 
 
6. Metodologia 
 

Após seleção e estudo da legislação da Ação em 
exame, bem como, reunião com os responsáveis pelo Fundo e pela 
UGE que administra o mesmo foi elaborado um questionário a ser 
aplicado nas obras e realizadas auditorias piloto nos 
seguintes municípios estâncias, visando verificar a sua 
aplicabilidade: 
 
Município Convênio Valor Descrição 

ATIBAIA 136/08 352.000,00 Pavimentação da Av 
Jerônimo e Camargo e 
Travessa Pedro Salgado 
Filho, com implantação de 
duas rotatórias e 
Construção de 
Arquibancada e Muro de 
arrimo, canteiro central 
com ciclovia . 

BRAGANÇA 
PAULISTA 

07/08 1.680.000,00 Duplicação, implantação 
de pavimentação 
asfáltica, guias e 
sarjetas na Av Norte-Sul; 
construção de viaduto, 
passeio e paisagismo; 
alargamento da Rua 
Felicio Helito (cerca de 
um quarteirão); 
interligação com a 
Alameda XV de Dezembro. 

MONGAGUÁ 86/08 2.545.244,10 Reurbanização da orla da 
praia, incluindo:  
- pavimentação - 
substituição de lajotas 
sextavadas por asfalto, 
ciclovia 
- passeios – piso em 
concreto colorido, bancos 
e paisagismo; 
- mureta de contenção 
- drenagem e iluminação 
pública 
- sinalização viária 

SANTOS 31/08 1.620.240,00 2ª etapa da reforma do 
túnel Rubens Ferreira 
Martins, c/ implantação 
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de ciclovia e passarela 
de pedestres 

ITANHAÉM 82/08 3.026.860,00 Remoção de lajota 
sextavada de concreto e 
execução de pavimentação 
asfáltica, guias, 
sarjetas e sarjetões 

 
Posteriormente, então, contou-se com a 

colaboração das Unidades Regionais – UR’s desta Casa mediante 
utilização da Ordem de Serviço nº 02/09, para visita à obra e 
preenchimento de um questionário previamente elaborado por 
esta Diretoria. Cabendo à auditoria a observação dos aspectos 
levantados quando do planejamento: 
 
a)obras em andamento estão sendo executadas dentro do 
cronograma; 
b)situação atual das obras concluídas: apresenta sinais de 
deterioração (buracos na rua, rachaduras, falta de 
sinalização, entre outros); 
c)as obras estão localizadas em pontos turísticos conforme 
determina a legislação. 
 

As obras executadas mediante a celebração de 
convênios entre o DADE e os municípios Estâncias para 
verificação “in loco” pelas UR’s foram selecionadas a partir 
de pesquisa realizada no COAG – Cadastro de Obras e Ações do 
Governo e são as seguintes: 
 

UR Município Convênio Valor Descrição 
1 TUPÃ 114/08 1.619.450,00 Construção do Parque do Atleta e 

Parque Linear 
2 AVARÉ 090/08 102.810,00 Construção de praça pública no 

bairro Jardim Paineiras 
2 AVARÉ 089/08 138.740,00 Reforma da Praça Santa Cruz 
2 AVARÉ 091/08 343.250,00 Infra-estrutura urbana na Praia 

Ponta dos Cambará 

2 AVARÉ 081/08 164.000,00 Infra-estrutura urbana no 
camping municipal 

3 ATIBAIA 136/08 352.000,00 Revitalização do Centro 
Histórico - Fase II 

3 LINDOIA 39/08 675.530,00 Recapeamento asfáltico em 
diversas ruas da cidade 

3 LINDOIA 43/08 250.000,00 Reforma e adequação do Recinto 
de Exposições Municipal 

3 MONTE ALEGRE DO 
SUL 

24/08 399.330,00 Construção de ponte sobre o Rio 
Camanducaia 

3 MORUNGABA 96/08 335.650,00 Urbanização da entrada norte da 
Cidade 

3 MORUNGABA 106/08 325.170,00 Reforma do terminal de 
passageiros 

3 MORUNGABA 105/08 316.130,00 Implantação da Trilha do 
Progresso 

3 MORUNGABA 107/08 270.150,00 Reforma do edifício Eleutério 
Miguel 
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3 SERRA NEGRA 61/08 68.810,00 Infra-estrutura e pavimentação 
na Rua Dr. Jovino Silve 

3 SERRA NEGRA 102/08 331.500,00 Impermeabilização e cobertura do 
Centro de Convenções 

3 SOCORRO 01/08 800.000,00 Construção de Aeroporto - 1ª 
fase (terraplanagem da pista) 

3 SOCORRO 15/08 947.020,00 Infra-estrutura urbana em ruas 
centrais e ruas de acesso 

3 SOCORRO 12/08 450.000,00 Infra-estrutura urbana no Centro 
da cidade 

4 PARAGUAÇU 
PAULISTA 

98/08 525.160,00 Recuperação de ruas centrais e 
construção de estacionamento 

7 CARAGUATATUBA 140/08 1.806.880,00 Implantação de iluminação 
pública ornamental : Poiares  

7 CARAGUATATUBA 93/08 414.290,00 Implantação de iluminação 
pública na Bairro Getuba 

7 JOANÓPOLIS 131/08 300.000,00 Pavimentação e iluminação da Rua 
Francisco Ribeiro 

7 JOANÓPOLIS 47/08 623.000,00 Infra-estrutura na Estrada 
Municipal JNP 040 

8 IBIRÁ 54/08 348.220,00 Prolongamento da Av. Mario 
Carvalho Silva, canteiro central 

8 IBIRÁ 99/08 369.730,00 Prolongamento da pista de cooper 
da Av. Mario Carvalho   

9 IBIUNA 112/08 1.639.570,00 Infra-estrutura urbana 
10 ÁGUAS DE SÃO 

PEDRO 
18/08 432.950,00 Recapeamento asfáltico em 

diversas ruas 
10 ÁGUAS DE SÃO 

PEDRO 
38/08 500.000,00 Reforma dos sanitários e do 

saguão de entrada do Centro de 
Exposições e Eventos 

10 CACONDE 76/08 1.207.980,00 Conclusão do anel viário 
10 SÃO PEDRO 87/08 1.493.540,00 Infra-estrutura urbana 
11 SANTA FÉ DO SUL 36/08 1.428.755,60 Construção do Complexo 

Turístico, Cultural e Histórico 
12 CANANÉIA 29/08 1.247.490,00 Pavimentação, drenagem e obras 

complementares na Av. Sargento 
Claudio Alves 

12 ELDORADO 23/08 1.177.660,00 Pavimentação asfáltica e obras 
complementares da 2ª etapa 

12 IGUAPE 05/08 1.290.490,00 Pavimentação e obras 
complementares em vias 
localizadas no Bairro do Rocio e 
do Ribeira 

13 IBITINGA 42/08 1.370.890,00 Recapeamento asfáltico de 
diversas ruas da cidade 

14 APARECIDA 08/08 794.270,00 Recapeamento asfaltico nos 
bairros São Roque e Aroeira 

14 BANANAL 95/08 711.335,10 Infra-estrutura urbana parcial 
da Estrada Municipal Prefeito 
Washington Luiz de C. Bruno. 

14 CUNHA 32/08 1.170.610,00 Pavimentação e melhoria de 
trechos de interesse turístico 

14 SÃO JOSÉ DO 
BARREIRO 

120/08 410.100,00 Construção de um Centro de 
Informações Turísticas 

14 SÃO JOSÉ DO 
BARREIRO 

121/08 542.250,00 Calçamento da Estrada Vereador 
José Guimarães Rodrigues 

14 SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

07/08 483.500,00 Restauração e conservação do 
prédio tombado da sede 

15 PEREIRA BARRETO 25/08 699.640,00 Recapeamento asfáltico 

 

7. Achados de Auditoria 
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Após o prazo concedido às URs para realização 
das auditorias passamos a relatar o que segue: 
 
a)obras em andamento estão sendo executadas dentro do 
cronograma 

Das 47 (quarenta e sete) obras selecionadas, 29 
(vinte e nove) não estão concluídas, em que destacamos as 
situações de excepcionalidade, conforme constatado “in loco”: 
 
Município Obra Valor-R$ Motivo 
ATIBAIA 

Convênio nº 
136/08 

Adequação da rede de 
telefonia aérea para 
subterrânea e 
complementação da adequação 
da rede elétrica aérea para 
subterrânea no trecho da 
Rua José Lucas, incluindo: 
- construção de caixas 
subterrâneas de telefonia e 
linha de duto 2x1 PEAD, 
diâmetro 110mm; - 
instalação de cobre (70 e 
120mm²) e entrada 
subterrânea para os imóveis 

352.000,00 

Situação: obra não iniciada 
O início da obra depende de 
negociação da Prefeitura com 
as empresas Telefônica e NET 
(rede de telefonia/TV a 
cabo), Elektro (rede 
elétrica) e também com os 
comerciantes locais 
(execução de obras em 
período natalino e férias). 
A previsão de início 
informada pela 
municipalidade é março/2010, 
com duração de 
aproximadamente 4 meses. 

LINDÓIA 
Convênio nº 

39/08 

Recapeamento asfáltico de 
35.641,53 m² e recuperação 
de 3.033,74 m² de pavimento 
asfáltico com revestimento 
em CBUQ em diversas vias 
urbanas de utilização 
turística do Município 

675.530,23 

Situação:obra sem 
continuidade 
Os representantes da 
Prefeitura Municipal 
informaram que a finalização 
do recapeamento asfáltico da 
Av. Caiapós (75%) e da Rua 
Rodolfo Pereira de Godoy 
(60%), e dos serviços de 
recuperação do pavimento 
asfáltico da Rua Achiles 
Mantovani (10%) não deverão 
ser executados, sendo 
substituídos por outros 
pontos, sendo assim, as 
obras estão sem continuidade 

MORUNGABA 
Convênio nº 

107/08 

Execução de obras de 
reforma no Mercado 
Municipal "Eleutério 
Miguel", englobando os 
seguintes serviços:- infra-
estrutura para redes 
elétrica e hidráulica; 
cobertura (troca da 
estrutura e substituição 
das telhas); vidros 
(reposição); pintura; 
instalações hidráulicas; 
instalações elétricas; 
construção de mezanino 

270.144,54 

Situação:prejudicado 
Em função do incêndio, 
existe a possibilidade da 
readequação, ou ainda, a 
implantação de novos 
serviços não definidos no 
escopo do convênio (exemplo: 
aplicação de "forro falso" 
para esconder as manchas 
provocadas pelo incêndio nas 
telhas metálicas. O atraso 
deve-se a ocorrência de 
incêndio no interior da 
edificação. Inexistência de 
cronograma para refazimento 
e finalização dos serviços; 
necessidade de avaliação da 
estrutura da laje no 
interior da edificação, isto 
em função do incêndio 
ocorrido 
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Além das obras acima mencionadas foi constatado 
“in loco” que com relação às demais obras não concluídas que 
11 (onze) estão sendo executadas dentro do cronograma e 15 
(quinze) estão paralisadas ou atrasadas, conforme demonstrado 
a seguir: 
 
Município Obra Valor-R$ Motivo 
MORUNGABA 

Convênio nº 
105/08 

 

Execução de recapeamento 
asfáltico a frio, construção 
de obeliscos em concreto 
armado, paisagismo, 
substituição de lâmpadas, 
sinalização horizontal e 
vertical, calçamento em 
concreto, execução de mureta 
com paralelepípedos e de 
alambrados. 

316.130,00 

Situação: 65% concluída 
Considerando o vencimento 
do prazo de vigência do 
convênio (jun/09) e o 
avanço físico das 
atividades, entendemos 
pelo atraso da execução. 
Observamos a ausência da 
contratada no local dos 
serviços para a execução 
dos serviços faltantes. 

MORUNGABA 
Convênio nº 

106/08 

Reforma do Terminal 
Rodoviário, envolvendo: 
demolições e remoções; 
cobertura metálica para o 
ponto de táxi; esquadrias de 
madeira (portas); 
instalações hidráulicas e 
elétricas; piso 
antiderrapante, azulejos e 
soleiras. Recapeamento 
asfáltico do pátio do 
terminal e da R.Fortunato 
Stella (revestimento em 
CBUQ). Construção de ponte 
de madeira para acesso ao 
terminal (para pedestres). 

325.170,00 

Situação: 80% concluída 
Considerando o vencimento 
do prazo de vigência do 
convênio (junho/2009) e o 
avanço físico das 
atividades, entendemos 
pelo atraso da execução. 
Não obstante, observamos 
a ausência da contratada 
no local dos serviços. 

SOCORRO 
Convênio nº 

12/08 

Reubarnização da R. 13 de 
Maio,compreendendo os 
seguintes serviços:limpeza 
do terreno,demolição e 
retiradas;drenagem:escavação 
das valas/escoramento das 
paredes 
laterais/assentamento da 
tubulação/reaterro e 
compactação de 
valas/execução dos PV's e 
bocas de lobo;pavimentação: 
asfáltica (ruas)  
intertravada (calçadas), 
bancos/floreiras/totens c/ 
display/lixeiras;instal. 
elétricas. 

450.000,00 

Situação: 30% concluída 
As obras encontram-se 
paralisadas. O prazo de 
vigência do presente 
convênio encontra-se 
vencido. 

PARAGUAÇU 
PAULISTA 

Convênio nº 
98/08 

Pavimentação das ruas 
centrais de acesso ao 
centro: Av. Brasil; R. XV de 
Novembro; R. Santos Dumont; 
R. Conceição M. Alegre; 
R.Vitor Labate. Construção 
de estacionamento 45º em 
concreto na Av. Brasil, na 
R. Irmã Gomes e na R. Av. 
Pref.Miguel Deliberador, 
este último c/ alambrado. 
Regularização de lajotas nas 
vias centrais. 

525.160,00 

Situação: 80% concluída 
Há atraso. Tendo em vista 
a demora na liberação da 
2ª parcela do convênio a 
obra entrou em ritmo 
lento. 
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JOANÓPOLIS 
Convênio nº 

47/08 

Execução de 18.661,20m² de 
pavimentação asfáltica tipo 
CBUQ, com 3,00cm de 
espessura, 24,00m de 
drenagem e 13 canaletas de 
concreto, na estrada 
Municipal Cecília 
Bertholini, JNP 040, no 
trecho da área urbana do 
município, prolongando-se 
por 3.110,20m em direção ao 
Bairro dos Pires. 

623.000,00 

Situação: 49% concluída 
Houve atraso em relação 
ao planejamento inicial. 
Há um trecho de 
aproximadamente 1.600m de 
extensão que ainda não 
foram pavimentados. O 
engenheiro do DADE e a 
responsável pela 
Prefeitura de Joanópolis 
não souberam precisar os 
motivos do atraso. Foi 
informada a existência de 
dois termos aditivos que 
prorrogaram o prazo de 
conclusão das obras até 
24/04/2010, não 
disponíveis para exame na 
ocasião da visita. 

JOANÓPOLIS 
Convênio nº 

131/08 

Pavimentação da Rua 
Francisco Ribeiro com 
bloquetes de concreto 
(5.493,60m²), com sistema de 
drenagem pluvial superficial 
via sarjetas extrusadas e 
descarga nas bordas por 
aberturas de guias e saídas 
para os vales. O objeto 
também contempla 859,60m² de 
plantação de grama em 
canteiro central. 

321.259,55 

Situação: 99% concluída 
A representante da 
Prefeitura de Joanópolis 
informou que o termo 
aditivo de prorrogação de 
prazo até 03/11/2008 foi 
celebrado em razão de 
chuvas no período e falta 
de cimento no mercado. A 
não conclusão da obra até 
a presente data não foi 
justificada. 

IBIRÁ 
Convênio nº 

54/08 

Execução de obras 
prolongamento da Avenida 
Mário Carvalho Silva, com 
execução do Canteiro 
Central, Iluminação e 
Paisagismo, do município da 
Estância de Ibirá. 

348.220,00 

Situação: 9,5% concluída 
Houve modificação durante 
a execução do canteiro 
central, que foi 
efetivamente construído 
na lateral esquerda da 
pista sentido Sede do 
Município / Termas de 
Ibirá. A execução 
conforme projeto inicial  
(com construção de 
canteiro central) 
exigiria o alargamento, 
pavimentação e 
asfaltamento da pista 
existente, implicando em 
excessiva onerosidade 
para a obra. A Secretaria 
de Estado da Economia e 
Planejamento estuda a 
modificação do projeto 
inicial com as adaptações 
necessárias, bem como as 
compensações financeiras 
envolvidas. Os repasses 
encontram-se SUSPENSOS 
até decisão ulterior. 

IBIRÁ 
Convênio nº 

99/08 

Prolongamento da pista de 
Cooper , na Av. Mário 
Carvalho Filho, trecho: 
entre o portal, prolongando-
se por 1.100,00 m em direção 
às termas do Ibirá,do 
município. 

369.730,00 

Situação: 59,18% 
concluída 
Houve modificação do 
local da execução da 
pista de cooper em função 
da construção do canteiro 
e da iluminação centrais  
integrantes de outro 
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Convênio (054/2008), que 
foram efetivamente 
executados na margem 
esquerda da pista no 
sentido Sede do Município 
/ Termas de Ibirá, 
provocando o recuo do 
traçado original da pista 
de cooper. O local da 
execução conforme projeto 
inicial precisou ser 
afastado para abrigar as 
obras do canteiro central 
e da iluminação (custeado 
com recursos do Convênio 
n.º 054/2008), que 
efetivamente foram 
contruídos na margem 
esquerda da vicinal, 
provocando sobreposição 
de serviços e alteração 
nos projetos iniciais. A 
Secretaria de Estado da 
Economia e Planejamento 
estuda a modificação das 
adaptações necessárias, 
bem como as compensações 
financeiras envolvidas. 
Os repasses subsequentes 
encontram-se SUSPENSOS 
até decisão ulterior. 

ÁGUAS DE 
SÃO PEDRO 

Convênio nº 
38/08 

Reforma dos sanitários e do 
saguão de entrada do Centro 
de Exposições e Eventos, 
localizado à Avenida Carlos 
Mauro, sem número. 

500.000,00 

Situação: 92% concluída 
Houve atraso e 
paralisação, sendo que a 
vistoria realizada em 
01/10/09 tem as mesmas 
características da feita 
em março de 2009, 
conforme observado pelo 
Engenheiro que acompanhou 
a visita. 

SANTA FÉ DO 
SUL 

Convênio nº 
36/08 

Construção do complexo 
turístico, cultural e 
histórico, em área 
localizada na Avenida Paulo 
Nunes da Silva, sem número, 
que terá área de cobertura 
de 1.158,00 metros 
quadrados. 

1.428.755,60 

Situação: 92% concluída 
Sim, segundo declarado 
pelos responsáveis pela 
obra, o fator que mais 
contribuiu para o atraso 
na obra foram 
dificuldades financeiras 
enfrentadas pela empresa 
que se encarregou da 
execução da obra. 

CANANÉIA 
Convênio nº 

29/08 

Pavimentação, drenagem e 
obras complementares na Av. 
Sgto. Claudio Alves (Retiro 
das Caravelas). 

1.247.490,00 

Situação: 97,13% 
concluída 
Segundo os Termos 
Aditivos celebrados entre 
a Prefeitura e a 
Construtora, que 
prorrogaram o prazo para 
01/11/2008 e depois para 
01/01/2009, o atraso 
teria ocorrido por más 
condições climáticas. 
Quanto aos atrasos 
posteriores e à 
paralisação constatada na 
data da vistoria, não 
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obtivemos esclarecimentos 
da Prefeitura, não 
obstante nossa 
requisição. 

IGUAPE 
Convênio nº 

05/08 

Terraplenagem, pavimentação 
asfáltica, pavimentação de 
lajotas de concreto, 
enrocamento, guias e 
sarjetas, drenagem com tubos 
de concreto e bocas de lobo 
na Av. N.ª S.ª do Rocio e 
nas Ruas Papa João XXIII, 
São José, Rio Comprido, 
Trav. Senador Feijó, N.ª S.ª 
de Guadalupe e Suamirim 

1.290.490,00 

Situação: 86,84% 
concluída 
Há atraso e paralisação. 
Não obtivemos 
esclarecimentos da 
Prefeitura, não obstante 
nossa requisição. 

IBITINGA 
Convênio nº 

42/08 

Execução de 93.860,82 m² de 
recapeamento asfáltico, com 
revestimento em CBUQ, em 
vias urbanas para a 
recuperação de parte da 
malha viária municipal. 

1.370.890,00 

Situação: 75% concluída 
A obra está paralisada, 
aguardando a liberação da 
terceira parcela de 
responsabilidade do 
ESTADO. 

BANANAL 
Convênio nº 

95/08 

Obras de Infra-Estrutura na 
estrada municipal Prefeito 
Washington Luiz de Carvalho 
Bruno. 

711.335,10 

Situação: 77% concluída 
A obra está paralisada, a 
Prefeitura está 
providenciando a 
documentação necessária 
para a alteração do 
Projeto para que seja 
executada a calçada. 

CUNHA 
Convênio nº 

32/08 

Pavimentação e obras de 
infra-estrutura em estradas 
de interesse turístico 
localizadas na zona rural e 
turística do município. 

1.170.610,00 

Situação: 60% concluída 
Obra paralisada 
aguardando liberação de 
recursos para a execução 
da 3º etapa. 

 
 

Algumas destas obras em andamento, já 
apresentam problemas em sua execução conforme a seguir 
demonstramos: 
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MORUNGABA - Reforma do Terminal Rodoviário.Situação da obra: 
80% concluída 

  
Fotos 1 e 2 - Pontos de asfaltamento com aparecimento de marcas e rachaduras. 

 
SOCORRO - Reubarnização da Rua 13 de Maio.Situação da obra: 
30% concluída 

  

Fotos 3 e 4 - Desprendimento de blocos da calçada. Afundamento 
e desnivelamento da calçada. 
 
SOCORRO - Recapemento asfáltico de 56.362,21 m² de vias 
urbanas. Situação da obra: 92% concluída 
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Fotos 5, 6 e 7 - Não recapemento de trechos da Rua João 
Leonardelli e necessidade de recapeamento na Rua Capitão 
Joaquim de Souza Pinto. 
 
JOANÓPOLIS - Execução de 18.661,20m² de pavimentação 
asfáltica. Situação da obra: 49% concluída. 

  

Fotos 8 e 9 - Buraco no asfalto     Trecho com asfalto 

danificado 

  

Fotos 10 e 11 - Detalhe: a água proveniente do solo Trecho com 
asfalto danificado 
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Fotos 12 e 13 - Trecho com asfalto danificado 

 
JOANÓPOLIS - Pavimentação da Rua Francisco Ribeiro com 
bloquetes de concreto (5.493,60m). Situação da obra: 99% 
concluída 

  

Fotos 14 e 15 - Guia, sarjeta e boca de lobo danificada. 

 
IBIRÁ - Prolongamento da pista de Cooper , na Av. Mário 
Carvalho Filho. Situação da obra: 59,18% concluída 

  

Fotos 16 e 17 - deslocamento da pista de “cooper”, da lateral, 
para o lado de fora da pista de rolamento, em desacordo com o 
projeto inicial e parte da pista concluída, mas sem efetivação 
do paisagismo no canteiro. 
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Fotos 18 e 19 – canteiro inacabado e em estado de deterioração 
 

 

Foto 20 – existência de árvores no leito da pista de “Cooper” 

  

Fotos 21 e 22 – trecho sem conclusão no final da pista de 
“Cooper” e erosão no meio da pista. 
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SÃO PEDRO - Recapeamento asfáltico tipo CBUQ e implantação de 
guias e sarjetas, em vias urbanas do Município - Situação da 
obra: 78% concluída. 

  

Fotos 16 e 17 - Rua recém recapeada - Rua João Leorte Odina 

 
SANTA FÉ DO SUL - Construção do complexo turístico, cultural e 
histórico, em área localizada na Avenida Paulo Nunes da Silva, 
sem número, que terá área de cobertura de 1.158,00 metros 
quadrados - Situação da obra: 92 a 95% concluída 

   

Fotos 18 e 19 - Falhas no acabamento da pintura 
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Fotos 20 e 21 - Imperfeições no gesso do corredor principal 
 
ITANHAÉM - Remoção de lajota sextavada de concreto e execução 
de pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sarjetões - 
Situação da obra: percentual não informado 

   

Fotos 22 e 23 - Detalhe – falta colocação de sarjetões e 
detalhe à direita: falta de sarjetão. 

  

Fotos 24 e 25 - Asfaltamento já danificado – provavelmente por 
obra de terceiros 
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MONGAGUÁ - Reurbanização da orla da praia. Situação da obra: 
acima de 71 % concluída 

  

Fotos 26 e 27 - alguns bancos junto à mureta de contenção 
ainda estavam soltos, buracos no piso junto a alguns postes; 
 
b)situação atual das obras concluídas: apresenta sinais de 
deterioração (buracos na rua, rachaduras, falta de 
sinalização, entre outros) 
 

Na amostragem foram verificadas 20 (vinte) 
obras concluídas que apresentavam algum sinal de deterioração 
cuja situação no momento da visita “in loco” era a seguinte: 
 
AVARÉ - Construção de praça pública no bairro Jardim 
Paineiras. Início da obra: 14/08/08 – Término: 29/12/08 

  
Fotos 1 e 2 - pontos de depressão no assentamento do mosaico 
português, causando acúmulo de água. 
 
AVARÉ - Reforma da Praça Santa Cruz. Início da obra: 14/08/08 
– Término: 29/12/08 
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Fotos 3, 4 e 5 - pontos de depressão onde pode haver acúmulo 
de água e posteriormente acúmulo de areia e sujeira trazidos 
pela chuva. Alguns pontos onde já estão sendo efetuados 
reparos no assentamento do mosaico que se soltou. 
 
AVARÉ - Infra-estrutura urbana na Praia Ponta dos Cambarás. 
Início da obra: 28/08/08 – Término: 21/05/09 

  
Fotos 6 e 7 - na data da visita (setembro/09), apesar da 
pavimentação ter sido concluída em maio/09, já apresenta 
sinais de deterioração, principalmente no seu trecho final 
próximo à praia onde a mesma praticamente já não existe 
 

LINDÓIA – Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade. 
Início da obra: 19/06/08 – Término : 14/06/09 

 

Foto 8 – R.Bartolomeu Suman – necessidade de recuperação do 
pavimento asfáltico 
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SERRA NEGRA - Impermeabilização e cobertura do Centro de 
Convenções. Início da obra: 30/06/08 – Término : 25/06/09 

  

Fotos 9 e 10 - Desprendimento do piso cimentado, expondo a 
manta asfáltica à ação do tempo, em prejuízo à sua 
durabilidade; má qualidade de execução do rejuntamento 
 
SOCORRO - Construção de Aeroporto(terraplanagem da 
pista).Início da obra: 28/05/08 – Término : 23/05/09 

  

Fotos 11 e 12 - identificou-se ponto de escoamento de água na 
pista e caso não tratado (instalação de galerias pluviais), 
poderá desencadear processo de erosão em trecho aterrado da 
mesma, o que implicará em gastos adicionais 
 

IBIÚNA - Infra-estrutura urbana.Início da obra: 03/07/2008 – 
Término : 30/05/2009 

   
Av. Fortunatinho       Av. São Sebastião   Rua Pinduca Soares 



       Fl.nº            312 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 
Fotos 13, 14 e 15 – no ano seguinte ao do encerramento das 
obras de recapeamento, observamos algumas falhas (buracos, 
pedaços que se soltaram) 
 

 

ÁGUAS DE SÃO PEDRO - Recapeamento asfáltico em diversas 
ruas.Início da obra: 12/06/08 – Término : 11/11/08 

  

Fotos 16 e 17 - Falha encontrada na Rua Santa Filomena - Dano 
causado por morador em via recém recapeada 
 

CACONDE - Conclusão do anel viário. Início da obra: 27/06/08 – 
Término : 22/06/09 
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Fotos 18 a 22 - Observamos grande quantidade de entulho ao 
lado das guias e sarjetas, e a existência de erosão nas 
laterais e falhas no asfalto. Em alguns pontos é possível ver 
a terra entre a sarjeta e o asfalto. Existência de tubo 
passando dentro do bueiro 
 

 

 

 

ELDORADO - Pavimentação asfáltica e obras complementares da 2ª 
etapa. Início da obra: 03/07/08 – Término : 03/07/09 

  

 

Fotos 23, 24 e 25 - A Rua Prof. Ilza B. da Silva estava 
pavimentada com concreto (o previsto no contrato era com 
asfalto). Na Rua Presbítero Alicio Freitas de Oliveira, havia 
uma boca de lobo entupida. Na mesma rua, verificamos 
extravazão de esgoto pela tampa do poço de visita, problema 
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que poderá ensejar aberturas no pavimento recém construído, 
para manutenção corretiva 
 

APARECIDA - Recapeamento asfáltico nos bairros São Roque e 
Aroeira.Início da obra: 09/06/2008 – Término : 04/06/2009 

  

Fotos 26 e 27 - Algumas trincas já existentes na pavimentação 
asfáltica 

 
SANTOS - 2ª etapa da reforma do túnel Rubens Ferreira Martins, 
c/ implantação de ciclovia e passarela de pedestres. Início da 
obra: 16/06/08 – Término: 31/12/08 

  
Fotos 28 e 29 – necessário refazer as tampas de concreto 

   
Fotos 30, 31 e 32 – rampa de acesso da ciclovia sem pintura e 
na parte interna do túnel apresentando imperfeições e muro da 
rampa de saída apresentando imperfeições 
 
c)as obras estão localizadas em pontos turísticos conforme 
determina a legislação 
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Das 47 obras visitadas, 42 (quarenta e duas) 
eram de caráter turístico, conforme identificou a auditoria e 
preceitua a Lei Estadual nº 7.862/92. 

As 05 (cinco) obras restantes (10,64%) não 
foram caracterizadas pela auditoria de caráter turístico, em 
razão dos seguintes motivos: 
 
Município Obra Valor-R$ Motivo 

AVARÉ 
Convênio nº 

90/08 

Construção de uma praça 
pública no Jardim 

Paineiras, de formato 
circular, piso em mosaico 
português, iluminação e 
gramado. Total da área 
construída 8.500 m² 

104.239,40 

A princípio não há como 
vincular a construção de 
uma praça no Jardim 
Paineiras ao caráter 
turístico do município de 
Avaré, uma vez que tal 
praça fica em um bairro 
distante do centro ou de 
outros pontos turísticos, 
não havendo nada que possa 
atrair o turista ao local, 
como eventos, feiras, etc. 

MORUNGABA 
Convênio nº 

105/08 

Execução de recapeamento 
asfáltico a frio, 

construção de obeliscos em 
concreto armado, 

paisagismo, substituição 
de lâmpadas, sinalização 
horizontal e vertical, 
calçamento em concreto, 
execução de mureta com 
paralelepípedos e de 

alambrados 

316.129,91 

Não identificamos o caráter 
turístico alegado para a 
execução da referida obra. 
A justificativa indica que 
a obra toda comporia "um 
belíssimo conjunto 
urbanístico e cultural, 
agregando valor 
considerável ao turismo 
local", com o qual não 
compactuamos. 

SERRA NEGRA 
Convênio nº 

61/08 

Execução de 2.300 m² de 
pavimentação asfáltica com 

CBUQ; 518 m de guias e 
sarjetas; e recuperação de 
7 unidades de bocas de 

lobo na Rua Jovino 
Silveira - Bairro das 

Palmeiras 

75.075,00 

Não identificamos o caráter 
turístico alegado para a 
execução da referida obra, 
qual seja: acesso ao 
Recinto de Exposições de 
Feiras, e também à "Rota 
Turística Rural do Bairro 
dos Leais", que possui 
pousadas, pesqueiros e 
parques de passeios em seu 
trajeto. Trata-se, na 
verdade, de uma 
pavimentação asfáltica de 
aproximadamente 300 m para 
atendimento de um bairro do 
Município de Serra Negra. 

JOANÓPOLIS 
Convênio nº 

131/08 

Pavimentação da Rua 
Francisco Ribeiro com 
bloquetes de concreto 

(5.493,60m²), com sistema 
de drenagem pluvial 

superficial via sarjetas 
extrusadas e descarga nas 
bordas por aberturas de 
guias e saídas para os 
vales. O objeto também 
contempla 859,60m² de 
plantação de grama em 

canteiro central 

321.259,55 

Segundo a proposição da 
Prefeitura, o interesse 
turístico consiste em 
proporcionar a melhoria das 
condições de utilização da 
única via alternativa de 
acesso ao perímetro urbano 
do município, na hipótese 
de qualquer interrupção no 
acesso principal ao centro 
da cidade. Embora essa 
melhoria possa beneficiar, 
de certa forma, os turistas 
que se dirigirão ao 
município, não consideramos 
ser manifesto o comprovado 
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interesse turístico da obra 
de pavimentação, nas 
condições do Art. 6º da 
L.E. 7.862/92. 

CACONDE 
Convênio nº 

76/08 

Conclusão do Anel Viário, 
interligando a Rodovia SP-
253 com a Estrada Barro 
Preto, com extensão de 
800m, incluindo duas 

rotatórias, sendo uma na 
própria Rodovia SP-253 e a 

outra, junto à Estrada 
Barro Preto 

1.207.979,30 

A obra visa primeiramente a 
redução do trânsito de 
veículos pesados dentro do 
Município. Os pontos 
turísticos não são tão 
freqüentados, e 
eventualmente o Município 
recebe maior número de 
turistas em razão dos 
eventos, para os quais, 
muitos turistas hospedam-se 
dentro dos hotéis situados 
no centro do Município, 
logo não utilizando ou 
utilizando pouco a estrada, 
objeto do convênio. 

 

  

Fotos 1 e 2 – Parque Prainha e Mirante – pontos considerados 
turísticos na Estância Climática de Caconde sem movimento 
durante a semana 
 

Entendemos, s.m.j., que em razão do principal 
objetivo pretendido pela ação governamental em análise e pela 
lei que rege o Fundo que é aprimorar a infra-estrutura 
turística dos municípios estâncias paulistas, de acordo com o 
programa anual de trabalho aprovado pelo Conselho de 
Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias, 
deveria haver maior integração entre o DADE e a Secretaria de 
Estado do Turismo, já que, na composição do referido Conselho 
não há a participação da mencionada Secretaria. 
 
d)avaliar em que medida os investimentos realizados com 
recursos oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias têm 
contribuído para a criação de novos postos de trabalho nos 
municípios que revestem a condição de estância” 
 

O turismo pode ser considerado uma das mais 
importantes atividades econômicas do país. De acordo com o 
Plano Nacional do Turismo, do Governo Federal, a atividade 
turística constitui-se, atualmente, no quinto principal 
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produto na geração de divisas em moeda estrangeira para o 
Brasil28, seguindo de perto os resultados obtidos pelas 
exportações de veículos automotores. A magnitude das cifras 
movimentadas pela produção de bens relacionados ao turismo faz 
deste um dos mais relevantes propulsores de desenvolvimento 
socioeconômico, ensejando condições favoráveis à distribuição 
de renda e à geração de empregos, além de contribuir para a 
preservação do patrimônio natural e cultural das regiões para 
onde afluem grandes contingentes de visitantes. 

A própria criação do Fundo de Melhorias das 
Estâncias constitui-se em expressão inequívoca do 
reconhecimento de sua importância, bem como da necessidade de 
aporte de recursos para o desenvolvimento do potencial 
turístico de diversos municípios paulistas. Além disso, há 
ainda outros textos legais que enfatizam a participação de 
tais atividades na geração de novos postos de trabalho, como 
podemos observar nos seguintes dispositivos da Lei Federal nº 
11.771 de 17/09/08, também chamada Lei Geral do Turismo: 
 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se turismo 
as atividades realizadas por pessoas físicas durante 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu 
entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) 
ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. 
Parágrafo único. As viagens e estadas de que trata o 
caput deste artigo devem gerar movimentação 

econômica, trabalho, emprego, renda e receitas 

públicas, constituindo-se instrumento de 
desenvolvimento econômico e social, promoção e 
diversidade cultural e preservação da 
biodiversidade. 
Art. 11. Fica criado o Comitê Interministerial de 
Facilitação Turística, com a finalidade de 
compatibilizar a execução da Política Nacional de 
Turismo e a consecução das metas do PNT com as 
demais políticas públicas, de forma que os planos, 
programas e projetos das diversas áreas do Governo 
Federal venham a incentivar: 
(...) 
XII - a geração de empregos; 

 
De mesma forma, a geração de empregos figura 

entre os objetivos traçados pelo programa Desenvolvimento do 
Turismo (4105), promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e 
Turismo, como podemos observar no excerto abaixo, extraído do 
Plano Plurianual 2008-2011: 
 

                                                 
28 BRASIL, Plano Nacional do Turismo 
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“Realizar atividades indutoras para o 
desenvolvimento do segmento turístico 
(produtos turísticos) no Estado de São 
Paulo e a conseqüente geração de emprego, 
renda e melhoria da qualidade de vida da 
população local”  

 
Portanto, a presente questão procura avaliar em 

que medida os investimentos realizados com recursos oriundos 
do Fundo de Melhoria das Estâncias têm contribuído para a 
criação de novos postos de trabalho nos municípios que 
revestem a condição de estância. Para tanto, foram consultadas 
as informações disponibilizadas no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados – CAGED – banco de dados instituído 
através da Lei Federal nº 4.923/65.  

Tendo em vista os objetivos desta auditoria, 
consideramos unicamente o saldo entre as admissões e os 
desligamentos de profissões cujas atribuições decorrem, ainda 
que indiretamente, da prestação de serviços turísticos. A 
definição de tais ocupações embasou-se na relação apresentada 
no art. 21 da Lei Geral do Turismo, conforme transcrição 
abaixo: 
 

Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços 
turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades 
empresárias, sociedades simples, os empresários 
individuais e os serviços sociais autônomos que 
prestem serviços turísticos remunerados e que 
exerçam as seguintes atividades econômicas 
relacionadas à cadeia produtiva do turismo: 
 
I - meios de hospedagem; 
II - agências de turismo; 
III - transportadoras turísticas; 
IV - organizadoras de eventos; 
V - parques temáticos; e 
VI - acampamentos turísticos. 
Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no 
Ministério do Turismo, atendidas as condições 
próprias, as sociedades empresárias que prestem 
os seguintes serviços: 
I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; 
II - centros ou locais destinados a convenções 
e/ou a feiras e a exposições e similares; 
III - parques temáticos aquáticos e 
empreendimentos dotados de equipamentos de 
entretenimento e lazer; 
IV - marinas e empreendimentos de apoio ao 
turismo náutico ou à pesca desportiva; 
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V - casas de espetáculos e equipamentos de 
animação turística; 
VI - organizadores, promotores e prestadores de 
serviços de infra-estrutura, locação de 
equipamentos e montadoras de feiras de negócios, 
exposições e eventos; 
VII - locadoras de veículos para turistas; e 
VIII - prestadores de serviços especializados na 
realização e promoção das diversas modalidades 
dos segmentos turísticos, inclusive atrações 
turísticas e empresas de planejamento, bem como a 
prática de suas atividades. 

 
A partir deste dispositivo legal, selecionamos 

no banco de dados do CAGED as seguintes ocupações, as quais 
foram agrupadas em três grupos distintos para facilitar a 
demonstração dos resultados obtidos: 
 

Hotelaria e hospedagem Atividades culturais e de lazer Bares e restaurantes 

Porteiro (hotel) Porteiro de locais de diversão  Cozinheiro geral  

Recepcionista de hotel Técnico em turismo Atendente de lanchonete 

Camareiro de hotel Recreador Barman 

Gerente de hotel Bilheteiro no serviço de diversões Garçom 

Governanta de hotelaria Gerente de serviços culturais Maître  

Chefe de portaria de hotel Apresentador/organizador de eventos Gerente de restaurante 

Mordomo de hotelaria Guia de turismo Gerente/chefe de bar 

  Recepcionista de casas de espetáculos  Chefe de cozinha 

É importante ressaltar que o quadro acima não 
oferece uma relação exaustiva dos empregos que podem ser 
atribuídos ao oferecimento de produtos turísticos. Há, 
certamente, categorias profissionais engajadas em diversos dos 
serviços relacionados no art. 21 da Lei nº 11.771/08 que não 
se encontram presentes nas ocupações selecionadas para a 
presente análise. 

Este fato decorre da impossibilidade de 
identificá-las em meio às profissões que integram a 
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Um exemplo desta 
limitação pode ser ilustrado a partir dos serviços prestados 
pelas transportadoras turísticas: estas certamente possuem em 
seu quadro funcional um grande número de motoristas; 
entretanto, os registros do CAGED não nos permitem identificar 
com segurança as ocasiões em que estes profissionais estão 
ocupados efetivamente em serviços de natureza turística, ou em 
qualquer outro tipo de atividade econômica. 

Destarte, os dados obtidos não podem ser 
considerados como a expressão exata do número de empregos 
proporcionados pelo turismo nas estâncias do Estado, mas 
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certamente oferecem uma medida aproximada da vitalidade de tal 
segmento econômico ao longo do período compreendido entre 
janeiro de 2003 e setembro de 2009. 

Os saldos das contratações nos três grupos de 
ocupações definidos acima encontram-se sistematizados na 
tabela às fls. 5/6 do Anexo. 

Observamos que, em quatorze das sessenta e sete 
estâncias do Estado, ou seja, em aproximadamente 21% delas, o 
número de demissões nas ocupações que mais se associam à 
prestação de serviços turísticos foi superior ao de 
contratações. Entre estes municípios, destaca-se especialmente 
o de Mongaguá, que, a despeito dos atrativos de suas praias, 
registrou, ao longo dos últimos sete anos, um total de 
desligamentos superior ao de admissões em sessenta e cinco 
postos de trabalho, ao passo que seu saldo geral de 
contratações, isto é, o conjunto das ocupações que sofreram 
alterações durante o período em análise, independentemente do 
segmento econômico a que pertencem, foi positivo em 540 novos 
empregos. 

Mesmo se analisarmos somente os municípios 
cujas ocupações consideradas na tabela acima tenham registrado 
crescimento, verificamos que a sua participação na evolução 
geral dos empregos foi, na maioria dos casos, discreta, 
considerando-se, de um lado, o potencial econômico inerente à 
exploração da atividade turística, como já mencionado no 
início deste capítulo, e, de outro, a relevância que tal 
segmento poderia representar para a economia desses 
municípios, na medida em que o apelo de suas atrações 
turísticas fora de ordem a ensejar o reconhecimento, através 
de lei estadual, de sua condição de estância.  

O gráfico abaixo ilustra a participação das 
ocupações relacionadas ao turismo no conjunto dos empregos 
gerados, demonstrando que, na maioria dos casos, a fatia 
correspondente a este segmento permaneceu abaixo de 5% do 
total:  
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Por outro lado, convém ressaltar os números 
apresentados pelos municípios de Lindóia, Águas de São Pedro, 
Igaraçu do Tietê, Salesópolis e Santo Antônio do Pinhal, cujas 
contratações na área de infra-estrutura turística responderam 
por mais de 20% dos postos de trabalho criados. Em Lindóia, 
especificamente, apenas um terço destes não se relacionavam, a 
princípio, à oferta de serviços dessa natureza, sugerindo um 
significativo recrudescimento da importância do turismo no 
desenvolvimento econômico e na geração de renda no município, 
ao longo dos últimos sete exercícios.  

Já a estância de Ilha Solteira produziu 43 
novos cargos no setor, enquanto o número total de empregos no 
município sofreu pesada retração no período. 

A respeito do papel desempenhado pelas 
atividades turísticas no conjunto das receitas arrecadadas 
pelas estâncias do Estado, não dispomos de informações 
sistematizadas que nos permitam formular considerações 
precisas. Entretanto, vale ressaltar que, de acordo com os 
dados fornecidos pelas próprias Prefeituras municipais ao 
sistema Siapnet, deste E. Tribunal de Contas, em 2007, apenas 
em vinte e uma delas – ou seja, 31,82% - o turismo 
representava a principal atividade econômica local, conforme 
podemos observar no gráfico abaixo: 
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Evidentemente, o fato de haver outros segmentos 
econômicos cujo vigor suplante o registrado pelos serviços de 
natureza turística não conduz, automaticamente, à conclusão de 
que o papel destes seja pouco significativo para o 
desenvolvimento local, ou, ainda, que o potencial turístico do 
município permaneça pouco explorado. Entretanto, a indicação 
da predominância de outras atividades econômicas, ponderada à 
luz dos baixos valores alcançados por suas receitas 
tributárias, sinaliza-nos com a possibilidade de parte dos 
municípios não terem sido o destino senão de uma diminuta 
quantidade de visitantes, frustrando, conseqüentemente, as 
justificativas – e as expectativas – que embasaram o projeto 
de lei que permitiu sua elevação à condição de estância, bem 
como seu acesso aos recursos disponibilizados pelo Fundo de 
Melhoria das Estâncias – embora muitos deles, como já 
demonstrado anteriormente, permaneçam por longos períodos sem 
apresentar projetos que possam ser custeados por tais 
recursos. 

Os casos que melhor ilustram estas afirmações 
são os dos municípios relacionados na tabela abaixo, nos quais 
os valores obtidos no exercício de 2007 com a arrecadação de 
ISS estiveram abaixo de R$ 300.000,00: 
 

Município População 
Principal Atividade 

Econômica 
Receita 

Tributária 
ISS 

Campos Novos 
Paulista 4.600 

Produção mista- Lavoura e 
pecuária 386.835,60 33.186,73 

 Analândia 
3.582 

Extração de outros 
minerais 1.178.199,07 157.726,90 

 Cunha 
23.214 

Produção mista- Lavoura e 
pecuária 694.576,53 172.336,12 

 Nuporanga 6.309 Cultivo de cana-de-açúcar 795.439,58 200.014,29 
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 Eldorado 14.769 Cultivo de banana 602.310,19 204.809,64 
 São Bento do 
Sapucaí 10.704 

Produção mista- Lavoura e 
pecuária 1.088.134,93 205.957,56 

 Caconde 18.378 Cultivo de café 1.489.890,43 217.213,76 

 Lindóia 
5.657 

Extração de outros 
minerais 1.763.754,96 267.070,02 

 Monte Alegre do 
Sul 6.321 Diversas culturas 1.759.394,70 267.887,94 

 

As afirmações tecidas acima apontam para a 
necessidade de submeter as obras financiadas com recursos 
oriundos do Fundo de Melhoria das Estâncias às disposições de 
programas cuja estruturação tenha sido desenvolvida a partir 
de estudos sobre as reais possibilidades de incremento do 
afluxo de visitantes às estâncias do Estado, de sorte a 
induzir, efetivamente, a geração de novos postos de trabalho e 
a promover o desenvolvimento econômico de toda a região. 

Para que isso ocorra efetivamente, entretanto, 
há uma dificuldade de caráter institucional: a Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo (SELT), a qual dispõe, a princípio, 
de competência legal e capacidade técnica para coordenar 
políticas de fomento ao turismo, não possui qualquer 
ingerência formal à destinação dada aos recursos do Fundo, que 
são administrados pela Secretaria de Economia e Planejamento, 
através do DADE. A este respeito, convém destacar uma vez mais 
que a composição do Conselho de Orientação e Controle, que 
decide acerca da conveniência dos projetos municipais que 
pleiteiam a liberação dos mencionados recursos, não conta com 
a participação de nenhum integrante da SELT. Dessa forma, 
fragilizam-se as possibilidades dos investimentos realizados 
nas estâncias estabelecerem articulações significativas com os 
objetivos supra-municipais perseguidos pelas políticas 
promovidas pela Secretaria. 

Convém destacar, por fim, que quase todos os 
recursos mobilizados em ações voltadas ao desenvolvimento do 
turismo no Estado concentram-se justamente no FME, que somente 
no presente exercício disponibilizou às estâncias um total de 
pouco mais de 173 milhões de reais. Já aos dois únicos 
programas do PPA 2008-2011, que objetivam especificamente 
engendrar condições para o fortalecimento de atividades 
turísticas – programas Desenvolvimento do Turismo (código 
4105) e Novos Rumos, nos Velhos Trilhos (código 4108), ambos 
sob responsabilidade da SELT – devem consumir, juntos, ao 
longo de todo o quadriênio, a quantia de R$ 59.778.874,00, ou 
seja, aproximadamente 35% do valor destinado ao Fundo em um 
único exercício.  
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8. Conclusão 
 

A presente auditoria teve como objetivo avaliar 
a Ação 4102 – Projetos do Fundo de Melhoria das Estâncias do 
Programa 2913 – Fomento ao Desenvolvimento Regional executado 
pela Secretaria de Economia e Planejamento em que a seguir 
sistematizamos os achados: 
 
1º. A maioria das obras em andamento não estão sendo 

executadas dentro do cronograma, em razão de alguns motivos: 
ausência da contratada no local da obra, demora na liberação 
da parcela por parte do DADE, alterações no projeto inicial, 
entre outros; 

2º. Algumas das obras em andamento já apresentam problemas em 
sua execução: Pontos de asfaltamento com aparecimento de 
marcas e rachaduras; desprendimento de blocos da calçada. 
afundamento e desnivelamento da calçada, falhas na pintura, 
entre outros; 

3º. Das 47 obras selecionadas, 20 obras concluídas 
apresentavam algum sinal de deterioração: necessidade de 
recuperação do pavimento asfáltico; desprendimento do piso 
cimentado; buracos no asfalto, entre outros; 

4º. 05 (cinco) obras visitadas não foram caracterizadas pela 
auditoria sendo de caráter turístico, conforme preceitua a 
legislação relativa ao Fundo de Melhoria das Estâncias; 

5º. Não há integração entre o DADE e a Secretaria de Estado 
de Esporte, Lazer e Turismo quanto à destinação dada aos 
recursos do Fundo, cujos recursos em um único exercício 
superam em 190%, àqueles destinados ao longo de todo o 
quadriênio, aos programas desenvolvidos pela mencionada 
Secretaria, uma vez que, na composição do Conselho de 
Orientação e Controle, que decide acerca da conveniência dos 
projetos municipais que pleiteiam a liberação dos 
mencionados recursos, não conta com a participação de nenhum 
integrante da referida Secretaria; 

6º. Na maioria das estâncias constatou-se que a fatia do 
mercado de trabalho relativa ao turismo permaneceu abaixo de 
5% do total de empregos gerados; 

7º. Apenas em 21 estâncias, ou seja, 31,82% o turismo 
representa a principal atividade econômica local, conforme 
dados fornecidos pelas próprias Prefeituras municipais ao 
sistema Siapnet, deste E. Tribunal de Contas, em 2007. 
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1. Introdução 

 
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO–

FDE realizou Registro de Preços para a execução de serviços de 
manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços de 
engenharia nos prédios pertencentes à rede pública de ensino 
do Estado de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão de 
obra, para tanto, instaurou licitação, na modalidade 
Concorrência de nº 05/1994/07/01, do tipo menor preço global. 

 
As justificativas para adoção deste 

procedimento de Sistema de Registro de Preços, segundo a FDE, 
são: 

 
·  A necessidade de freqüentes atendimentos à demanda por 

pequenas manutenções das instalações físicas dos prédios 
escolares;  

·  A urgência com que estas intervenções devem ser 
efetuadas, para que não ocorram transtornos ou 
interrupções ao andamento normal das atividades 
escolares;  

·  A necessidade de adoção de procedimentos mais ágeis. 
 
Segundo a Fundação, no que se refere à execução 

desse tipo de obra, ela “teve exemplos concretos de empresas 
contratadas para determinados lotes de pequenas obras, que não 
obtiveram o resultado esperado”, pois as obras foram 
concluídas fora do prazo exigido, com má qualidade dos 
serviços, e, conseqüente, insatisfação dos usuários, 
comprometendo sobremaneira o interesse público. (Processo 
05/1994/07/01, pág. 02 – fl. 168 do TC-A 31.159/026/09) 

 
 

XII.7 - Sistema de Registro de Preços – Concorrência n.º 
05/1994/07/01 

 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação 

Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação - FDE 
 

INSTRUÇÃO: DCG-3 – DSF I 
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As 5.186 escolas da Rede de Ensino Público 
Estadual foram divididas em 67 lotes, sendo cada lote composto 
em média por 70 escolas (fls. 255/377 do Anexo do TC-A 
31.159/026/09). 

 
A FDE definiu a modalidade de seleção como 

sendo CONCORRÊNCIA, de acordo com os termos do artigo 23, 
inciso I, da Lei 8.666/93, sem estimativa do valor do objeto 
da contratação (fls. 172/382 do Anexo do TC-A 31.159/026/09). 

 
 
2. Objetivo 

 
Da análise preliminar da adoção deste 

procedimento de Sistema de Registro de Preços pela FDE para a 
execução de serviços de manutenção, conservação, reformas e 
pequenos serviços de engenharia nos prédios pertencentes à 
rede pública de ensino do Estado de São Paulo, houve a 
necessidade de verificar a legalidade e conformidade do 
procedimento adotado deste o procedimento licitatório até a 
utilização do Registro de Preço. 

 
Para tanto, identificamos os principais aspectos 

a serem examinados, a seguir resumidos: 
 

· Observâncias das disposições legais no procedimento 
licitatório utilizado; 
 

· Se as Ordens de Serviços emitidas após a formalização da 
Ata de Registro de Preço são estritamente para pequenas 
manutenções e reformas nos prédios escolares; 
 

· Se houve melhor atendimento da demanda, assim entendido a 
execução da reforma dentro do prazo, boa qualidade do 
serviço e atendimento do interesse público; 
 

· Cumprimento dos serviços contratados, através da análise 
das medições e pagamentos. 

 
 
3. Metodologia 
 

Para verificação da questão, solicitamos a 
seguinte documentação: 

 
· Cópia do Processo Licitatório 05/1994/07/01; 
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· Relação das Ordens de Serviços expedidas que utilizaram 
este Sistema de Registro de Preço; 
 
· Cópia de algumas Ordens de Serviços, baseadas nos seus 
valores, com memorial descritivo e planilha orçamentária 
dos serviços contratados, para verificação “in loco”, e 
suas respectivas medições e pagamentos. 

 
Nas visitas às escolas selecionadas através das 

Ordens de Serviços com maiores valores, houve entrevista 
somente com o preposto ou responsável da obra e também com o 
dirigente da unidade escolar, sem qualquer entrevista com os 
potenciais beneficiários destas obras. 

 
 

4. Dos Achados 
 
Passamos a relatar os resultados do trabalho 

realizado por tópicos: 
 
 

4.1 - Do Procedimento Licitatório 
 
 
Para formalização do Sistema de Registro de 

Preço, a FDE definiu a modalidade de seleção como sendo 
CONCORRÊNCIA, por menor preço global, de acordo com os termos 
do artigo 23, inciso I, da Lei 8.666/93, sem estimativa do 
valor do objeto da contratação. O objeto da licitação é o 
Registro de Preço para a execução de serviços de manutenção, 
conservação, reformas e pequenos serviços de engenharia nos 
prédios pertencentes à rede pública de ensino do Estado de São 
Paulo, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

 
Comentaremos a seguir as possíveis 

irregularidades constatadas. 
 
Em Exame Prévio29 deste edital, o Exmo. 

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues expressou da seguinte 
maneira: “(...) previsto apenas para compras realizadas pela 
Administração, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8666/93, 
doutrina e jurisprudência até admitem sistema para contratação 
de serviços, desde que estes não envolvam complexidades que 
demandem uma operação individualizada das atividades previstas 
e/ou especialidades da área de engenharia” (grifo nosso). 

 

                                                 
29 TC-040.620/026/07 – Conselheiro Relator: Edgard Camargo Rodrigues. 
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O rol dos serviços de manutenção, conservação, 
reformas e pequenos serviços de engenharia previsto na 
licitação encontra-se às fls. 07/09 do Anexo. 

 
O Exmo. Conselheiro Robson Marinho assim se 

manifestou como relator do TC-26464/026/09: “(...) ao menos em 
regra, serviços de engenharia não possuem atributos idênticos 
ou homogêneos quanto à especificação e padronização, 
característica que se fazem necessárias quando se pretende a 
utilização do registro de preços.” 

 
Conforme demonstraremos no tópico “Das Ordens 

de Serviços”, na definição dos serviços a serem realizados, o 
engenheiro da FDE visita a unidade escolar e elabora o 
relatório de vistoria elencando as necessidades, estabelece o 
prazo de execução e planeja a planilha de orçamento dos 
serviços a serem contratados. Desta forma, fica evidenciada a 
manifestação acima do Exmo Conselheiro Robson Marinho em 
relação ao não cabimento da utilização do registro de preços 
para serviços que não são homogêneos e da necessidade de serem 
identificados por engenheiro.  
 

Da análise da relação dos serviços que se 
pretende formar o Registro de Preço e da extensa lista de 
requisitos para a habilitação30 dos licitantes, concluiu-se que 
os serviços poderão ser de alta complexidade. 

 
Em relação às exigências para habilitação, 

cumpre ressaltar que já se encontra pacificado nesta Corte ser 
inadequado que atestados de comprovação de capacidade técnico-
operacional, em nome da empresa, tenham apenas validade se 
acompanhados por certificado de acervo técnico (CAT), já que 
este documento é atributo exclusivo do profissional31. 

 
Entendemos que o extenso rol de atestados 

técnicos exigidos para a habilitação das licitantes demonstra 
que os serviços pretendidos não se tratam de pequenos serviços 
de engenharia. 

 
A própria SDG, no citado Exame Prévio deste 

edital, comenta sobre a utilização do Registro de Preços para 
contratação de obras e serviços de engenharia, concluindo, à 
vista do grande número de exigências voltadas à demonstração 
da capacidade técnica, a possibilidade das atividades 
pretendidas caracterizarem-se como de alta complexidade, a 
exigir estudos elaborados e detalhados, que não se coadunam 
com o sistema eleito, tais como: escavação, drenagem de 

                                                 
30 Fls. 09/11 do Anexo. 
31 TC-26464/026/09 – Conselheiro Relator Robson Marinho. 
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terreno, fundação profunda, demolições, alvenaria, estruturas 
de coberturas de madeira de lei e metálica (vide anexo V do 
edital, fls. 198/250 do Anexo do TC-A 31.159/026/09). 

 
O Tribunal inclusive julgou irregulares 

recentemente, em sessão de 05/05/0932, as licitações e os 
contratos, pela utilização de Ata de Registro de Preços, 
efetuados pela Prefeitura de Campinas com a empresa Equipav, 
Pavimentação, Engenharia e Comércio, para a prestação de 
serviços de manutenção, reparação e complementação da infra-
estrutura urbana. Em seu voto, o relator afirma que a Corte só 
admite o sistema de Registro de Preços para serviços de 
pequenos reparos e de pouca monta, previsíveis e passíveis de 
mensuração. 

 
Em relação à apresentação da proposta, a 

licitante deveria apresentar tantos envelopes proposta quantos 
forem os Lotes para os quais desejasse executar serviços de 
manutenção, conservação, reformas e pequenos serviços de 
engenharia (item 6.2, fl. 176 do Anexo do TC-A 31.159/026/09). 

 
As Planilhas de Insumos de Materiais e Mão de 

Obra, impressas, preenchidas com os preços unitários ofertados 
pela licitante e com seu VALOR TOTAL (item 6.3.2, fl. 176 do 
Anexo do TC-A 31.159/026/09). 

Os interessados deveriam prestar garantia de 
participação no valor de R$ 12.500,00 por lote (item 5.2.3 do 
edital, fl. 175 do Anexo do TC-A 31.159/026/09). A Lei nº 
8.666/93 dispõe em seu art. 31, III, que a documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a 
garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

 
O item 3.3 do edital não se admitiu também a 

participação de empresas cujo Capital Social Integralizado 
seja inferior a R$ 1.250.000,00 (fl. 173 do Anexo do TC-A 
31.159/026/09).  

 
O item 5.4 (fl. 175 do Anexo do TC-A 

31.159/026/09) ainda estabelece que só será considerada 
habilitada para ser primeira Detentora do Registro de Preços 
de : 

 
Ø 01 lote a empresa cujo Capital Social integralizado seja 

maior ou igual a R$ 1.250.000,00 e inferior a R$ 
2.500.000,00; 

                                                 
32 TC-3667/003/07- Conselheiro Relator Robson Marinho – fls. 383/391 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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Ø 02 lotes a empresa cujo Capital Social integralizado seja 
maior ou igual a R$ 2.500.000,00 e inferior a R$ 
3.750.000,00; 

Ø 03 lotes a empresa cujo Capital Social integralizado seja 
maior ou igual a R$ 3.750.000,00. 

 
O mesmo art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93, 

determina que o capital mínimo ou o valor do patrimônio 
líquido, para comprovação da qualificação econômico-financeira 
dos licitantes, não poderá exceder a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação constante no edital. 

 
Com base nessa condição de participação na 

licitação, também podemos calcular o valor mínimo estimado 
para a contratação do objeto licitado como sendo de R$ 
12.500.000,00 por lote, e, na soma de todos os lotes, temos o 
valor de R$ 837.500.000,00. 

 
A procuradora da própria FDE solicitou 

justificativa da exigência de valores do capital mínimo 
consignados nas condições de participação (item 3.3 do 
edital), haja vista que não há valor estimado da licitação, 
não sendo possível, assim, auferir o percentual mínimo exigido 
no art. 31, §3º da Lei 8.666/93 (fl. 170 do Anexo do TC-A 
31.159/026/09). 

 
Em resposta à solicitação (fls. 171/172 do 

Anexo do TC-A 31.159/026/09), esclareceu-se que o edital exige 
que a “concorrente comprove a execução de obras simultâneas em 
número de 15 obras. Considerando os valores médios de um 
universo de aproximadamente 1000 obras semelhantes executadas 
nos últimos 2 anos é de R$ 69.511,00, com um prazo que varia 
de 15 a 45 dias, com uma média de 30 dias, teremos então um 
total de 180 obras/ano por um lote. 

 
Portanto cada contrato de ata poderá totalizar: 
 

180 obras X R$ 69.511,00 = R$ 12.512.091,00 
 

Portanto consideramos que o valor de R$ 
1.250.000,00 deva ser exigido como capital necessário para a 
participação neste certame”33. 

 
Conquanto as observações acima, há 

descumprimento do art. 31, III, e §3º da Lei 8.666/93 por 
exigir garantia de participação e Capital Social Integralizado 

                                                 
33 Autos da Concorrência nº 05/1994/07/01, – Fls. 171/172 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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mínimo sem ter expressamente no edital um valor estimado do 
objeto licitado. 

 
Conforme explicado inicialmente, a licitação 

instaurada foi na modalidade concorrência, do tipo menor 
preço, com forma de execução indireta no regime empreitada por 
preço unitário. 

 
Contudo, para formalização do Registro de 

Preço, o procedimento adotado para o julgamento das propostas 
das licitantes foi o de menor valor total e não menor valor 
unitário por serviço. 

 
Assim, a licitante com a menor proposta global 

seria a responsável por todos os serviços e obras de todas as 
escolas do lote em que participou, independente de ter 
apresentado preços maiores que as demais proponentes para 
determinados serviços ou obras, que podem ocorrer em maior 
número em relação aos serviços que ofertou por preço mais 
baixo. 

 
Segundo a doutrina34, o registro de preços visa 

à seleção de melhor oferta pra o fornecimento de bem ou 
serviço, cujo preço unitário fica registrado em ata, por 
determinado período, à disposição da Administração, para a 
eventual contratação, de acordo com sua necessidade. 

 
Em palestra proferida no Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, sob o tema “SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL”, a Profª Drª Márcia Walquíria 
Batista dos Santos (Procuradora da USP, Doutora em Direito 
Público pela USP, Membro do Centro De Direito Administrativo, 
Ambiental e Urbanístico – CEDAU e ex Procuradora do Município 
de Florianópolis) entende que utilizando o Sistema de Registro 
de Preço para selecionar proposta de preços unitários, o 
critério de julgamento é o critério de preços unitários em 
contratos futuros. Entende ainda que os serviços que 
necessitam de técnica apurada e que não podem ser medida pelo 
menor preço estariam fora da possibilidade de contratação pelo 
Sistema de Registro de Preços, encaixando aí os serviços de 
Engenharia, aqueles que necessitam de atestados, do 
certificado no órgão de classe (CREA), serviços estes que tem, 
obrigatoriamente, um memorial descritivo mais detalhado35. 

 
Outro ponto a se destacar é a divisão das 5.186 

escolas da Rede de Ensino Público Estadual em 67 lotes, sendo 
cada lote composto em média por 70 escolas (fls. 255/377 do 
                                                 
34 Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Hely Lopes Meirelles e Marçal Justen Filho 
35http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/14a18_06_04/maria_walquiria2.htm 



       Fl.nº            332 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

Anexo do TC-A 31.159/026/09). O que a legislação permite é a 
subdivisão do objeto da licitação em lotes36, ou seja, o que 
poderia ser subdivido é execução de serviços de manutenção, 
conservação, reformas e pequenos serviços de engenharia. 
Assim, exemplificando, os lotes poderiam ser divididos em 
serviço de infraestrutura de edificações; serviço de 
manutenção e reparos em instalações elétricas; reparos em 
revestimentos de pisos internos etc. As escolas apenas 
configuram os locais onde será executado o objeto da 
licitação. 

 
O artigo 9º, inciso I, do Decreto Estadual nº 

47.945 determina que o procedimento licitatório deverá indicar 
a estimativa de quantidades a serem contratadas no prazo de 
validade do registro. No presente procedimento licitatório não 
houve a previsão de quantidades. 

 
Para finalizar esse tópico reproduzimos trechos 

do voto do Excelentíssimo Conselheiro Antônio Roque Citadini 
no TC-18.303/026/09, na 21ª Sessão Ordinária do Tribunal 
Pleno, dia 05/08/2009: 

“(...) é necessário verificar: 

a) se os serviços contém grau de complexidade 
capaz de impor a necessidade do atendimento dos pressupostos 
no artigo 7º, §§ 1º e 2º, e respectivos incisos, da Lei 
8.666/93. 

(...) 

d) se os serviços pretendidos são de pequenos 
reparos e de pouca monta, previsíveis e 
passíveis de mensuração. 

(...) 

Além disto, também não é adequado o sistema de 
critério de julgamento de menor preço total, não se amoldando, 
portanto, às situações em que o Tribunal tem aceitado a 

utilização do sistema de registro de preços.” (grifo nosso) 
 
 

4.2 - Das Ordens de Serviços 
 
A execução dos serviços objeto deste Registro 

de Preços é solicitada através de Ordens de Serviços, emitidas 
pela Diretoria de Obras e Serviços da FDE, por intermédio de 
sua Gerência de Obras.  

 
Cada Ordem de Serviço contém no mínimo o nome 

da unidade escolar onde serão realizados os serviços; o número 
do Registro de Preço; o valor da Ordem de Serviço; o prazo e o 

                                                 
36 Art. 10 do Decreto Estadual  nº 47.945, de 16 de julho de 2003. 
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local de execução; a descrição e quantificação dos serviços; e 
os recursos orçamentários que serão onerados pela despesa 
correspondente. 

 
Segundo informações obtidas na FDE, o 

engenheiro da FDE visita a unidade escolar e produz um 
relatório de vistoria constatando a necessidade de contratação 
dos serviços relacionados no documento, estabelece o prazo de 
execução e planeja a planilha de orçamento dos serviços a 
serem contratados. 

 
No intuito de verificar se a Ata de Registro de 

Preços está sendo utilizada estritamente para pequenas 
manutenções e reformas nos prédios escolares, requisitamos 
dados referentes às Ordens de Serviço emitidas em 2008/2009 à 
FDE, que em resposta nos informou o que segue abaixo. 

 
O montante empenhado desde o início do Registro 

de Preço até a data de 12/11/2009, separado por exercício, 
foram: 

 
Exercício Ordens de Serviço 

Emitidas 
Valor – R$ % 

2008 1.085 95.413.059,07 18,98% 
2009 6.305 407.261.165,87 81,02% 
SOMA 7.390 502.674.224,94 100,00% 

 Fonte: Resposta FDE à Requisição nº 15/2009 
 

 
 
O número total de ordens de serviços expedidas 

até a data de 12/11/2009 é 7.390. A quantidade de obra e o 
montante de valores envolvidos que estão em andamento até a 
presente data são: 

 
Obras em andamento Valor 

2.057 R$ 205.972.578,78 
    Fonte: Resposta FDE à Requisição nº 15/2009 
 

Abaixo relacionamos uma pequena parte dessas 
ordens de serviços emitidas que demonstram que os serviços de 
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engenharia prestados não foram para pequenos reparos e de 
pouca monta. 

 
 Município Escola Valor - R$ 

1 AMERICANA                                          JOAO XXIII 1.266.984,23 

2 SANTO ANDRÉ FIORAVANTE ZAMPOL 1.124.447,14 

3 GUARULHOS                                          JUVENAL RAMOS BARBOSA 1.039.620,50 

4 GUARULHOS                                          PAULO ROLIM LOUREIRO 979.583,46 

5 SÃO PAULO ASTROGILDO ARRUDA 930.406,61 

6 GUARULHOS                                          FREDERICO DE BARROS BROTERO 905.298,68 

7 SÃO PAULO OCTACILIO DE CARVALHO LOPES 879.760,57 

8 MOGI DAS CRUZES                                    PAULO FERRARI MASSARO 872.452,79 

9 GUARULHOS                                          MARIO BOMBASSEI FILHO 869.395,19 

10 SÃO PAULO RECANTO CAMPO BELO 861.005,87 

11 CAMPINAS                                           ANIBAL DE FREITAS 849.910,04 

12 GUARULHOS                                          SEBASTIAO WALTER FUSCO 837.494,70 

13 SÃO PAULO EDER BERNARDES DOS SANTOS 804.252,79 

14 CAMPINAS                                           MIGUEL VICENTE CURY 795.480,42 

15 SÃO PAULO NABIHA ABDALLA CHOHFI 789.227,79 

16 SÃO PAULO RECANTO CAMPO BELO 788.590,69 

17 CAMPINAS                                           ORLANDO SIGNORELLI 780.427,61 

18 SANTOS SUETONIO BITTENCOURT JUNIOR 779.990,79 

19 SÃO PAULO RAMALHO 769.672,52 

20 SÃO PAULO EDMEA ATTAB 768.121,10 

21 SÃO PAULO ARLINDO PINTO DA SILVA 764.451,83 

22 GUARULHOS                                          SANDI MIYAKE 763.849,32 

23 SÃO PAULO HOMERO DOS SANTOS FORTES 761.972,13 

24 S. B. DO CAMPO MAURICIO ANTUNES FERRAZ 756.704,47 

25 SÃO PAULO MAUD SA DE MIRANDA MONTEIRO 750.923,20 

26 SÃO PAULO INDIANA ZUYCHER SIMOES DE JESUS 747.638,18 

27 LIMEIRA                                            WILLIAM SILVA 739.074,16 

28 SÃO PAULO ANNE FRANK 737.932,02 

29 SÃO PAULO YOSHIO NINOMIYA 737.921,72 

30 SÃO PAULO ANTONIO AGGIO 736.455,15 

31 SÃO PAULO ZULMIRA CAVALHEIRO FAUSTINO 733.868,02 

32 MAUÁ OLINDA F. DE ALBUQUERQUE 
CAVALCANTE 

733.388,90 

33 SÃO PAULO IRENE BRANCO DA SILVA 732.529,76 

34 SÃO CARLOS ARLINDO BITTENCOURT 730.688,36 

35 SÃO PAULO MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA COSTA 727.685,55 

36 SÃO PAULO JOAO BATISTA DE CARVALHO 717.244,50 

37 GUARULHOS                                          JOAO ALVARES DE SIQUEIRA BUENO 715.694,70 

38 SUZANO                                             CARLOS MOLTENI 701.534,19 



       Fl.nº            335 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 
 

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR 

         
 
39 GUARULHOS                                          HOMERO RUBENS DE AS 698.488,47 

40 SÃO PAULO FRANCISCO DA COSTA GUEDES 688.080,82 

41 SÃO PAULO GABRIEL PELICIOTTI 684.649,44 

42 SÃO PAULO ALFREDO ASHCAR 683.407,46 

43 RIBEIRÃO PRETO JOSE PEDREIRA DE FREITAS 680.912,45 

44 SÃO PAULO JACQUES ORLANDO CAMINHA D AVILA 679.894,30 

Fonte: Resposta ao item 1-C da Requisição nº 08/2009 

 
Destacamos ainda que o número de ordens de 

serviços emitidas para valores acima de R$ 70.000,00 totalizam 
1.804 ordens, que equivale a quase 24,41% do total (7.390 
ordens). Quantificando em valor monetário esse número de 1.804 
ordens temos R$ 376.001.212,67, que representa 74,80% do total 
até agora empenhado. 
 

 
 

 
O valor de R$ 70.000,00 que tomamos como base 

explica-se pelo fato da FDE ter dado o valor de R$ 69.511,00 
como a média das obras realizadas em anos anteriores 
consideradas como serviços de manutenção, conservação, 
reformas e pequenos serviços de engenharia. 

 
Os valores das Ordens de Serviços relacionadas 

no quadro acima demonstram que tratam de serviços que contém 
grau de complexidade capaz de impor a necessidade do 
atendimento dos pressupostos no artigo 7º, §§ 1º e 2º, e 
respectivos incisos, da Lei 8.666/93. 

 
A utilização do processo de Registro de Preço 

para serviços e obras que não são para pequenos reparos e de 
pouca monta fere a Lei 8.666/93, que uma das exigências 
fundamentais é ter projeto básico e orçamento estimativo da 
obra (art. 7º, §2º, I e II). O parágrafo 6º desse mesmo artigo 
dispõe que a sua infringência implica nulidade dos atos ou 
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha 
dado causa. 
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Por último, observamos a expedição de várias OS 

para a mesma escola em um período relativamente curto, o que 
demonstra falta de planejamento e, conseqüente, falta de 
controle dos serviços contratados, conforme relataremos no 
tópico a seguir, foi constatado mais de uma OS para o mesmo 
serviço (OS 78G e 78H na EE Profº Astrogildo Arruda). Além da 
possibilidade de fracionamento de OS que se somadas chegariam 
ao valor de remessa obrigatória a este Tribunal, por exemplo, 
as OS W32 e 77U da EE Recanto Campo Belo de valor total de R$ 
1.649.596,56, sendo que as duas ordens de serviços foram 
expedidas com o único objetivo de reconstrução da escola após 
o incêndio que causou a destruição de 90% do prédio. 

 
Assim, o fracionamento da contratação de 

serviço através da expedição das OS impede que o Tribunal 
analise a legalidade do procedimento licitatório do Registro 
de Preço e os demais contratos provenientes dele que atinjam o 
valor obrigatório de remessa. 

 
 

4.3 - Da Fiscalização in loco 
 
 
Os critérios de escolha utilizados foram as 

escolas que apresentavam Ordens de Serviços dentre os 10 
maiores valores informados pela FDE37 e que também tivessem 
Ordens de Serviços com valores considerados como razoáveis 
para as serviços de pequenos reparos e de pouca monta. 

 
As visitas foram realizadas entre 14.09.2009 e 

18.09.2009, nas escolas relacionadas a seguir: 
 

ESCOLA 
 

Lote Contratada OS VALOR – R$ 

EE João XXIII Lote 02 Construtora Progredior 
Ltda 

12-02O 1.266.984,23 

EE Recanto Campo 
Belo 

Lote 65 Construmik Com. 
Construção Ltda 

75-W32 788.590,69 
75-77U 861.005,87 

EE Prof Astrogildo 
Arruda 

Lote 52 Profac Engenharia e 
Comércio Ltda 

62-78H 930.406,61 
62-78G 6.694,74 
62-K70 10.106,91 

EE Prof Paulo 
Ferrari Massaro 

Lote 57 Lacon Engenharia Ltda 67-65T 872.452,79 
67-N43 22.019,75 
67-931 25.807,14 

EE Prof Mário 
Bombassei Filho 

Lote 46 Construtora Itajaí 
Ltda 

56-14S 869.395,19 
56-L49 5.775,21 
56-D51 87.498,22 

                                                 
37 Fonte: FDE/DOS/GOB/DPCM em 05/08/2009 
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56-C84 24.045,07 
56-O58 14.897,15 

EE Fioravante 
Zampol 

Lote 61 Saned Engenharia e 
Empreendimentos Ltda 

71-16O 1.124.447,14 
71-P78 22.283,62 
TOTAL 6.932.410,33 

 
As Ordens de Serviços emitidas pela FDE foram 

sempre para as vencedoras dos respectivos lotes. 
 
O objeto de todas as Ordens de Serviços 

analisadas, inclusive as de maior valor, foi assim descrito: 
“Execução de serviços de manutenção, conservação, reformas e 
pequenos serviços de engenharia nos prédios pertencentes à 
rede pública de ensino do estado de São Paulo, com 
fornecimento de materiais e mão-de-obra”. 

 
Cumpre esclarecer que esta fiscalização foi 

realizado com base nas Ordens de Serviços emitidas e sua 
respectiva planilha orçamentária e, principalmente, nos 
relatos da direção da escola e registro fotográfico do que nos 
foi informado, quando possível. Ressaltamos ainda o fato dos 
diretores não terem acesso aos serviços contratados, 
desconhecendo o que seria objeto de reforma no prédio escolar. 
Muitas vezes, as informações sobre o que seria reformado na 
escola eram obtidas em conversas informais com o fiscal da FDE 
ou com o mestre de obra da empresa contratada. 

 
Passamos a relatar os resultados da 

fiscalização in loco, por escola visitada: 
 
4.3.1 - EE JOÃO XXIII - AMERICANA 

 
A FDE emitiu a seguinte Ordem de Serviço38 para 

a detentora do lote 02 – CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA: 
 

Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/12-02O 27/03/2009 150 dias R$ 1.266.984,23 

 
A fiscalização da reforma pela FDE é realizada 

pelo Consórcio ENGEVIX COBRAPE NÚCLEO. 
 
O prédio escolar foi construído em 1968 e, 

segundo relato da diretora, apresenta diversos problemas 
hidráulicos, elétricos e deteriorações no piso e no telhado.  

 
Há problemas de infiltrações e grandes 

oscilações de energia, principalmente na parte administrativa 
onde existem vários computadores. Nas salas, é preciso fazer 

                                                 
38 Fls. 392/401 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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uma revisão e troca de lâmpadas queimadas a cada 20 dias em 
média. 

 
A diretora informou também que o SAAE de 

Americana realizou serviço de reforma na parte hidráulica para 
conserto de vazamento, mas ainda é preciso outros serviços. 

 
O engenheiro da própria FDE fez várias visitas 

à escola atestando que a reforma hidráulica se faz necessária 
na unidade e que, inclusive, deve ser iniciada a partir da 
caixa d’água (anotação em folha do Livro de Ocorrências de 
data de 30/07/200939). 

 

     
Parte de cima da caixa d’água           Foto da base da caixa d’água 

 
Conforme relatado pela diretora e confirmado em 

jornais da localidade, em 19 de janeiro de 2009, a então 
Secretária da Educação Maria Helena Guimarães de Castro e o 
Presidente da FDE, Fábio Bonini Simões de Lima, anunciaram, em 
visita a cidade de Americana, o investimento no valor de R$ 
3.458.578,70 para reforma da Escola Estadual João XXIII. A 
Secretária, segundo o jornal “Americana Digital”40, comentou 
que “será a maior reforma entre todas as escolas estaduais, 
pois desde a década 60 não passa por uma reforma completa e a 
situação é crítica” (grifo nosso). 

 
Contudo, em 05/02/09, menos de um mês após o 

anúncio da Secretária da Educação, a diretora recebeu a visita 
do engenheiro da FDE, que informou que o valor da reforma 
seria em torno de R$ 1.200.000,00 e que este recurso não seria 
suficiente para atender todos os serviços necessários na 
escola. 

 
Nessa mesma data, o engenheiro realizou 

levantamento cadastral e quantitativo para orçamento da 

                                                 
39 Fls. 402 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
40 Fls. 404 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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unidade escolar. Também anotou, no Livro de Ocorrência (vide 
cópia, fl.403 do Anexo do TC-A 31.159/026/09), que os 
principais serviços a serem executados seriam: reforma do 
telhado; reforma dos sanitários; revisão da parte elétrica; 
serviços de pintura; troca de piso de assoalhos por cerâmicos; 
alvenaria; forro de madeira por PVC; reforma da quadra 
descoberta e iluminação externa. 

 
A Ordem de Serviço foi emitida em 27/03/09, 

assinando a contratada apenas na data de 18/05/09. A 
determinação é de início imediato da reforma. Somente em 
03/07/09, quase dois meses após a retirada da OS, foi 
realizada vistoria para início da obra, com anotações dos 
serviços a serem executados. 

 
Em 30/07/2009, engenheiro da FDE atestou no 

livro de ocorrência que o serviço ainda não havia iniciado, 
não tinha funcionário no local, o material em canteiro e o 
equipamento eram insuficientes. 

 
Mesmo após o fechamento do orçamento da obra e 

a expedição da Ordem de Serviço, com a definição dos serviços 
executados, há anotação no livro de ocorrências de que, na 
data em questão (30/07), houve estabelecimento com a diretora 
e empresa sobre as prioridades da obra, como sendo: troca de 
toda tubulação da escola, iniciando com a saída da caixa 
d’água em diante; reforma geral do refeitório e cozinha; e 
reforma geral elétrica dos quadros periféricos até o quadro 
geral. 

 
A troca de toda tubulação da escola e a reforma 

geral elétrica dos quadros periféricos até ao quadro geral, 
que segundo a diretora são as maiores necessidades da escola, 
não fazem parte do contratado. E ainda segundo sua informação, 
o engenheiro da FDE inclusive relatou que a verba não é 
suficiente para realizar toda a reforma orçada na Ordem de 
Serviço, e que a diretora deveria priorizar o mais necessário. 

 
Os gastos previstos na parte hidráulica não são 

para troca da tubulação ou estancamento dos vazamentos 
existentes, mas referem-se basicamente a reforma dos 
sanitários, com trocas de válvula de descarga, troca dos 
lavatórios, mictório e das louças (bacias e lavatórios de 
louça branca). 
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Sanitário masculino, com mictório, e feminino dos alunos antes da reforma 

 
Os serviços contratados para a reforma da parte 

elétrica contemplam basicamente a troca de luminárias e 
tomadas. A diretora da escola ainda nos informou que metade 
das luminárias previstas não será executada pela contratada, 
mas pela CPFL com outros recursos. 

 
Chama a atenção o orçamento de R$ 143.066,31 só 

com a pintura da escola. A diretora nos relatou que já 
executou a pintura da escola (nos principais locais de 
circulação e algumas salas de aulas que entendia ser 
necessária a pintura) e que seu gasto foi em torno de R$ 
7.000,00 apenas. 

 
Outro ponto a ser citado é a reforma da segunda 

quadra da escola, que não é utilizada, pois a escola já possui 
uma quadra coberta. A reforma está orçada no total R$ 
52.400,80. 

 
 

4.3.2 - EE RECANTO CAMPO BELO – SÃO PAULO 
 
A FDE emitiu as seguintes Ordens de Serviço41 

para a mesma contratada – CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO 
LTDA: 

 
Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/75-W32 19/01/2009 120 dias R$ 788.590,69 
05/1994/07/75-77U 29/05/2009 120 dias R$ 861.005,87 

  TOTAL R$ 1.649.596,56 

 
As OS em questão foram emitidas para a mesma 

finalidade, isto é, para reparação dos danos causados pelo 

                                                 
41 Fls. 405/410 e 421/430  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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incêndio ocorrido na escola em 21/12/2008, que destruiu cerca 
de 90% do prédio, principalmente as salas de aula e a área 
administrativa (apenas a cozinha e o refeitório não foram 
atingidos), segundo relato da direção da unidade. Desta forma, 
podemos considerar como sendo uma única obra (reconstrução da 
escola), cujo valor total é de R$ 1.649.596,56 (soma das duas 
OS). 

 
A escola ficou interditada após o incêndio e 

somente retornou as atividades em julho/agosto. A diretora, 
assim, não soube dar informações a respeito desta 1ª parte da 
reconstrução da obra. 
 

 
A diretora da escola nos informou que já havia 

assinado o recebimento provisório da obra em agosto, atestando 
a execução completa de serviços que ainda estavam pendentes. 

 
Constatamos, conforme relatos da direção da 

escola (diretora, vice-diretora e funcionário da escola), que 
vários serviços não foram executados, que a seguir destacamos. 

 
Na cozinha, que não foi atingida pelo incêndio, 

não foram instaladas/trocados as prateleiras de granito (R$ 
1.518,93), o balcão de atendimento (R$ 1.692,84), e as duas 
cubas inox previstas (R$ 2.490,22 e R$ 2.042,10). 

 
Na despensa, as prateleiras foram instaladas 

sobre duas paredes sem os azulejos. 
 

  
Balcão de atendimento e prateleira de granito não instalados na cozinha, os 

itens na foto são anteriores à reforma 
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Paredes da despensa sem azulejos      Única parede da despensa com azulejos 
 

Não houve a construção de novo abrigo de gás e 
execução de serviços na rede de gás (R$ 6.231,70). 

 

  
Antigo abrigo de gás e rede de gás sem execução dos serviços contratados 

 
A contratada não realizou o desentupimento de 

ramais de esgoto, que estão vazando e exalando mau odor na 
escola (R$ 1.277,30). 

 
Em relação às louças, constatamos que das 18 

unidades de bacia sifonadas de louça branca com assento, 
apenas 17 foram instaladas (R$ 192,45); não houve troca do 
tanque de louça branca grande com coluna (R$ 481,29); não 
instalaram as saboneteiras (R$ 145,44) e as papeleiras de 
louças brancas (R$ 688,14). E nem há banheiro com a bacia 
acessível para os portadores de necessidades especiais (R$ 
1.356,57). 
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Sanitários sem instalação das papeleiras e saboneteiras previstas na obra 

 
O mictório coletivo de aço inoxidável instalado 

tem por volta de 2m e não 4,40m que foi orçado e pago (R$ 
4.600,28), falta ainda seu acabamento e já apresenta 
vazamento. Não foi trocado também o chuveiro elétrico (R$ 
192,58). 

 

  
Mictório fora da metragem paga, com vazamento, e detalhe da falta de 

acabamento na lateral 

 
Não plantaram a grama batatais em placas, 

orçada em R$ 4.250,40. E os bancos de concreto foram 
construídos fora da metragem projetada e paga (30m por R$ 
4.927,20). 

 
Ao fundo, os únicos bancos construídos 
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A diretora nos informou que ainda falta 
instalar lousas, protetores de carteiras e alguns painéis e 
que a pendência de execução desses itens foi anotada no termo 
de recebimento provisório assinado por ela em agosto. Contudo, 
segundo seu relato, o engenheiro da FDE não visita a escola 
desde o recebimento provisório da obra. 

 
Além dos relatos acima, há a presença de 

goteiras na escola, o piso de borracha instalado nas escadas 
já está se soltando, e não houve devido acabamento da pintura. 

 

  
Degrau já sem borracha                Sala de aula sem lousa 

 
Segundo dados do COAG, em 24/09/2009, a obra 

está concluída e o valor contratado foi integralmente pago, 
mesmo com serviços não executados. E ainda conforme a medição 
e comprovante de pagamento42, os serviços não realizados, 
segundo o relato da direção, foram medidos e pagos. 

 
 

4.3.3 - EE PROFº ASTROGILDO ARRUDA – SÃO PAULO 
 
A FDE emitiu as seguintes Ordens de Serviços43 

para a mesma contratada – PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: 
 

Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/62-78H 06/02/2009 180 dias R$ 930.406,61 
05/1994/07/62-78G 04/02/2009 30 dias R$ 6.694,74 
05/1444/07/62-K70 06/01/2009 30 dias R$ 10.106,91 
  TOTAL R$ 947.208,26 

 
Percebe-se pelas datas de emissão das OS, que 

há fracionamento dos serviços a serem executados. 
 
A OS 05/1994/07/62-78G tinha como objeto a 

reforma dos sanitários dos alunos para o programa “Cuidar do 
que é de Todos”, contudo a direção da escola afirma que esse 

                                                 
42 Fls. 431/435 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
43 Fls. 436/454 e 473/479 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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serviço especificamente não foi executado. Segundo dados do 
COAG, na posição de 03/09/2009, medição e comprovante de 
pagamentos enviados pela FDE44, a obra em questão já está 
concluída e paga (R$ 6.694,74). 

A OS 05/1994/07/62-78H também contempla a 
reforma dos sanitários dos alunos na sua totalidade. 

 
O objeto da OS 05/1994/07/62-K70 era a 

adequação do ambiente para atendimento do programa “Sala de 
Leitura”. 

 Cumpre esclarecer que a “Sala de Leitura” em 
questão trata-se na realidade de local destinado a biblioteca. 
Esta por sua vez é apenas uma sala pequena comum onde a escola 
guarda seus livros de consulta. 

 

  
Panorâmica do tamanho da biblioteca e “sala de leitura” 

 
Chama a atenção o gasto com a pintura – R$ 

1.579,16 – para pintar 04 (quatro) paredes e uma porta, haja 
vista que se trata de um ambiente do mesmo tamanho que uma 
sala de aula comum. Além dos gastos com a troca do piso – R$ 
4.134,29. 

O programa “Sala de Leitura” não está 
implementado na escola, estando o ambiente ocioso para tal 
atividade e para a biblioteca. 

 
Tratando agora da OS 05/1994/07/62-78H, 

demonstraremos que não se trata de pequenos serviços de 
engenharia pelas atividades desenvolvidas na reforma e o 
montante gasto45. 

 
Segundo dados do COAG, a execução física, em 

02/09/2009, era de 84% e a previsão de entrega era para 

                                                 
44 Fls. 470/472 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
45 Fls. 15/16 do Anexo. 
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30/09/2009. Através do Controle de Pagamentos, constata-se que 
82,28% da Ordem de Serviço em questão foi paga, perfazendo o 
montante de R$ 765.530,0646. 

Antes mesmo do término da reforma já se observa 
problemas que abaixo descreveremos. 

 
O quadro de força novo instalado possui fiação 

exposta e, segundo a direção da escola, quando chove há 
vazamento logo abaixo do quadro. As manchas na parede 
demonstram a infiltração. E, apesar da reforma prever a 
realização de tubulação para fios aparentes, há fios 
“dependurados” pelas paredes. O custo da revisão geral das 
instalações elétrica foi de R$ 90.102,31. 

 

  
Fiação exposta no quadro de força e manchas de umidade na parede. A outra 

foto mostra a fiação dependurada na parede. 
 
Apesar da revisão da cobertura já ter 

acontecido na data de nossa visita, a escola apresenta vários 
pontos de vazamento e infiltrações. A revisão da cobertura 
custou R$ 14.545,45. 

 

  
Infiltrações no teto da escola mesmo após a realização da revisão da 

cobertura. 

 

                                                 
46 Fls. 455/465 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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Para a manutenção da cozinha estava previsto a 
troca de cubas (R$ 2.483,66 e R$ 3.325,96) e bancada (R$ 
1.529,56), tela de mosquiteiro (R$ 2.501,50) e piso e 
azulejos. Contudo, somente realizou-se a troca do piso da 
cozinha. 

 
Na reforma dos sanitários, não houve a troca de 

todos os registros, as divisórias e as portas dos banheiros da 
administração são antigas, somente parte das bacias de louça 
branca foram instaladas, mas sem os assentos, e os novos 
azulejos foram postos em alguns pontos. 

 

   
Somente algumas bacias trocadas, portas e divisórias antigas 

  
Apenas parte dos azulejos foram trocados e o registro é antigo 
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Outras fotos que demonstram os poucos azulejos trocados e o registro antigo 
 

Ressaltamos novamente que a FDE pagou (segundo 
dados do COAG, medição e comprovante de pagamento) uma reforma 
dos sanitários dos alunos para o programa “Cuidar do que é de 
Todos”, que a direção da escola afirma que esse serviço não 
foi executado.  

 
Outro serviço que não foi executado é o 

fechamento da quadra de esporte, pois já existia antes da 
reforma, segundo relato da direção da escola. O valor 
contratado foi de R$ 43.146,80. 

 
Outro detalhe que chama a atenção é o serviço 

de troca do forro das salas de aula do pavimento superior e da 
administração. O relatório de vistoria indica instalação de 
forro PVC, mas na planilha orçada está “FORRO DE TÁBUAS APAR 
CEDRINHO CERNE M/F C/CUPINICIDA ENTARUGADO”. 

 
Além das diferenças técnicas entre esses dois 

tipos de forro, há o custo de um é muito superior ao outro, 
vejamos: 

 
 FDE Contratada 
10.01.06  FORRO DE PVC R$ 42,15 R$ 38,75* 
10.01.28  FORRO DE CEDRINHO R$ 78,77 R$ 80,21 
Data base setembro de 2008 
* Valor da proposta na Ata de Registro de Preço – março de 2008 

 
 
4.3.4 - EE PROFº PAULO FERRARI MASSARO – MOGI DAS CRUZES 

 
A FDE emitiu as seguintes Ordens de Serviço47 

para a mesma contratada – LACON ENGENHARIA LTDA: 
 

Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/67-65T 26/05/2009 210 dias R$ 872.452,79 
05/1994/07/67-N43 07/01/2009 30 dias R$ 22.019,75 
05/1444/07/67-931 01/10/2008 30 dias R$ 25.807,14 
  TOTAL R$ 920.279,68 

 
A OS 05/1994/07/67-931 tinha como objeto a 

revisão da cobertura com a substituição de telhas e cumeeiras 
danificadas devido a atos de vandalismo e depredações; troca 
de forro de madeira danificados devido as depredações; revisão 
das luminárias fluorescentes das áreas que foram substituídos 
dos forros; pintura dos forros substituídos; retirada de 
entulhos gerados na obra. 

 
                                                 
47 Fls. 485/505 e 511/516 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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O vice-diretor que nos atendeu não sabia dar 
informações sobre essa OS, pois trabalha há pouco tempo nessa 
escola. 

 
O objeto da OS 05/1994/07/67-N4348 era a 

adequação do ambiente para atendimento do programa “Acessa 
Escola”, em função do novo lay-out.  

 
Chama novamente a atenção o gasto com a pintura 

– R$ 2.862,65 – para pintar 04 (quatro) paredes e uma porta, 
haja vista que se trata de um ambiente do mesmo tamanho que 
uma sala de aula comum. A metragem das 04 paredes foi orçada 
em 200 m². As fotos abaixo dão uma dimensão do tamanho da sala 
em questão. 

 
O programa “Acessa Escola” não está 

implementado na escola, estando o ambiente ocioso para tal 
atividade. 

 
Tratando agora da OS 05/1994/07/67-65T, 

demonstraremos que não se trata de pequenos serviços de 
engenharia pelas atividades desenvolvidas na reforma e o 
montante gasto49. 

 
A execução física, em 02/09/2009, era de 30% e 

a previsão de entrega era para 20/01/2010, segundo o COAG. 
 
No dia de nossa visita, constatamos apenas 

alguns serviços executados pelo fato da obra ainda estar no 
início. Dentre eles destacamos nas fotos abaixo. 

 

  
Remanejamento das janelas das salas de aula 

 

 

                                                 
48 Controle de Pagamentos às fls. 506/510 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
49 Fls. 16/17 do Anexo. 
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Reforma dos sanitários, com troca dos azulejos, forro, divisórias, portas e 

tubulação 

 
4.3.5 - EE FIORAVANTE ZAMPOL – SANTO ANDRÉ 
 

A FDE emitiu as seguintes Ordens de Serviços50 
para a mesma contratada – SANED ENGENHARIA E EMPREENDIENTOS 
LTDA: 

 
Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/71-16O 27/03/2009 210 dias R$ 1.124.447,14 
05/1994/07/71-P78 08/01/2009 30 dias R$ 22.283,62 
  TOTAL R$ 1.146.730,76 

 
 
A OS 05/1994/07/71-P78 tinha como objeto a 

adequação do ambiente para atendimento do programa “Acessa 
Escola”, em função do novo lay-out.  

 
O programa “Acessa Escola” não está 

implementado na escola, estando o ambiente ocioso para tal 
atividade. 

 
A contratada não realizou o “cabeamento nas 

divisórias”, não instalou as grades na porta de ferro 
(R$3.301,53). 

 
Novamente chamou a atenção da quantidade orçada 

para pintura das paredes – 200m² - sendo que a sala é do mesmo 
tamanho de uma sala de aula comum. 

 
 

                                                 
50 Fls. 524/531 e  535/ 548  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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Sala de informática reformada e sem funcionamento 

 
 

  
     Sem cabeamento nas divisórias    Sem grades de proteção na porta 

 
 
Segundo dados do COAG, documentos de medição e 

comprovante de pagamento enviados pela FDE51, a obra está 
concluída e integralmente paga. 

 
Tratando agora da OS 05/1994/07/71-16O, 

demonstraremos que não se trata de pequenos serviços de 
engenharia pelas atividades desenvolvidas na reforma e o 
montante gasto52. 

 
A abertura da obra se deu em 23/06/2009. A 

diretora nos informou que o engenheiro contratado pela FDE 
fiscaliza as atividades com a freqüência de uma vez por mês. 

 

                                                 
51 Fls. 532 /534  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
52 Fls. 18/19 do Anexo. 
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A execução física, em 02/09/2009, era de 32% e 
a previsão de entrega está marcada para 23/12/2009, segundo o 
COAG.  

 
Na data da nossa visita (18/09/2009), os 

serviços estavam sendo realizados nos últimos pavimentos e, 
para não prejudicar em demasia as atividades letivas, os 
serviços de reforma das salas de aula são executados em 
sistema de rodízio. 

  
Salas de aula do último andar reformadas 
 
A reforma no último pavimento não havia 

terminado, mas já era possível verificar “bolhas” na pintura 
provenientes das infiltrações na parede e em alguns pontos ela 
já havia descascado. 
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Marcas no chão da infiltração que escorreu pela parede e paredes recém 
reformadas onde a pintura já descascou 

  
Outros pontos da área recém reformada com infiltrações e bolor 

 
Vale destacar que a revisão geral da cobertura 

foi orçada em R$ 93.187,83 e a pintura da escola custará R$ 
238.672,56. 

 
Há um conflito entre a direção da escola e a 

contratada referente à limpeza do piso dos corredores dos 
pavimentos reformados, que ficou sujo e manchado em 
decorrência da obra realizada. Segundo a diretora da unidade, 
a contratada se recusa a limpar o piso. Contudo, na planilha 
orçamentária da reforma há previsão para limpeza da obra – R$ 
9.464,00 para limpeza de 1.400m² - e retirada de entulho 
gerado na reforma, estimado em 93m³ pelo custo de R$ 2.680,90. 

 
Uma reclamação da direção da escola foi a não 

inclusão na reforma da acessibilidade para os portadores de 
necessidades especiais, principalmente rampas para acesso às 
salas de aula e corrimões nas escadarias. Inclusive foi 
enviado um ofício à Diretoria Regional de Ensino de Santo 
André solicitando a inclusão desse item na obra. 

 
 

4.3.6 - EE PROF MÁRIO BOMBASSEI FILHO - GUARULHOS 
 
A FDE emitiu as seguintes Ordens de Serviço 

para a mesma contratada – CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA: 
 

Ordem de Serviço Data de emissão Prazo de Execução Valor  
05/1994/07/56-14S 08/05/2009 180 dias R$ 869.395,19 
05/1994/07/56-L49 06/01/2009 30 dias R$ 5.775,21 
05/1994/07/56-D51 15/12/2008 90 dias R$ 87.498,22 
05/1994/07/56-C84 12/12/2008 30 dias R$ 24.045,07 
05/1994/07/56-O58 09/05/2008 30 dias R$ 14.897,15 
  TOTAL R$ 1.001.610,84 
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Com relação à 05/1994/07/56-O58, segundo a 

direção da escola, esse serviço contratado por R$ 14.897,15 
não foi executado. 

 
O objeto da OS 05/1994/07/56-C84 era a 

adequação do ambiente para atendimento do programa “Acessa 
Escola”, em função do novo lay-out.  

 
Chama novamente a atenção o gasto com a pintura 

– R$ 3.004,20 – para pintar 04 (quatro) paredes, haja vista 
que se trata de um ambiente do mesmo tamanho que uma sala de 
aula comum.  

 
A direção informou que o piso da sala de 

informática não foi trocado. Esse serviço foi orçado em R$ 
3.879,84. Segundo informações do COAG e da medição e 
comprovante de pagamento enviados pela FDE53, a obra está 
concluída e com execução financeira de 99,89%, com valor 
medido e pago de R$ 24.018,38. 

 

  
Panorama do tamanho da sala e as divisórias instaladas 

Observar que não foi colocado o piso de cerâmica 

 
O programa “Acessa Escola” não está 

implementado na escola, estando o ambiente ocioso para tal 
atividade. 

 
A OS 05/1994/07/56-L49 foi emitida para a 

adequação do ambiente para atendimento do programa “Sala de 
Leitura”. 

 

                                                 
53 Fls. 601/603 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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A sala de leitura trata-se da biblioteca da escola, sendo que ambas não 

estão sendo utilizadas 
 

  
Falta de acabamento na parte elétrica da reforma 

 
A sala reformada para o programa “Sala de 

Leitura” trata-se na realidade do espaço reservado para 
biblioteca da escola. Segundo a direção da escola a obra ainda 
não foi finalizada. 

 
Tratando agora da OS 05/1994/07/56-D51, 

observamos que não houve reparos dos abrigos dos hidrantes de 
incêndio. A reforma na rede de incêndio custou R$ 7.008,60. 

 
Verificamos que alguns serviços contemplados 

nessa OS também foram objeto da OS 05/1994/07/56-14S, tais 
como: reparos gerais das instalações elétricas (incluindo 
troca de lâmpadas, reatores, tomadas, disjuntores e chaves 
danificadas); reparação das instalações do reservatório e 
impermeabilização; reforma da cobertura sobre os vestiários e 
cantina. 

 
A execução física, em 03/09/2009, era de 100% e 

valor medido e pago de R$ 87.477,17, segundo o COAG e medição 
apresentada pela FDE54. 

 

                                                 
54 Fls. 582/592  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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Com relação à OS 05/1994/07/56-14S, observamos 
o que segue: 

A execução física, em 02/09/2009, era de apenas 
9%, segundo o COAG. Contudo, podemos observar que a reforma se 
concentra na reforma dos sanitários dos alunos e da 
administração, demolição e reconstrução de novos bebedouros, 
reforma geral na quadra de esportes. 

 
 

  
Bebedouros que serão reformados 

 

  
Reforma já iniciada nos sanitários dos alunos e da administração 

 

  
Quadra de esportes que será reformada, detalhe do piso que será trocado 

 
Conforme já relatado anteriormente, verificamos 

que alguns serviços contratados nessa OS já foi objeto de 
reforma recente, recebida provisoriamente três meses e meio 
antes da abertura da atual reforma. Dentre eles, destacamos a 
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revisão nas instalações elétricas; impermeabilização do 
reservatório e da laje de cobertura dos vestiários; revisão do 
sistema de incêndio com troca de hidrantes e extintores; e 
substituição do portão do estacionamento. Está previsto também 
a troca do piso dos vestiários da unidade, mas em conversa com 
funcionários da contratada eles informaram que esse serviço 
não será executado. 
 
Observação: 

 
Cumpre esclarecer, que as observações 

realizadas em relação a serviços medidos pela contratada e que 
consideramos como não executados, seja parcialmente ou 
integralmente, partiram de relatos da direção da escola onde 
ocorreu a fiscalização in loco, com posterior registro 
fotográfico, quando possível, do que nos foi relatado. 

 
Mesmo diante de Termos de Recebimento 

Provisório da obra assinados pelos diretores, atestando a 
execução total dos serviços, continuamos considerando seus 
relatos como verídicos, pois já nos foi várias vezes relatado 
pelos diretores, nesse trabalho e em outros semelhantes já 
realizados por essa Diretoria (Cobertura de quadra e outros 
trabalhos relacionados a reformas em escolas), que há a 
promessa de conclusão dos serviços após a assinatura do 
documento. 

 
Outro ponto sobre a mesma questão está no fato 

dos diretores não possuírem e nem terem acesso aos serviços 
contratados e o não esclarecimento por parte da FDE sobre a 
responsabilidade da direção da escola na fiscalização da obra. 
Muitas vezes, o conhecimento sobre o que seria reformado na 
escola se dava em conversas informais com o fiscal da FDE ou 
com o mestre de obra da contratada. 
 
 
4.4 - Da Medição e Do Pagamento 

 
 
Requisitamos à FDE as medições e pagamentos das 

Ordens de Serviços das escolas visitadas. Da documentação 
entregue, seguem as considerações abaixo. 

 
Ressaltamos que a análise se deu apenas das OS 

cuja execução estava finalizada na data de nossa visita às 
escolas, ou seja: 
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ESCOLA Lote Contratada OS VALOR 
EE Recanto Campo 

Belo Lote 65 
Construmik Com. 
Construção Ltda 

75-W32 R$ 788.590,69 
75-77U R$ 861.005,87 

EE Prof 
Astrogildo Arruda Lote 52 Profac Engenharia e 

Comércio Ltda 
62-78G R$ 6.694,74 
62-K70 R$ 10.106,91 

EE Prof Paulo 
Ferrari Massaro Lote 57 

Lacon Engenharia 
Ltda 

67-N43 R$ 22.019,75 
67-931 R$ 25.807,14 

EE Fioravante 
Zampol 

Lote 61 
Saned Engenharia e 

Empreendimentos Ltda 
71-P78 R$ 22.283,62 

EE Prof Mário 
Bombassei Filho 

Lote 46 
Construtora Itajaí 

Ltda 

56-L49 R$ 5.775,21 
56-D51 R$ 87.498,22 
56-C84 R$ 24.045,07 
56-O58 R$ 14.897,15 

TOTAL R$ 1.868.724,37 
Fonte : FDE/DOS/GOB/DPCM em 05/08/2009 

 
As principais irregularidades citadas são 

referentes a medições e pagamentos de serviços que não foram 
executados, serviços contratados não realizados e medições e 
pagamentos de serviços não contratados. 

 
Convém ponderar que, em referência às medições 

de serviços não contratados, não podemos constatar in loco sua 
execução, pois a documentação sobre as medições foi solicitada 
posteriormente as visitas às unidades escolares. 

 
Em relação às Ordens de Serviço da EE Recanto 

Campo Belo, constatamos que houve medição e pagamento de 
serviços não contratados na OS-W3255 e chama atenção a medição 
de serviços não executados na OS-77U56. 
 
 

RECANTO CAMPO BELO - OS: 77U 
SERVIÇO MEDIDO E NÃO EXECUTADO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN 
QTD 

ORÇADA 

QTD 
EXECUTADA 

(verificação 
in loco) 

VALOR 
PAGO 

PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 11,40 0,00 1.518,94 

BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO) UN 1,00 0,00 1.692,84 

CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - 
GRANITO 

UN 1,00 0,00 2.490,22 

CC-03 CUBA INOX (50X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - 
GRANITO 

UN 1,00 0,00 2.042,10 

PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 64,00 0,00 551,04 

SG-01 SIFAO PARA REDE DE GAS UN 2,00 0,00 184,98 

TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA 
FOSCOPER 

M 64,00 0,00 5.495,68 

DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 265,00 0,00 1.277,30 

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 18,00 17,00 3.464,10 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 0,00 481,29 

                                                 
55 Fls. 23/24 do Anexo. 
56 Fls.618/626  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 4,00 0,00 145,44 

PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 18,00 0,00 688,14 

BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 0,00 1.356,57 

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL M 4,40 2,00 4.600,29 

CHUVEIRO ELETRICO DE 220V/5400W UN 1,00 0,00 192,58 

GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 560,00 0,00 4.250,40 

BC-22 BANCO DE CONCRETO M 30,00 4,00 4.927,20 

TOTAL 35.359,11 

 
Na escola Astrogildo Arruda foi constatado a 

medição de serviço integralmente não realizado (OS 78G57), 
segundo relato da direção da escola, de serviços que não foram 
contratados58, além de se observar que ocorreu a não execução 
de alguns serviços orçados na OS K7059. 

 
ASTROGILDO ARRUDA - OS: 78G 

SERVIÇO MEDIDO E NÃO EXECUTADO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN 
QTD 

ORÇADA 

QTD 
EXECUTADA 

(verificação 
in loco) 

VALOR 
PAGO 

DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00 0,00 0,00 

PORTA COMPENS LISA IMBUIA P/ PINTURA M2 2,00 0,00 0,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 3,00 0,00 233,49 

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" UN 3,00 0,00 0,00 

VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 
ANTIVANDALISMO 

UN 7,00 0,00 1.215,09 

LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO M 1,60 0,00 3.921,47 

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 0,00 391,94 

DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 13,00 0,00 198,84 

DE TORNEIRAS UN 4,00 0,00 0,00 

DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 2,00 0,00 49,68 

DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 30,00 0,00 455,49 

REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA 
P/ LUM.PENDENTE 

UN 2,00 0,00 0,00 

REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM M2 6,00 0,00 213,36 

LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE 
MASSA 

M2 32,00 0,00 0,00 

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E 
RETOQUES DE MASSA 

M2 20,00 0,00 0,00 

TOTAL 
 

6.679,36 
 

 
 

                                                 
57 Fls 627/629  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
58 Fls. 24 do Anexo. 
59 Fls. 24 do Anexo. 
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Na EE Fioravante Zampol, em relação à OS P7860, 
também observamos a medição de serviços não contratados61, bem 
como a não realização de alguns serviços orçados62. 

 
 

Na EE Mário Bombassei Filho, observamos também 
a medição de serviços não contratados63 e não execução de 
serviços orçados nas OS: D5164; C8465; L4966; O5867, sendo que 
nesta última a direção nos informou que o serviço não foi 
executado. 

 
A OS L49 teve duas medições, sendo que na 2ª e 

última medição houve a revisão das quantidades executadas 
constantes na 1ª medição68. Ressaltamos que na medição 
equivocada o Consórcio PHL – Região VIII atestou a execução 
dos serviços relacionados, inclusive aqueles que 
posteriormente foram considerados como não executados, por 
exemplo: eletroduto de pvc rígido roscável de 25mm - incl 
conexões; rodapé cerâmica antiderrapante (tp monoqueima) de 
8cm etc.  

 
A FDE compensou os valores pagos a mais na 1ª 

medição do valor total a ser pago pelos serviços medidos 
posteriormente. 

 
Segundo a direção da escola, os serviços 

contratados na OS O58 por R$ 14.897,15 não foram executados. 
Contudo, na medição encaminhada pela contratada para a FDE 
observamos, inclusive, serviços tidos como realizados que não 
foram contratados69. 

 
 
O que deveria definir os serviços a serem 

executados eram o relatório de vistoria (muito genérico) e a 
planilha orçamentária com a descrição da atividade a ser 
realizada, esses documentos são anexados às Ordens de Serviço. 

 
Contudo, observamos que não há um trabalho 

fechado a ser executado, pois vários foram os casos em que os 
serviços contratados não foram executados, outros serviços que 

                                                 
60 Fls. 641/645 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
61 Fls. 25 do Anexo. 
62 Fls. 25 do Anexo. 
63 Fls 26/27 do Anexo. 
64 Fls.649/656 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
65 Fls. 657/661  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
66 Fls. 646/648 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
67 Fls. 662/665  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
68 Fls. 666/668 do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
69 Fls. 662/665  do Anexo do TC-A 31.159/026/09. 
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não estavam previstos na Ordem de Serviço foram medidos e 
aprovados pela fiscalização contratada pela FDE, ou ainda nem 
sequer foram executados, apesar de apresentar medição. 

 
Destacamos que mesmo diante das Ordens de 

Serviços de pequenos valores, que poderiam ser aceitos na 
utilização do Sistema de Registro de Preço (K70 e C84 – 
Programa “Sala de Leitura”; P78 e C84 – Programa “Acessa 
Escola”) demonstraram que há alteração no serviço realizado 
pela contratada, com execução de serviços não contratados em 
prejuízo da não realização de outros orçados. 

 
A tabela a seguir mostra a porcentagem do 

serviço contratado e não realizado e os serviços não 
contratados e medidos. Em relação a estes últimos, não podemos 
constatar sua execução na fiscalização in loco, pois os 
documentos referentes às Ordens de Serviços enviados pela FDE 
(memorial de vistoria e planilha orçamentária) não 
apresentavam nenhuma alteração nos serviços contratados. 

 

Ordem de 

Serviço 
Valor -R$ 

Serviço Não 

Contratado - R$ 
% 

Serviço Não 

Executado - R$ 
% 

OS K70 10.106,80 2.880,99 28,51% 542,79 5,37% 

OS P78 22.278,44 10.657,41 47,84% 7.023,62 31,53% 

OS C84 24.018,38 12.572,51 52,35% 11.609,02 48,33% 

OS L49 5.750,67 2.652,38 46,12% 2.946,46 51,24% 

SOMA 62.154,29 28.763,29 46,28% 22.121,89 35,59% 

 
Os gráficos abaixo revelam a porcentagem do 

serviço não contratado em relação ao total medido. Cabe 
ressaltar que os serviços eram simples adaptações de uma sala 
de aula para implementar os programas “Sala de Leitura” ou 
“Acessa Escola”, contudo, mesmo diante de serviços que seguem 
padrão de execução, observa-se alteração considerável do 
serviço contratado. 
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Segundo o Manual de Obras Públicas do Tribunal 

de Contas da União, a medição de serviços e obras deverá ser 
baseada em relatórios periódicos elaborados pelo contratado, 
registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários 
à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 
efetivamente executados. 

 
A discriminação e quantificação dos serviços e 

obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente 
as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 
critérios de medição e pagamento. 

 
E somente poderão ser considerados para efeito 

de medição e pagamentos os serviços e obras efetivamente 
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as 
modificações expressa e previamente aprovadas pelo 
contratante. 

 
O contratante efetuará os pagamentos das 

faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de 
serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas as condições 
estabelecidas no contrato. 

 
Cabe ressaltar que a FDE celebrou em 2008 

contratos com o objetivo de gerenciamento e fiscalização de 
obras novas, ampliações, adequações, reformas dos prédios 
escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O 
valor total dos contratos é R$ 34.302.757,35, vide tabela 
abaixo: 

 
CONTRATO CONTRATADA OBJETO VALOR 

05/0880/08/01 

Consórcio 
CAA-

ENGEBANC-
TCRE 

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços técnicos profissionais de engenharia para 
gerenciamento e fiscalização de obras novas, 
ampliações, adequações, reformas, serviços de 
Manutenção e Levantamento de dados dos prédios 
escolares da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo – Região I Unidades Escolares contidas 
nas DERs: Presidente Prudente/ Araçatuba/ São José 
do Rio Preto/ Adamantina/ Tupã/ Birigui/ Ourinhos/ 

3.952.180,89 
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Votuporanga/ Jales/ Andradina/ Assis/ 
Fernandópolis/ José Bonifácio/ Marília/ Mirante do 
Paranapanema/ Santo Anastácio 

05/0881/08/01 
Consórcio 
CONCREMAT-
TEJOFRAN 

Idem ao contrato anterior – Região II–Unidades 
Escolares contidas nas DERs: Bauru/ Apiaí/ 
Itapeva/ Itaraté/ Piraju/ Votorantim/ Avaré/ 
Itapetininga/ São Roque/ Sorocaba/ Itú/ Jaú 

4.055.635,98 

05/0882/08/01 
Consórcio 
ENGER-

PLANSERVI 

Região III - Ribeirão Preto/ Araraquara/ São 
Carlos/ Jaboticabal/ Taquaritinga/ Barretos/ 
Catanduva/ Franca/ São Joaquim da Barra/ Mogi 
Mirim/ São João da Boa Vista/ Sertãozinho.  
 

3.696.671,72 

05/0883/08/01 

Consórcio 
ENGEVIX-
COBRAPE 
NÚCLEO 

Região IV – DERs: Campinas Leste/ Campinas Oeste/ 
Americana/ Bragança Paulista/ Sumaré/ Capivari/ 
Jundiaí/ Limeira/ Piracicaba/ Pirassununga 

4.273.243,34 

05/0884/08/01 
Consórcio 
GERIBELLO-
DUCTOR-ASTEC 

Região V – DERs: Caraguatatuba/ Pindamonhangaba/ 
Guaratinguetá/ Jacareí/ Miracatu/ Registro/ São 
José dos Campos/ Santos/ São Vicente/ Taubaté 

4.403.887,74 

05/0885/08/01 

Consórcio 
LBR-TCL-
AMBIENTE 
BRASIL 

Região VI – DERs: Caieiras/ Carapicuíba/ Centro 
Oeste/ Taboão da Serra/ Norte 1/ Itapevi/ Osasco/ 
Centro/ Norte2/ Centro Sul 

4.720.353,20 

05/0886/08/01 

Consórcio 
JMG: JHE-
MAUBERTEE- 
GERENTEC 

Região VII – DERs: Itapecerica da Serra/ Sul 2/ 
Sul 3/ Sul 1/ Diadema/ Santo André/ São Bernardo 
do Campo/ Mauá/ Leste 3 

4.815.036,38 

05/0887/08/01 
Consórcio 

PHL 

Região VIII – DERs: Leste 1/ Leste 2/ Leste 4/ 
Guarulhos Norte/ Guarulhos Sul/ Itaquaquecetuba/ 
Mogi das Cruzes/ Suzano/ Leste 5 

4.385.748,10 

TOTAL 34.302.757,35 

 
Lembramos ainda que, segundo a Lei Federal nº 

8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa 
praticado por agente público, servidor ou não, que causa 
prejuízo ao Erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, liberar verba pública sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular. 

 
Dispõe ainda que, independentemente das sanções 

penais, civis e administrativas, previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito 
ao ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de 
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de cinco anos. 

 
A citada lei, para seus efeitos, considera 

agente público todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 
ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior. 
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5. Conclusão 

 
 
5.1 - Procedimento licitatório: 
 

· O Registro de Preços não se coaduna com o objeto licitado, 
isto é, os serviços de engenharia licitados não se enquadram 
nas possibilidades do procedimento adotado; 
 

· Divisão das 5.186 escolas estaduais em 67 lotes, contudo o 
que a lei permite é a subdivisão do objeto da licitação em 
lotes, ou seja, possibilita a subdivisão dos serviços; 
 

· Inadequada exigência que os atestados de comprovação de 
capacidade técnica-operacional, em nome da empresa, tenham 
apenas validade se acompanhados por certificado de acervo 
técnico (CAT); 
 
· O extenso rol de atestados técnicos exigidos demonstra que 
os serviços pretendidos não se tratam de pequenos serviços de 
engenharia; 
 

· Infringência do art. 9º, I, do Decreto Estadual nº 47.945 
por não haver estimativa de quantidades a serem executadas; 
 

· Exigência de garantia para participação no valor de R$ 
12.500,00 por lote, contrariando o art. 31, III, da Lei 
8.666/93, pois não houve expressa estimação no edital 
licitatório do valor a ser contratado; 
 

· Infringência do art. 31, §3º, da Lei Federal 8.666/93, pois 
não há valor de contratação expressamente identificado no 
edital da concorrência e mesmo assim a FDE não permitiu a 
admissão no procedimento licitatório de empresas com capital 
social integralizado inferior a: 
R$ 1.250.000,00 para concorrer a 01 lote; 
R$ 2.500.000,00 para concorrer a 02 lotes; 
R$ 3.750.000,00 para concorrer a 03 lotes; 
 

· Possibilidade de ser estimado o valor da contratação em 
R$ 12.500.000,00 por lote e R$ 837.500.000,00 no total; 
 

· Julgamento das propostas das licitantes pelo menor valor 
TOTAL e não pelo menor valor unitário por serviço. 

 
 



       Fl.nº            365 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 
5.2 - Das Ordens de Serviços: 
 

· 7.390 Ordens de Serviços emitidas em 2008/2009 (dados de 
novembro de 2009); 
 
· Valor empenhado em 2008/2009: R$ 502.674.224,94 (dados de 
novembro de 2009); 
 
· Do total das Ordens de Serviços emitidas (7.390), cerca de 
25% (1.804) apresentam valor acima de R$ 70.000,00 e perfazem 
75% (R$ 376.001.212,67) do valor total empenhado (dados de 
novembro de 2009); 
 
· Várias Ordens de Serviços emitidas em curto período de tempo 
para a mesma escola; 
 
· Mais de uma Ordem de Serviço emitida e paga para a 
realização do mesmo serviço; 
 
· Existência de Ordens de Serviços emitidas para a mesma 
escola que se somadas atingiriam o valor de remessa 
obrigatória para este Tribunal; 
 
 
5.3 - Da Fiscalização in loco: 

· Constatação de serviços medidos, pagos e não realizados; 
· Recebimento provisório da obra mesmo com serviços pendentes; 
· Constatação de serviços mal executados;  
 
 
5.4 - Da Medição e Do Pagamento: 

· Constatação na medição apresentada de serviços contratados e 
não executados; 
 
· Medição de serviços não contratados; 

 
· Atestado de execução pelos fiscais da FDE e pagamento de 
serviços não executados, segundo relatos dos diretores das 
escolas visitadas e verificação in loco; 

 
· Retificação em medição posterior de serviços considerados 
executados e atestados pelos fiscais contratados pela FDE, que 
inclusive foram pagos, na primeira medição apresentada pela 
contratada; 
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· Constatação, inclusive em Ordens de Serviços de pouca monta 
e para realização de serviços padronizados como “Sala de 
Leitura” e novo lay-out da sala de informática, de alteração 
de até 52% dos serviços contratados na execução dos serviços, 
como, por exemplo, a OS L49 de R$ 5.750,67 que teve 46% do 
total gasto em serviços não previstos na planilha 
orçamentária. 
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XII.8 - Programa 3706 – Expansão e Gestão do Transporte de 
        Baixa e Média Capacidade - PITU 
        Ação 1938 – Corredor Noroeste da Região Metropolitana 
        de Campinas 
ÓRGÃO: Secretaria Estadual dos Transportes 

Metropolitano 
EMTU – Empresa Metropolitana de  
Transportes Urbanos de São Paulo 

INSTRUÇÃO: GDCG – DSF I 
 
 

Trata este relatório do resultado da visita 
realizada em 24 de novembro de 2009, na Região Metropolitana 
de Campinas, em prosseguimento ao acompanhamento das obras do 
Corredor Metropolitano Noroeste – RMC,com extensão de 42,7 km, 
ligando os municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova 
Odessa e Americana, promovendo a integração física das linhas 
metropolitanas e municipais, com 10 km de faixas exclusivas 
para ônibus, construção e reforma de terminais de ônibus, 
paradas com abrigos, ciclovias e bicicletários, referente ao 
Programa de Governo 3706 –Expansão e Gestão do Transporte de 
Baixa e Média Capacidade – PITU em Marcha, implementado pela 
Ação Governamental 1938 – Corredor Metropolitano Noroeste da 
Região Metropolitana de Campinas – Implantação, constante das 
PPA’s de 2004/2007 e 2008/2011, com investimentos realizados 
com recursos do Tesouro Estadual pela Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos por intermédio da Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU. 
 
 Os principais contratos que tratam da 
implantação do Corredor Metropolitano Noroeste – Região 
Metropolitana de Campinas, foi licitada em três lotes, a saber 
Lote 1 – Trecho A – TC 33.382/026/06, contratado o Consórcio 
OAS/AS PAULISTA, Lote 1 – Trecho B – TC 33.378/026/06, 
contratado o Consórcio CBPO/GUTIERREZ, e Lote 2 – TC 
33.379/026/06, contratado o Consórcio QUEIROZ GALVÃO/CAMARGO 
CORREIA, observando que os três processos ainda pendem de 
julgamento, foi ainda licitada a passagem de pedestres no 
Terminal Metropolitano de Campinas, sob a Av. Lix da Cunha no 
valor de R$ 1.518.152,99, sendo contratada a empresa Tofer 
Engenharia, Comércio e Industria Ltda. 
 
 O aspecto financeiro, conforme informações 
disponibilizadas pela Casa Civil no Cadastro de Obras e Ações 
de Governo, complementadas pelas informações fornecidas pela 
Gerência de Projetos e Obras da EMTU, está representada na 
tabela a seguir:  
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LOTE 1 A LOTE 1 B LOTE 2 Passagem Pedestres TOTAIS
Consórcio OAS/AS Consórcio CBPO/A. Consórcio Q.Galvão/C. Tofer Engenharia, Com.

Paulista Gutierrez Correa e Ind. Ltda

Objeto Term. Campinas, Alças de Av.Olivio Franceschini,Av. Prolong. Av. Emancipação, Passagem de Pedestres

Acesso.Est.Trans.Bosch e Santana, Term Hortolândia, R. Diamante, CAM 331, Lig. Av. Lix da Cunha no Term. Lote 1A + 1B + 2 +

Av. Lix da Cunha SP-101, Term. Monte Mor, Hortolândia - Sumaré, Term. Metropolitano de Campinas Passagem de Pedestres

e Av.Emancipação Sumaré - Term. Americana

Valor do Contrato R$ 55.995.649,99 R$ 55.243.433,55 R$ 41.469.038,25 R$ 1.518.152,99 R$ 154.226.274,78

Valor Pago R$ 47.550.206,75 R$ 54.284.285,51 R$ 38.077.422,04 R$ 287.167,83 R$ 140.199.082,13

Execução Física 84,92% 100,00% 91,82% 18,92% 73,92%

Execução Financeira 84,92% 98,26% 91,82% 18,92% 73,48%

Saldo Contratual R$ 8.445.443,24 R$ 959.148,04 R$ 3.391.616,21 R$ 1.230.985,16 R$ 14.027.192,65

Fonte: Gerência de Projetos e Obras - EM TU

CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE
Informações Financeiras (Novembro 2009)

Contratada

 
 
 Do resultado da inspeção “in loco” constatamos 
quanto à execução física: 
 

· LOTE 1 A 
 

ACESSOS VIÁRIOS PARA ENTRADA E SAÍDA DO TERMINAL 
METROPOLITANO DE CAMPINAS 
 

As obras de acesso ao Terminal com a construção 
e reforço de viadutos, pavimentação, drenagem e urbanização do 
entorno, já estavam concluídas na visita realizada em setembro 
de 2008. 

 
TERMINAL METROPOLITANO DE CAMPINAS 
 

 Terminal em operação: em setembro de 2008, 
também já estavam concluídas as obras, numa área de 12.500 m2, 
com a construção de oito plataformas de embarque/desembarque, 
com pavimentação de concreto nas pistas, estrutura em concreto 
armado com cobertura metálica, e em policarbonato na travessia 
de pedestres, rampas de acesso para deficientes, telefones 
públicos, bancos nas plataformas, bicicletário; no prédio 
administrativo: bilheteria, centro de controle operacional, 
escadas e elevador para acesso ao Terminal Rodoviário; no 
prédio de serviços: bilheteria, banheiros públicos e área de 
manutenção, posteriormente em agosto de 2009, constatamos a 
colocação das escadas rolantes no acesso ao Terminal 
Rodoviário. 
 

RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO (PISCINÃO) ANEXO AO TERMINAL 
METROPOLITANO DE CAMPINAS 
 

 Obras já concluídas quando da visita realizada 
em fevereiro de 2009. 

 
CORREDOR METROPOLITANO NOROESTE 
AV. LIX DA CUNHA – CAMPINAS 
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 Constatamos que as obras de alargamento dos 
viadutos VD-3 (fotos 01 e 02) e VD-4 (fotos 03 e 04) estão com 
alguns trechos em fase final de pavimentação nos locais onde 
foram criadas mais uma faixa de rolamento para operação 
exclusiva de ônibus (fotos 05 e 06) estando em fase bem 
adiantada as obras de construção da parada de ônibus número um 
(foto 07 a 16), o viaduto VD-5 encontra-se em fase final de 
conclusão (fotos 18 a 22), e a parada de ônibus quatro também 
encontra-se com as obras bem adiantadas (foto 23 a 28), as 
paradas de ônibus possuem arquitetura diferenciada, com 
passarelas, elevadores e rampas de acesso, a exemplo das 
estações de transferência. 
 
 

   
Viaduto VD-3 Obras concluídas Av. Lix da Cunha Pavimentação sobre o viaduto – VD 3  
Foto 01 Av. Lix da Cunha 
 Foto 02 

 
 

   
Viaduto VD-4 Obras concluídas Av. Lix da Cunha Pavimentação entre os viadutos – VD 3 e VD 4 
Foto 03 Av. Lix da Cunha 
 Foto 04 
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Pavimentação para criação de mais uma faixa Pavimentação para criação de mais uma faixa 
de rolamento – Av. Lix da Cunha de rolamento – Av. Lix da Cunha 
Foto 05 Foto 06 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 1 Obras da plataforma de embarque Parada 1 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 07 Foto 08 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 1 Obras da plataforma de embarque Parada 1 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 09 Foto 10 
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Obras da plataforma de embarque Parada 1 Obras da plataforma de embarque Parada 1 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 11 Foto 12 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 1 Obras da plataforma de embarque Parada 1 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 13 Foto 14 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 1 Obras da plataforma de embarque Parada 1 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 15 Foto 16 
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Placa indicativa das obras do muro de Obras nas proximidades do viaduto VD-5 
Contenção na Av. Lix da Cunha Av.Lix da Cunha 
Foto 17 Foto 18 

 
 

   
Obras de pavimentação na pista lateral ao  Visão lateral do viaduto VD-5 e passagem sob 
Viaduto VD-5 na Av. Lix da Cunha a Av. Lix da Cunha 
Foto 19 Foto 20 

 
 

   
Viaduto VD-5 obras na passagem sob a Av.Lix Obras da ampliação da pista na Av. Lix da 
da Cunha Cunha – Viaduto VD-5 
Foto 21 Foto 22 
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Obras da plataforma de embarque Parada 4 Obras da plataforma de embarque Parada 4 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 23 Foto 24 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 4 Obras da plataforma de embarque Parada 4 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 25 Foto 26 

 
 

   
Obras da plataforma de embarque Parada 4 Obras da plataforma de embarque Parada 4 
Av. Lix da Cunha Av. Lix da Cunha 
Foto 27 Foto 28 
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ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ANHANGUERA 
 

 As obras estavam concluídas em fevereiro de 
2008 tendo sido construídas: três plataformas de 
embarque/desembarque, passarela sobre a Av. Lix da Cunha 
interligando as três plataformas, pavimentação de concreto nas 
pistas, estrutura de concreto armado com cobertura metálica, 
escadas e três elevadores para acesso às plataformas, sala de 
controle operacional e paisagismo, com área total de 8.000m2. 
 

· PASSAGEM DE PEDESTRES SOB A AVENIDA LIX DA CUNHA NO 
TERMINAL METROPOLITANO DE CAMPINAS 

 
A margem do Lote 1 A, realizou-se nova 

licitação para a implantação da passagem de pedestres sob a 
Av. Lix da Cunha (fotos 29 a 32), cujas obras estão em 
andamento. 
 

   
Passagem de pedestres sob Av. Lix da Cunha Passagem de pedestres sob Av. Lix da Cunha 
Foto 29 Foto 30 

 
 

   
Passagem de pedestres sob Av. Lix da Cunha Passagem de pedestres sob Av. Lix da Cunha 
Foto 31 Foto 32 
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· LOTE 1 B 

 
AVENIDA OLÍVIO FRANCESCHINI – HORTOLÂNDIA 
 

 Obras já concluídas: duplicação de três 
quilômetros com instalação de ciclovia, construção de duas 
pontes sobre o córrego Santa Clara, melhorias na infra-
estrutura viária com troca de pavimentação e obras de 
drenagem, instalação de oito paradas no canteiro central com 
plataforma elevada (operação de ônibus na faixa exclusiva) e 
bancos, instalação de sinalização (vertical, horizontal e 
semafórica) e urbanização do entorno. 
 

AVENIDA SANTANA – HORTOLÂNDIA 
 

 Obras já concluídas: duplicação de dois 
quilômetros e instalação de ciclovia, melhorias e obras de 
drenagem, troca de pavimentação, instalação de cinco paradas 
com bancos e instalação de sinalização (vertical, horizontal e 
semafórica). 

 
AVENIDA EMANCIPAÇÃO – HORTOLÂNDIA 
 
 As obras da Av. Emancipação no Município de 

Hortolândia, não foram executadas, devido a falta de cessão da 
área para execução das obras. 

 
SP 101 - LIGAÇÃO HORTOLÂNDIA MONTE MOR 
 

As obras de implantação das paradas de ônibus, 
abrigos e passarelas, não foram realizadas por falta de 
autorização do Departamento de Estradas de Rodagem – DER. 

 
TERMINAL METROPOLITANO DE HORTOLÂNDIA 
 

 Obras já concluídas, com a construção de: duas 
plataformas de embarque/desembarque com rampas de acesso para 
deficientes, pavimentação de concreto nas pistas, paradas com 
estrutura de concreto armado e cobertura metálica, sala de 
administração, bilheteria, banheiros públicos, telefone 
público, bicicletário (100 vagas), paisagismo e iluminação, 
com área de 7.750 m2. 
 

· LOTE 2 
 

LIGAÇÃO HORTOLÂNDIA SUMARÉ – SMR 20 
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 Concluídas as obras de duplicação, drenagem, 
troca de pavimentação, construção de viaduto sobre a via 
ferrea, colocação das paradas de ônibus, instalação de 
sinalização horizontal e vertical e urbanização do entorno 
(fotos 32 a 36). 
 

   
Parada de ônibus na Rodovia SMR 20 Parada de ônibus na Rodovia SMR 20 
Foto 32 Foto 33 

 
 

   
Rodovia SMR 20 – Pavimentada e sinalizada Rodovia SMR 20 – Pavimentada e sinalizada 
Foto 34 Foto 35 
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Rodovia SMR 20 – Viaduto sobre via férrea Rodovia SMR 20 – Viaduto sobre via férrea 
Foto 34 Foto 35 

 
 

 
  Rodovia SMR 20 – Trecho novo – acesso ao 
  Viaduto sobre via férrea 
  Foto 36 
 
 

TERMINAL METROPOLITANO DE SUMARÉ 
 

Obras não realizadas por falta de autorização 
da Prefeitura para reforma do Terminal Sumaré. 
 

TRANSPOSIÇÃO DOS TRILHOS DA ALL - SUMARÉ 
 

Obras não realizadas por falta de cessão da 
área para transposição dos trilhos da ALL na continuação da 
Rua Santana. 
 

TERMINAL METROPOLITANO DE AMERICANA 
 

 Obras concluídas com a: instalação de três 
plataformas, instalação de estrutura em concreto armado com 
cobertura metálica, construção de sala de apoio operacional e 
banheiros públicos, com área de 2.000 m2, posteriormente 
constatamos que após a conclusão das obras, por solicitação da 
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administração municipal, os gradis de tela ao redor do 
terminal foram substituídos por painéis de vidro transparente 
e os bancos de concreto por bancos de metal tubular. 
 

LIGAÇÃO SP 101 – AVENIDA J.B. DUNLOP 
 

   Hortolândia, obras concluídas, sendo realizadas: 
duplicação, obras de drenagem e troca de pavimentação. 
 
   Campinas, obras já concluídas com a construção e 
troca da pavimentação, obras de drenagem, instalação de 
sinalização vertical e horizontal e urbanização do entorno. 
 
   Conforme informações disponibilizadas pela EMTU, 
estão previstas para serem entregues ainda em 2009 as 
seguintes obras: 
 
 Avenida Lix da Cunha (Campinas), em andamento: 
 - Melhorias na pavimentação 
 - Alargamento de viadutos 
 - Instalação de quatro paradas de ônibus 
 - Urbanização do entorno 
 - Passagem subterrânea ligando a Rua Marechal Deodoro ao 

  Terminal Metropolitano de Campinas 
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6. Introdução 
 
 

A FDE – Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação é responsável por viabilizar a execução das políticas 
educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, implantando e gerindo programas, projetos e 
ações destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento 
e o aprimoramento da rede pública estadual de ensino. 

 
Cabe à FDE produzir, adquirir e distribuir 

materiais institucionais indicados ao ensino e à aprendizagem, 
bem como providenciar os recursos físicos (como prédios, 
mobiliários e equipamentos) utilizados pela rede. 

 
Entre suas principais atribuições estão a 

construção de escolas, reformas, adequação e manutenção dos 
prédios, salas de aula e outras instalações, visando sempre a 
melhor qualidade do ensino e a aplicação apropriada das 
políticas educativas pelo Estado. 

 
O Governo do Estado estabeleceu 10 metas para o 

novo Plano Estadual de Educação, dentre eles está o programa 
de obras e melhorias de infra-estrutura das escolas, estando o 
Plano de Coberturas de Quadras como parte desse programa. 

 
Assim, o Governo do Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria da Educação, determinou a adoção do 
Plano de Coberturas de Quadras de todas as unidades escolares 
onde há viabilidade técnica para garantir as condições 
adequadas à prática esportiva oferecida aos alunos da rede 
pública estadual de ensino, sendo o plano posto em prática 
pela FDE. 

 
A cobertura das quadras deverá representar 

melhor proteção para os alunos contra o sol, chuva e efeitos 
de intempéries ambientais. 

 

XII.9 - Plano de Coberturas de Quadras Poliesportivas 
 
 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação 

Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação - FDE 
 

INSTRUÇÃO: DCG-3 – DSF I 
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7. Objetivo 
 

Esta Diretoria, mediante consulta ao COAG – 
Cadastro de Obras e Ações do Governo selecionou as obras 
concluídas e em execução que utilizam ou utilizaram recursos 
do orçamento de 2009. Em decorrência da seleção, identificamos 
os principais aspectos a serem examinados, a seguir resumidos: 
 

· Obra ainda em execução: o prazo de execução do serviço 
está em conformidade com o verificado in loco; 
 

· Fiscalização da FDE: se realizada por consórcio 
contratado, rotatividade dos fiscais, periodicidade da 
visitas, livro de ocorrências está na escola, análise da 
participação da direção escola na fiscalização e 
possíveis falhas na fiscalização realizada pela FDE; 
 

· Obras concluídas: verificação da situação atual; 
 

· Recebimento da obra com itens pendentes de execução; 
 

· Eficiência da cobertura construída. 
 
 
8. Metodologia 
 

Para verificação em questão, adotou-seadotaram-
se as visitas com a aplicação de entrevistas estruturadas, 
baseando-se no questionário para execução contratual da OS SDG 
n.º 3/98, devidamente adaptado ao objetivo do presente 
trabalho. 

 
”. 
 
Ademais, houve entrevista somente com o 

preposto ou responsável da obra, quando em execução e se 
presente no momento da fiscalização, e também com o dirigente 
da unidade escolar sem qualquer entrevista com os potenciais 
beneficiários destas obras. 

 
 

9. Obras selecionadas 
 

As visitas foram realizadas entre 08.06.2009 e 
23.06.2009 por esta Diretoria de Contas do Governador, nos 
municípios relacionados a seguir: 
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MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
GUARUJÁ EE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 299.458,86 
GUARUJÁ EE PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 398.258,84 
ITANHAÉM EE MILTON MARTINS POITENA 331.560,53 
ITANHAÉM EE DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA 363.267,61 
ITANHAÉM EE PROFª ROSÉLIA BRAGA XAVIER 281.214,31 
MONGAGUÁ EE JACOUB LOUKDJIAN 315.394,51 
MONGAGUÁ EE PROFª AIDA LEDA BAUER DAVIES 344.740,56 
MONGAGUÁ EE VERA CRUZ 335.186,73 
MONGAGUÁ EE HORTÊNCIA QUINTINO DE FARIA BOTELHO 276.536,03 

PRAIA GRANDE EE PROFª SYLVIA DE MELLO 296.509,74 
PRAIA GRANDE EE ALEXANDRINA SANTIAGO NETTO 372.922,90 
PRAIA GRANDE EE PROFª VILMA CATHARINA MOSCA LEONE 120.271,52 

SANTOS EE PROF FERNANDO AZEVEDO 239.447,89 
SANTOS EE PROFª GRACINDA MARIA FERREIRA 243.428,96 
SANTOS EE DONA LUIZA MACUCO 266.419,79 

 TOTAL 4.484.618,78 
Informações retiradas do COAG 

 
E utilizando a OS SDG nº 02/2009, através das 

Unidades Regionais deste Tribunal de Contas, foram visitas as 
seguintes escolas, no período de 08.07.2009 e 15.10.2009: 

 
 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
ARAÇATUBA EE PROFª VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN 289.961,79 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA APARECIDA BALTHAZAR POCO 308.369,46 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA DO CARMO LELIS 301.496,95 

BAURU EE LUIZ CARLOS GOMES 266.551,21 
BAURU EE GUIA LOPES 237.291,23 
JAÚ EE DR. TOLENTINO MIRAGLIA 209.369,12 
JAÚ EE PROFª LÚCIA SAMPAIO GALVÃO 300.448,20 
JAÚ EE CAETANO PERLATTI 226.164,66 

CAMPINAS EE PROF DR. PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ 272.236,64 
CAMPINAS EE VER. PROF. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 276.075,64 
CAMPINAS EE 31 DE MARÇO 243.911,58 
CAMPINAS EE PROF. SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA 301.222,14 
CAMPINAS EE PROF. ÁLVARO COTOMACCI 256.101,24 
CAMPINAS EE PADRE ANTONIO MOBILI 328.143,67 
MARÍLIA EE PROFª AMÉLIA LOPES ANDERS 271.251,66 
MARÍLIA EE PROF. AMAURY PACHECO 190.754,10 

STA CRUZ DO RIO 
PARDO 

EE/EMEF PROF. OSWALDO SALLES 260.492,56 

STA CRUZ DO RIO 
PARDO 

EE/EMEF BIECIO DE BRITTO 245.975,38 

PRESIDENTE 
PRUDENTE 

EE/EMEF JOÃO ALFREDO DA SILVA 351.062,79 

RIBEIRÃO PRETO EE DR. MEIRA JÚNIOR 239.317,65 
RIBEIRÃO PRETO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOUIS BRAILLE 312.448,71 
RIBEIRÃO PRETO EE JESUS GUILHERME GIACOMINI 254.062,08 
RIBEIRÃO PRETO EE PROF. ALPHEU DOMINIGUETTI 179.405,89 
RIBEIRÃO PRETO EE PROFª DJANIRA VELHO 194.041,93 
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS 
EE MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS 

PEREIRA 
217.252,38 
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SUZANO EE MIGUEL BADRA V 242.806,71 
SUZANO EE PROF. GILBERTO DE CARVALHO 242.248,74 
SUZANO EE LEDA FERNANDES LOPES 264.261,37 
SUZANO EE ROBERTO BIANCHI 294.288,11 

SOROCABA EE PROFª ISABEL LOPES MONTEIRO 240.522,89 
SOROCABA EE PROF. JOSÉ ODIN DE ARRUDA 239.254,85 
SOROCABA EE PROF. MARCO ANTONIO MENCACCI 331.505,76 
SOROCABA EE PROF. JOSÉ QUEVEDO 313.946,09 
LIMEIRA EE GUSTAVO PECCININI 339.244,07 
LIMEIRA EE PROF ANTÔNIO DE QUEIROZ 309.328,01 
LIMEIRA EE PROF DORIVAL DAMM 278.714,17 
REGISTRO EE PROF. PASCOAL GRECCO 310.442,85 

SÃO CARLOS EE PROF. BENTO DA SILVA CÉSAR 214.879,61 
SÃO CARLOS EE PROF. GABRIEL FELIX DO AMARAL 242.276,22 

GUARATINGUETÁ EE PROF. NILO SANTOS VIEIRA 300.761,32 
GUARATINGUETÁ EE PROF. SYLVIO JOSÉ MARCONDES COELHO 339.373,97 

 TOTAL 11.037.263,40 
Informações retiradas do COAG 

 
 
10. Achados 
 
5.1 - Do Montante Contratado: 
 

A FDE informa, em resposta à Requisição nº 
16/09, o resumo dos valores empenhados/pagos com o programa de 
cobertura das quadras nas escolas estaduais até a data de 
16/12/2009: 

 
ANO 

ASSINATURA 
DO 

CONTRATO 

VALOR 
CONTRATADO 

(R$) 

PAGO (R$) 
SALDO 
(R$) 2008 2009 

2006 155.095,41 155.095,41 0,93 -- 
2007 16.995.623,85 14.876.193,72 2.119.430,13 -- 
2008 149.053.040,83 89.199.946,79 53.731.169,73 6.121.924,31 
2009 89.615.972,83 -- 62.559.912,18 27.056.060,65 
TOTAL 255.819.732,92 104.231.234,99 118.410.512,97 33.177.984,96 

Fonte: Resposta da FDE à Requisição nº 16/09 

 
O número de escolas contempladas com a 

construção e reforma da quadra de esportes, separadas por ano 
de conclusão/fase atual, são: 

 
ANO DE CONCLUSÃO OU FASE 

ATUAL 
NÚMERO DE ESCOLAS 

2008 452 
2009 363 
EM EXECUÇÃO 292 
NÃO INICIADA 64 

TOTAL 1.171 
Fonte: Resposta da FDE à Requisição nº 16/09 
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5.2 – Da Fiscalização in loco: 
 

Passamos a relatar os resultados dos trabalhos 
realizados, por município visitado: 
 
 
GUARUJÁ 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
GUARUJÁ EE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES R$ 299.458,86 
GUARUJÁ EE PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ R$ 398.258,84 

TOTAL R$ 697.717,70 

 

      
EE Nossa Senhora dos Navegantes: detalhe do quadro de luz – 
observar a altura da instalação e fragilidade do material. 

 

  
EE Nossa Senhora dos Navegantes: Pintura já descascando (visita 
ocorreu 5 dias após assinatura do termo de recebimento) e 
cobertura construída não eficiente contra o sol. 

 
O serviço de pintura do piso e das linhas 

demarcatórias foi contratado por R$ 4.610,06 e R$ 602,29 
respectivamente.  
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EE Prof. Lucas Nogueira Garcez: Quadro de luz no pilar da 
quadra (altura inadequada e fragilidade do material) e as 
pontas do alambrado estão soltas ou só “amarradas” 

 
 
ITANHAÉM 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
ITANHAÉM EE MILTON MARTINS POITENA R$ 331.560,53 
ITANHAÉM EE DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA R$ 363.267,61 
ITANHAÉM EE PROFª ROSÉLIA BRAGA XAVIER R$ 281.214,31 

TOTAL R$ 976.042,45 

 

  
EE Milton Martins Poitena: Quadro de luz baixo e com material 
frágil e pontas do alambrado soltas 

 

 
EE Milton Martins Poitena: Rachaduras no 
piso da quadra construído e ainda sem 
utilização 
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Relatou da direção da escola de que a cobertura 
construída é ineficiente na proteção contra o sol e chuva. 

 
Na Escola Dagoberto Nogueira da Fonseca, cujo o 

Recebimento Provisório foi realizado em 30/06/09, o fiscal da 
FDE relacionou como serviço executado a construção de novo 
muro de divisa da quadra e colocação de alambrados sobre ele, 
além de pintura no piso e instalação das traves de futebol e 
postes de vôlei. Contudo, na mesma data (30/06/09) o mesmo 
fiscal da FDE estabeleceu em folha separada o prazo até 
17/07/09 para que fossem executados os serviços de fechamento 
final do muro de divisa da quadra por onde foi feita a entrada 
e saída dos equipamentos e material da obra; a finalização da 
instalação do alambrado sobre a divisa; instalação das redes 
de futebol de salão e vôlei; e a execução das faixas 
demarcatórias no piso da quadra. 

 

  
EE Profª Rosélia Braga Xavier: Quadro de luz já danificado e linhas 
demarcatórias descascando. 
 

As linhas demarcatórias da quadra já estão 
descascando (R$ 587,83). O piso da quadra não foi pintado, 
apesar do serviço ter sido contratado pelo valor de R$ 
4.411,16.  

 

  
EE Profª Rosélia Braga Xavier: Piso da quadra sem pintura e 
rachaduras e falta de acabamento. 
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MONGAGUÁ 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
MONGAGUÁ EE JACOUB LOUKDJIAN R$ 315.394,51 
MONGAGUÁ EE PROFª AIDA LEDA BAUER DAVIES R$ 344.740,56 
MONGAGUÁ EE VERA CRUZ R$ 335.186,73 
MONGAGUÁ EE HORTÊNCIA QUINTINO DE FARIA BOTELHO R$ 276.536,03 

TOTAL R$ 1.271.857,83 

 

  
EE Profª Aida Leda Bauer Davies: Serviços ainda sendo executados 

 

  
EE Hortência Quintino de Faria Botelho: Estrutura enferrujada e 
piso da quadra sem pintura poucos meses após o recebimento da 
obra. Preço relativo a esses serviços foi de R4 25.937,12. 

 

  
EE Hortência Quintino de Faria Botelho: Fundos e lateral da 
quadra sem fechamento Única lateral com o serviço executado 
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O pára-raios não está adequadamente instalado, 
este serviço foi contratado por R$ 6.896,36 e, inclusive, 
constitui em obrigação contratual (cláusula 6.1.1.29 do 
contrato) da empresa em fornecer Laudo Técnico de Inspeção do 
SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), após 
execução dos serviços. A cláusula décima do contrato determina 
que o não cumprimento de cláusulas contratuais poderá 
determinar a rescisão contratual por ato unilateral da FDE. 

 

  
EE Hortência Quintino de Faria Botelho: Conexão precária do 
sistema de pára-raios (serviço contratado por R$ 6.896,36 e a 
quadra continua exposta ao sol 

 
PRAIA GRANDE 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
PRAIA GRANDE EE PROFª SYLVIA DE MELLO R$ 296.509,74 
PRAIA GRANDE EE ALEXANDRINA SANTIAGO NETTO R$ 372.922,90 
PRAIA GRANDE EE PROFª VILMA CATHARINA MOSCA LEONE R$ 120.271,52 

TOTAL R$ 784.704,16 

 
Na EE Profª Sylvia de Mello, a professora de 

educação física estava presente no momento da nossa visita e 
reclamou da qualidade das traves de futebol instaladas (R$ 
1.090,22) que desencaixam facilmente durante as práticas 
esportivas dos alunos. Outra reclamação foi que a cobertura 
construída não oferece adequada proteção contra o sol e a 
chuva. 

 
Observamos que o serviço de fechamento foi 

realizado parcialmente pela contratada. O fechamento do fundo 
da quadra foi contratado por R$ 8.999,60, as laterais custaram 
R$ 9.249,00 e o alambrado sobre as divisas por R$ 9.948,00. 
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EE Profª Sylvia de Mello: Uma lateral e um fundo de quadra com sapata e 
alambrado 

  
EE Profª Sylvia de Mello: Outra lateral e fundo de quadra sem sapata e 
alambrado 

 

  
EE Alexandrina Santiago Netto: Quadro de luz – altura e local do quadro de 
luz. As instalações elétricas custaram R$ 12.232,57. 
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EE Alexandrina Santiago Netto: O modelo adotado pela FDE não protege a 
quadra do sol e não foi instalado alambrado e fechamento na lateral 

 
Não houve instalação adequada do para-raio, 

porquanto ausente a ligação com os cabos de cobre sob a terra 
(R$ 6.896,36).  

 

  
EE Alexandrina Santiago Netto: Pontas dos cabos do para raios soltas e sem 
instalação de tampas 
 

Na EE Profª Vilma Catharina Mosca Leone, com 
relação ao verificado nas anotações do fiscal, vimos que este 
informa várias vezes à FDE sobre os problemas no cumprimento 
das obrigações pela contratada e sobre o término da vigência 
do contrato sem apresentação de justificativas pela contratada 
e sem a informação de prorrogação do prazo contratual 
(vistorias nº 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 e 20). 
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EE Profª Vilma Catharina Mosca Leone: Tubulação sem instalação de cotovelo 
e tampa da caixa de águas pluviais mal instalada, oferecendo riscos à 
segurança dos alunos 
 
SANTOS 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
SANTOS EE PROF FERNANDO AZEVEDO R$ 239.447,89 
SANTOS EE PROFª GRACINDA MARIA FERREIRA R$ 243.428,96 
SANTOS EE DONA LUIZA MACUCO R$ 266.419,79 

TOTAL R$ 749.296,64 

 

   
EE Prof. Fernando Azevedo: Padrão da FDE para o quadro de luz e 
alambrados apenas amarrados, facilitando a soltura das pontas 
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EE Prof. Fernando Azevedo: Lateral da quadra sem canaletas 
e a total exposição da quadra ao sol mesmo depois de 
construída a cobertura 

 

  
EE Profª Gracinda Maria Ferreira: Cobertura construída e, ao fundo, 
Condomínio vizinho que teve o muro derrubado pela contratada 

  
EE Profª Gracinda Maria Ferreira: Tubulação sem local para escoamento e 

cotovelo caído pela má colocação 
 
Conforme conversa com a diretora da EE Dona 

Luiza Macuco, ela nos relatou que houve recebimento provisório 
da obra com pendências na execução da obra, tais como: 
conserto no telhado, com troca das telhas, em decorrência de 
vazamentos/goteiras, redirecionamento dos holofotes e 
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remanejamento do escoamento das águas pluviais, haja vista a 
formação de poças dentro da quadra. 

 
 

UNIDADES REGIONAIS 
 
UR-01 – ARAÇATUBA 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
ARAÇATUBA EE PROFª VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN 289.961,79 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA APARECIDA BALTHAZAR POCO 308.369,46 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA DO CARMO LELIS 301.496,95 

TOTAL 899.828,20 

 

 
EE Profª Vaniolê Dionysio Marques 
Pavan: Rampa de Acesso à quadra com 
abertura embaixo 
 

  
EE Profª Maria Aparecida Balthazar: Poço Observe a falta de 
tubulação e conexões para escoamento das águas pluviais. 
Relatos da ineficiência da cobertura da quadra em dias de 
chuva. 

 
O cimentado ao redor da quadra apresenta 

rachaduras e infiltrações, sendo que no canto já se encontra 
sem parte de sua sustentação. 
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EE Profª Maria Aparecida Balthazar: Cimentado sem base de sustentação e 
quadro de luz todo danificado. 

 
 

  
EE Profª Maria Do Carmo Lélis: Rachaduras e trincados com perda do reboco 

em vários pontos da quadra 
 
 

 
EE Profª Maria Do Carmo Lélis: Tabela de 
basquete sem alinhamento com o nível do solo. 
Relatos da ineficiência da cobertura da 
quadra. 
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UR-02 – BAURU 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
BAURU EE LUIZ CARLOS GOMES 266.551,21 
BAURU EE GUIA LOPES 237.291,23 
JAÚ EE DR. TOLENTINO MIRAGLIA 209.369,12 
JAÚ EE PROFª LÚCIA SAMPAIO GALVÃO 300.448,20 
JAÚ EE CAETANO PERLATTI 226.164,66 

TOTAL 1.013.659,70 

 
 

  
EE Tolentino Miráglia: Fotos de dois pontos da quadra que faltam tubos 
condutores das águas das calhas da cobertura construídas. 

 
 

  
EE Tolentino Miráglia: Trave de futebol bem deteriorada e tabela 
de basquete empenada. 
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EE Tolentino Miráglia: Quadro de luz instalado e espessura do piso 
da quadra fora do projetado 

 

 
EE Tolentino Miráglia: Bebedouro 
construído em substituição a espessura 
menor do piso da quadra 

 
A cobertura da quadra mostra-se ineficiente na 

proteção contra o sol e chuva. 
 

Em relação à EE PROFª LÚCIA SAMPAIO GALVÃO, 
destacamos que não foi feita calha e a tubulação condutora das 
águas pluviais em um lado da quadra e do alambrado na outra 
lateral. 
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EE Profª Lúcia Sampaio Galvão: Lateral da quadra sem alambrado e do outro 
lado não há calha e tubulação condutora das águas pluviais 

 

 
EE Profª Lúcia Sampaio Galvão: Pintura da quadra 
refeita com recursos da escola tendo em vista a má 
qualidade do material utilizado na reforma. Relatos 
da ineficiência da cobertura da quadra. 

 

  
EE Caetano Perlatti: Fotos do entorno da quadra demonstram que a reforma 
não foi realizada 
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EE Caetano Perlatti: Não foi feita manutenção do alambrado e reforma da 
arquibancada 

 
A pintura da quadra, apesar de recentemente 

realizada, já apresenta desgaste e vários pontos de 
descascamentos. 

 

  
EE Caetano Perlatti: Pintura realizada já apresentando desgaste de pontos 
descascados 

 
Ressaltamos novamente o informado acima, o 

valor pago e medido foi superior ao contratado em 11,79% (R$ 
256.388,73), apesar do grande atraso da contratada, da não 
execução de vários serviços contratados e das falhas naqueles 
realizados. 

 
Conforme relato da direção da escola, a 

cobertura da quadra não protege totalmente do sol e da chuva. 
 
Para a EE LUIZ CARLOS GOMES, ressaltamos que, 

segundo informações do COAG, em posição de 20/03/2009, o valor 
pago e medido foi superior ao contratado em 18,82% (R$ 
316.720,38), apesar da não execução de alguns serviços 
contratados e das falhas naqueles realizados. 
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EE Luiz Carlos Gomes: Lateral da quadra sem instalação de alambrado 

  
EE Luiz Carlos Gomes: Deterioração da trave de futebol, inclusive com 
rompimento da estrutura 

 

 
EE Luiz Carlos Gomes: linhas demarcatórias da quadra já 
estão se apagando 

 
Novamente ressaltamos o informado acima, isto 

é, que o valor pago e medido foi superior ao contratado em 
18,82% (R$ 266.551,21.  

 
Conforme relato da direção da escola, a 

cobertura da quadra não protege totalmente do sol e da chuva. 
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Na EE Guia Lopes, a direção da escola relatou 

que a cobertura não protege totalmente do sol e da chuva. 
Inclusive, quando da visita in loco à escola, foi informado 
que a aula de educação física foi cancelada por causa da 
chuva. 

 
Foi relatado ainda que o sistema de drenagem 

não é muito eficiente, pois há empoçamento de água em vários 
pontos da quadra. Foi feita apenas canaleta de um lado da 
quadra, do lado oposto a água corre livremente no pátio da 
escola. 
 
 
UR-03 – CAMPINAS 
 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
CAMPINAS EE PROF DR PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ 272.236,64 
CAMPINAS EE REVERENDO PROF. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 276.075,64 
CAMPINAS EE 31 DE MARÇO 243.911,58 
CAMPINAS EE PROF. SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA 301.222,14 
CAMPINAS EE PROF. ALVARO COTOMACCI 256.101,24 
CAMPINAS EE PADRE ANTONIO MOBILI 272.384,11 

TOTAL 1.621.931,35 

 

  
EE 31 de Março: Cobertura ineficiente e fiação do para-raio exposta 

 
Na EE Rev. Profº José Carlos Nogueira, não 

houve o fechamento total da quadra, a pintura já está 
deteriorada e a contratada deixou entulho na área da quadra. 
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EE Rev. Profº José Carlos Nogueira: Pintura já deteriorada e estruturas de 

ferro deixadas pela construtora 

 
Na EE Prof Sebastião Ramos Nogueira, a direção 

da escola relatou vários problemas na execução da obra, tais 
como: aproveitamento de alambrados já deteriorados e sem 
fixação, telhas fixadas incorretamente, pilares com quinas 
irregulares, mureta na lateral desalinhada e sem acabamento, 
tubulação de PVC desconectada, retoques mal feitos. Contudo, o 
fiscal da FDE assim anotou no livro de ocorrências: “A quadra 
de esportes encontra-se em boas condições de utilização e sem 
problemas de ordem construtiva”. 

 
A direção ainda relata que operários sem 

autorização dormiam na escola, utilizavam a quadra de vôlei ao 
lado para trabalhar, deteriorando o piso (não houve reparo 
posterior), danificaram o portão da escola e não recolheram o 
entulho. Destacou por fim que houve contratação de pessoas do 
bairro pra execução da obra sem experiência em construção 
civil. 
 

  
EE Prof Sebastião Ramos Nogueira: Telhado desnivelado e muretas já 
deterioradas 
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EE Prof Sebastião Ramos Nogueira: Escoamento sem canaleta e estrutura de 
ferro exposta 
 
 
UR-04 – MARÍLIA 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
MARÍLIA EE PROFª AMÉLIA LOPES ANDERS R$ 253.041,67 
MARÍLIA EE PROF. AMAURY PACHECO R$ 172.172,24 

SANTA CRUZ DO RIO 
PARDO 

EE/EMEF PROF. OSWALDO SALLES R$ 255.211,63 

SANTA CRUZ DO RIO 
PARDO 

EE/EMEF BIECIO DE BRITTO R$ 241.508,59 

TOTAL R$ 921.934,13 

 

  
EE/EMEF Prof Oswaldo Salles: panorâmica da quadra e detalhe da exposição da 
quadra ao sol, e segundo relato, quando chove, a água invade a quadra. 
 
UR-05 – PRESIDENTE PRUDENTE 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
PRESIDENTE 
PRUDENTE 

EE/EMEF JOÃO ALFREDO DA SILVA R$ 312.275,04 

TOTAL R$ 312.275,04 

 
Segundo informação da direção da escola, em 

determinados horários do dia a quadra continua exposta ao sol. 
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Constatou-se emendas na tubulação de escoamento das águas 
pluviais e também a existência de pequenas rachaduras no piso 
da quadra. 

 

  
EE/EMEF João Alfredo Da Silva: Rachaduras no piso da quadra e detalhes da 
emenda nas tubulações 

 
 
UR-06 – RIBEIRÃO PRETO 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
RIBEIRÃO PRETO EE DR. MEIRA JÚNIOR R$ 239.317,65 
RIBEIRÃO PRETO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOUIS BRAILLE R$ 250.475,41 
RIBEIRÃO PRETO EE JESUS GUILHERME GIACOMINI R$ 254.062,08 
RIBEIRÃO PRETO EE PROF. ALPHEU DOMINIGUETTI R$ 179.405,89 
RIBEIRÃO PRETO EE PROFª DJANIRA VELHO R$ 194.041,93 

TOTAL 1.117.302,96 

 
No Centro de Educação e Reabilitação Louis 

Braille, a presidente informou que, apesar da obra já ter sido 
entregue, existem algumas adaptações necessárias para o uso 
específico para deficientes visuais: fechamento lateral da 
quadra com o intuito de maior isolamento acústico (para que os 
deficientes visuais consigam ouvir o guizo das bolas) e maior 
proteção contra sol e chuva; pintura do piso da quadra com 
tinta epox (para que os deficientes visuais possam deslizar 
sobre a quadra) e a readequação (por ser muito estreita) da 
rampa de acessibilidade dos cadeirantes. 
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Centro de Educação e Reabilitação Louis Braille: Faixas demarcatórias estão 
se apagando, executada de forma incorreta e as demarcações para deficientes 
visuais já foi toda inutilizada. 

   
Centro de Educação e Reabilitação Louis Braille: Rampa de acessibilidade 
estreita para os cadeirantes e quadra exposta ao sol e chuva e, inclusive, 
apresenta goteiras na cobertura construída 
 

  
EE Prof. Alpheu Dominiguetti: Fotos da quadra tomada pelas águas durante e 
sua situação após a chuva 
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EE Prof. Alpheu Dominiguetti: Pintura do piso da quadra não realizada e 
telas de proteção lateral não reformadas e com pontas soltas 

 
A direção da EE Dr. Meira Júnior relatou que o 

quadro de energia foi instalado em local impróprio e inseguro, 
podendo ser manipulados pelos alunos. Informou também que o 
piso de concreto feito pela construtora encontra-se todo 
irregular, com imperfeições que podem machucar os alunos. 

  

     
EE Dr. Meira Júnior: Saída da tubulação sem canaleta, portão de aço 
instalado com muitos remendos e telas de proteção sem os devidos reparos e 
com pontas soltas e sobressalentes 

 
Na EE Jesus Guilherme Giacomini, a direção da 

escola relata que recusou-se a efetuar a assinatura do Termo 
de Recebimento Provisório da Obra por discordar do projeto e 
pela falta de resolução do alagamento da quadra, a cobertura 
realizada não protege contra o sol e o piso possui várias 
irregularidades. 

 
A pintura do piso da quadra apesar de constar 

na planilha orçamentária não foi realizada. A passagem da 
rampa de acesso de deficientes físicos para a quadra ficou 
impossibilitada devido à canaleta que impede a passagem dos 
cadeirantes. E a tubulação da rede de águas pluviais foi mal 
executada, ocasionando o alagamento da quadra. 
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EE Jesus Guilherme Giacomini: Quadra alagada após a chuva 

  
EE Jesus Guilherme Giacomini: Tubulação hidráulica sem parte da sua 
conexão, causando alagamento da quadra 

     
EE Jesus Guilherme Giacomini: Rampa de acesso para os cadeirantes, detalhe 
da canaleta que impede a entrada na quadra e piso da quadra sem a pintura 
contratada 
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EE Profª Djanira Velho: O refazimento parcial do piso foi extremamente mal 
executado, possuindo buracos e desníveis. Pintura do piso da quadra não 
realizada. 
 

     
EE Profª Djanira Velho: Quadro de luz parafusado; tomada não funciona e 
alambrado não amarrado 
 
UR-09 – SOROCABA 

 
MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
SOROCABA EE PROFª ISABEL LOPES MONTEIRO R$ 240.522,89 
SOROCABA EE PROF JOSÉ ODIN DE ARRUDA R$ 239.254,85 
SOROCABA EE PROF MARCO ANTONIO MENCACCI R$ 331.505,76 
SOROCABA EE PROF JOSE QUEVEDO R$ 313.946,09 

TOTAL R$ 1.125.299,59 
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EE Profª Isabel Lopes Monteiro: buraco aberto pela contratada no muro para 
saída das águas pluviais da área da quadra e detalhe das ferragens do gol 

que já quebraram e apresentam “pontas” 
 
A quadra da EE Prof. José Odin de Arruda não 

está sendo utilizada, pois a direção da escola entendeu não 
ser seguro aos alunos pelas seguintes razões: grave problema 
de localização das colunas de concreto estão muito próximas da 
quadra, a canaleta também encontra-se praticamente dentro da 
quadra, podendo causar quedas e acidentes; a caixa de força em 
local em altura acessível a alunos menores(a direção solicitou 
sua mudança ou fechamento por cadeado, mas não foi atendida); 
a fixação das tabelas de basquete em área externa à quadra, o 
que demonstra que possui dimensões não oficiais; etc. A 
direção relatou esses problemas à FDE, a construtora e a 
direção de ensino, mas recebeu a resposta de que o projeto era 
assim e que nada poderia ser feito. 

 

  
EE Prof. José Odin de Arruda: colunas muito próximas à área da quadra e 

canaleta na área do gol 

  
EE Prof. José Odin de Arruda: tabela de basquete colocada fora da quadra, 

demonstrando dimensão desta menor que a oficial 
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EE Prof. José Quevedo: escoamento de água leva à caixa sem vazão e detalhe 

da pintura da quadra descascando, mesmo após ser refeita. 

 

   
EE Prof. Marco Antonio Mencacci: pintura do piso descascando e alambrado 

com as pontas soltas e voltadas para a quadra. 
 

UR-10 – ARARAS 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
LIMEIRA EE GUSTAVO PECCININI R$ 339.244,07 
LIMEIRA EE PROF. ANTÔNIO DE QUEIROZ R$ 309.328,01 
LIMEIRA EE PROF DORIVAL DAMM R$ 278.714,17 

TOTAL R$ 927.286,25 

 
Cabe ressaltar em relação ao pilares muito 

próximos à quadra, que na EE Gustavo Piccinini ocorreu um 
acidente envolvendo um aluno que participava dos jogos 
escolares chocou-se contra o pilar e acabou desmaiando.  
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EE Gustavo Piccinini: ineficiência da cobertura da quadra, pilares próximos 
às linhas demarcatórias e detalhe do piso deteriorado da quadra que foi 
reaproveitado. 

 
A direção da EE Prof. Antônio de Queiroz relata 

que a trave do gol instalada danifica a bola; a cobertura 
protege os alunos do sol somente no período das 10:00 às 15:00 
horas e o piso da quadra atual é bem inferior ao piso antigo. 

 

  
EE Prof Antônio de Queiroz: trave de futebol solta e piso inferior da 
quadra, relatos da ineficiência da cobertura. 
 

  
EE Prof. Dorivaldo Damm: alça do pilar não retirada, oferecendo risco de 

acidente na prática esportiva, e trave do gol instalada quebrada. 
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UR-12 – REGISTRO 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
REGISTRO EE PROF. PASCOAL GRECCO R$ 310.442,85 

TOTAL R$ 310.442,85 

 

  
EE Prof. Pascoal Grecco: O piso da quadra teve que ser refeito mesmo antes 

da entrega da obra e falta de acabamento na canaleta de drenagem 

 
 

UR-13 – ARARAQUARA 
 

MUNICÍPIO ESCOLA VALOR DA OBRA 
SÃO CARLOS EE PROF. BENTO DA SILVA CÉSAR R$ 242.276,22 
SÃO CARLOS EE PROF. GABRIEL FÉLIX DO AMARL R$ 214.879,61 

TOTAL R$ 457.155,83 

 

  
EE Prof. Bento S. César: refletor caído, tomada instalada não funciona e 

relatos da ineficiência da cobertura. 
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EE Prof. Gabriel Felix do Amaral: piso e pintura da quadra deteriorados 

 
 
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
6.1 - Do Montante Contratado: 
 

Em resposta à Requisição nº 16/09, a FDE 
informou o resumo dos valores empenhados/pagos com o programa 
de cobertura das quadras nas escolas estaduais até a data de 
16/12/2009: 
 
TOTAL CONTRATADO (2006-2009): R$ 255.819.732,92 

 
E o número de escolas contempladas com a 

construção e reforma da quadra de esportes, separadas por ano 
de conclusão/fase atual, são: 

 
TOTAL DE ESCOLAS CONTEMPLADAS: 1.171 
 
 
6.2 - Falhas no projeto elaborado 
 

Podemos destacar alguns problemas nos projetos 
elaborados que se repetiram em várias escolas: 

 
Ø Colunas de concreto da cobertura no interior da quadra, 
oferecendo riscos à segurança dos alunos, inclusive, houve 
relato da direção da EE Gustavo Piccinini que um aluno 
desmaiou após chocar-se contra coluna de concreto da cobertura 
durante jogo esportivo; 
 
Ø Problemas com o sistema de escoamento de águas pluviais: 
escoamento da água fica longe da canaleta de drenagem, calhas 
e canaletas levam à caixa sem tampa e inadequada, os 
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condutores de água da calha ficam muito altos em relação à 
boca de drenagem, canaleta em apenas um lado da quadra, 
sistema de escoamento de água leva à caixa sem vazão, sistema 
de escoamento sem proteção, sistema de escoamento com fácil 
obstrução, sistema de escoamento com buracos pequenos, buraco 
na parede externa da escola para escoamento precário da água 
pluvial, canaletas dentro da quadra,  
 
Ø Quadra exposta ao sol e à chuva – verificar item final; 
 
Ø Quadro de força em material frágil e altura inadequada, 
expondo riscos de choque elétrico aos alunos; 
 
Ø Ausência de várias adaptações a acessibilidade, mesmo quando 
a cobertura/reforma da quadra é realizada em escola específica 
para alunos portadores de necessidades especiais (Centro de 
Reabilitação Louis Braille – Ribeirão Preto); 
 
Ø Refletores da quadra sem proteção; 
 
Ø Arquibancadas construídas em local inadequado, logo abaixo 
no barranco; 
 
Ø Alambrado muito baixo; 
 
Ø Ausência de fechamento total da quadra. 
 

 
6.3 - Da Celebração de Termo Aditivo 
 

Da documentação entregue pela FDE, destacamos 
abaixo os Termos Aditivos celebrados, com o valor acrescido, 
porcentagem aumentada e justificativa apresentada para 
alteração do projeto: 
 

EE GUIA LOPES - BAURU 
VALOR PORCENTAGEM JUSTIFICATIVA 

R$ 59.251,05 24,97% 

Serviços em quantidades a maior ou não 
previsto, devido à realocação da quadra. 
De acordo com a revisão do projeto, há 
necessidade de acréscimo de serviços de 
infra-estrutura (aterros, armaduras e 
concreto) e isolamento da quadra 

 
EE ANTÔNIO MOBILI - CAMPINAS 

VALOR PORCENTAGEM JUSTIFICATIVA 

R$ 55.759,56 20,47% 

1-Necessidade de adoção de sapatas junto à 
arquibancada (acarretando a demolição de 
uma grande área); 
2-Necessidade de execução de canaletas de 
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águas pluviais nas laterais da quadra; 
3-Necessidade de execução de nova 
estrutura de alambrado (devido o avançado 
estado de corrosão, não é possível a sua 
recuperação como previsto anteriormente; 
4-tabelas de basquete apresentam armaduras 
expostas e corroídas, demandando a 
necessidade de demolição e execução de 
novas. 

 
EE PROF. AMAURY PACHECO - MARÍLIA 

VALOR PORCENTAGEM JUSTIFICATIVA 

R$ 26.667,52 15,48% 

Necessidade de mudanças nas 
características da fundação em função do 
parecer técnico que alterou o tipo da 
fundação inicialmente previsto. 

 
EE/EMEF JOÃO ALFREDO DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE 

VALOR PORCENTAGEM JUSTIFICATIVA 

R$ 38.787,75 12,42% 
Constatado que as dimensões da quadra 
existentes eram maiores do que o padrão 
FDE. 

 
CENTRO REABILITAÇÃO LOUIS BRAILLE – RIBEIRÃO PRETO 

VALOR PORCENTAGEM JUSTIFICATIVA 

R$ 61.973,30 24,74% 

Há necessidade de alterações de 
quantitativos de serviços referentes ao 
fechamento lateral da quadra de esportes 
com alvenarias e telhas metálicas. 

 
As justificativas para a celebração dos termos 

aditivos, s.m.j., não são aceitáveis, visto que se trata de 
situações previsíveis (dimensão da quadra maior que o padrão 
FDE, tipo de fundação da quadra, canaletas para escoamento das 
águas pluviais, alambrado deteriorado etc.) que deveriam estar 
contempladas na elaboração do projeto básico que fundamentou a 
licitação.  

 
A Lei de Licitações dispõe em seu art.6º, IX, 

que o Projeto Básico trata-se de um conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos: 

 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer 

visão global da obra e identificar todos os seus elementos 
constitutivos com clareza; 
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b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação 
ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem; 

 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de 

materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos 
propriamente avaliados. 

 
Segundo o Manual de Obras Públicas do TCU, “a 

inconsistência dos elementos que devem compor o projeto básico 
(estudo de viabilidade, estudos geotécnicos e ambientais, 
plantas e especificações técnicas, orçamento detalhado etc.) 
poderá ocasionar problemas futuros de significativa magnitude.  

 
Entre as conseqüências de um projeto básico 

deficiente, podem-se destacar: falta de efetividade ou alta 
relação custo/benefício do empreendimento, devido à 
inexistência de estudo de viabilidade adequado; alterações de 
especificações técnicas, em razão da falta de estudos 
geotécnicos ou ambientais adequados; utilização de materiais 
inadequados, por deficiências das especificações; alterações 
contratuais em função da insuficiência ou inadequação das 
plantas e especificações técnicas, envolvendo negociação de 
preços. 

 
 

6.4 - Falhas na execução da obra 
 
Tal tópico pretende dar um panorama da 

qualidade das obras verificadas. Para tanto, observamos as 
seguintes ocorrências: 
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Ø Sistema Elétrico: fios elétricos sem proteção, tomadas que 
não funcionam, quadro de força de plástico, refletores caídos; 
 
Ø Sistema de Escoamento: canaletas com profundidade excessiva, 
canaletas sem tampas, escoamento deficitário; 
 
Ø Trave do gol/Tabela de Basquete/Estrutura Metálica/Portão: 
traves do gol com sinais de deterioração precoces ou mal 
colocados, tabelas de basquete deformadas, portão de entrada da 
quadra com sinais de deterioração, portão todo remendado, 
estrutura metálica que sustenta a grade apresenta ferrugem; 
 
Ø Outros: tubulação de água pluvial quebrada/desconectada ou 
com emendas, ausência de parte de condutores de água da calha, 
telhas fixadas incorretamente, pilares com quinas irregulares, 
mureta desalinhada e sem acabamento, retoques mal feitos, 
telhado desnivelado, fixação de parafusos de forma irregular, 
alças de ferro das colunas de pré-moldados não removidas, 
canos de sustentação dos alambrados não foram recuperados, 
instalação de pára-raios de forma precária, tubulação sem 
instalação de cotovelo e iluminação. 

 
Dos dados coletados pelo questionário aplicado 

nas visitas às unidades escolares, foi possível a elaboração 
do seguinte gráfico com as porcentagens de problemas 
encontrados: 

 

 
 Fonte: Questionário aplicado nas escolas 

 
Cabe ressaltar da possibilidade de se encontrar 

mais de um problema por escola, assim, casos de 
infiltrações/rachaduras foram encontrados em 21,43% das 
escolas, pintura precária foi constatada em 35,71% das 
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unidades visitadas etc, sendo que ambas as falhas podem ter 
sido encontradas na mesma escola. 
 
6.5 - Da Fiscalização Das Obras 

 
Segundo relatos coletados, os responsáveis pela 

fiscalização das obras visitadas eram 21,43% de funcionários 
da própria FDE, 32,14% realizada pelos consórcios contratados 
para fiscalização e em 46,43% dos casos realizada por ambos 
(FDE e consórcio). 
 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
Nas auditorias, 34% dos diretores informaram 

que houve rotatividade dos fiscais da FDE e 66% informaram que 
isso não ocorreu. 

 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
A periodicidade da fiscalização da FDE foi 29% 

semanal, 64% quinzenal e 13% mensal, segundo afirmações dos 
diretores das escolas visitas. 
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Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
Segundo relatos, houve designação pela FDE ou 

Diretoria Regional para que a direção da escola fiscalizasse a 
obra de maneira formal em apenas 2% dos casos. A maioria dos 
entrevistados – 68% - respondeu que não houve indicação para 
fiscalização da obra. 

 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
O livro de ocorrências da obra encontrava-se 

integralmente em 50% das escolas visitas, parcialmente em 43% 
delas e em 7% - equivalente a 4 escolas- ele não estava 
presente. 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 
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O Tribunal de Contas da União, em sua cartilha 
“Obras Públicas – Recomendações Básicas para a Contratação e 
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, trata da 
fiscalização na execução dos serviços e obras de construção, 
definindo-a como “atividade que deve ser realizada de modo 
sistemático pelo contratante e seus prepostos com a finalidade 
de verificar o cumprimento das disposições contratuais, 
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos”. 

 
A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração 
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição (art.67 da Lei Federal 8.666/93). A FDE 
contratou um consórcio de empresas de engenharia para realizar 
a fiscalização de suas obras, conforme relatado adiante. 

 
O representante da Administração anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §1º, 
da Lei Federal de 8.666/93). 

 
A fiscalização realizada pela FDE não foi 

rigorosa em decorrências da presença de inúmeras ocorrências 
negativas (descritos nos achados) de execução, tais como: não 
pintura de quadra; alambrados soltos; não fechamento da 
quadra; pisos reformados com rachaduras; problemas com 
escoamento das águas pluviais; quadro de luz instalado em 
altura e local inadequado e de material frágil. 

 
Cabe ressaltar que a FDE celebrou em 2008 

contratos com o objetivo de gerenciamento e fiscalização de 
obras novas, ampliações, adequações, reformas dos prédios 
escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O 
valor total dos contratos é R$ 34.302.757,35, vide tabela 
abaixo: 

 
CONTRATO CONTRATADA OBJETO VALOR 

05/0880/08/01 

Consórcio 
CAA-

ENGEBANC-
TCRE 

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços técnicos profissionais de engenharia para 
gerenciamento e fiscalização de obras novas, 
ampliações, adequações, reformas, serviços de 
Manutenção e Levantamento de dados dos prédios 
escolares da Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo – Região I Unidades Escolares contidas 
nas DERs: Presidente Prudente/ Araçatuba/ São José 
do Rio Preto/ Adamantina/ Tupã/ Birigui/ Ourinhos/ 
Votuporanga/ Jales/ Andradina/ Assis/ 
Fernandópolis/ José Bonifácio/ Marília/ Mirante do 
Paranapanema/ Santo Anastácio 

3.952.180,89 

05/0881/08/01 
Consórcio 
CONCREMAT-
TEJOFRAN 

Idem ao contrato anterior – Região II–Unidades 
Escolares contidas nas DERs: Bauru/ Apiaí/ 
Itapeva/ Itaraté/ Piraju/ Votorantim/ Avaré/ 
Itapetininga/ São Roque/ Sorocaba/ Itú/ Jaú 

4.055.635,98 
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05/0882/08/01 
Consórcio 
ENGER-

PLANSERVI 

Região III - Ribeirão Preto/ Araraquara/ São 
Carlos/ Jaboticabal/ Taquaritinga/ Barretos/ 
Catanduva/ Franca/ São Joaquim da Barra/ Mogi 
Mirim/ São João da Boa Vista/ Sertãozinho.  
 

3.696.671,72 

05/0883/08/01 

Consórcio 
ENGEVIX-
COBRAPE 
NÚCLEO 

Região IV – DERs: Campinas Leste/ Campinas Oeste/ 
Americana/ Bragança Paulista/ Sumaré/ Capivari/ 
Jundiaí/ Limeira/ Piracicaba/ Pirassununga 

4.273.243,34 

05/0884/08/01 
Consórcio 
GERIBELLO-
DUCTOR-ASTEC 

Região V – DERs: Caraguatatuba/ Pindamonhangaba/ 
Guaratinguetá/ Jacareí/ Miracatu/ Registro/ São 
José dos Campos/ Santos/ São Vicente/ Taubaté 

4.403.887,74 

05/0885/08/01 

Consórcio 
LBR-TCL-
AMBIENTE 
BRASIL 

Região VI – DERs: Caieiras/ Carapicuíba/ Centro 
Oeste/ Taboão da Serra/ Norte 1/ Itapevi/ Osasco/ 
Centro/ Norte2/ Centro Sul 

4.720.353,20 

05/0886/08/01 

Consórcio 
JMG: JHE-
MAUBERTEE- 
GERENTEC 

Região VII – DERs: Itapecerica da Serra/ Sul 2/ 
Sul 3/ Sul 1/ Diadema/ Santo André/ São Bernardo 
do Campo/ Mauá/ Leste 3 

4.815.036,38 

05/0887/08/01 
Consórcio 

PHL 

Região VIII – DERs: Leste 1/ Leste 2/ Leste 4/ 
Guarulhos Norte/ Guarulhos Sul/ Itaquaquecetuba/ 
Mogi das Cruzes/ Suzano/ Leste 5 

4.385.748,10 

TOTAL 34.302.757,35 

 
Ainda segundo a cartilha do TCU, somente 

poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e 
aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e as modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo contratante. 

 
A discriminação e quantificação dos serviços e 

obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente 
as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive 
critérios de medição e pagamento. 

 
A importância da medição está no fato que o 

contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo 
contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela 
fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no 
contrato. 

 
Assim, constituem exemplos de irregularidades 

concernentes às medições e pagamentos: pagamento de serviços 
não efetivamente executados; falta de comprovação e 
conferência pela fiscalização de serviços executados;  
medições e pagamentos sendo executados com critérios 
divergentes com os estipulados no edital de licitação e 
contrato; inconsistências e incoerências nos relatórios de 
fiscalização. 

 
Após a execução do contrato, a obra será 

recebida provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, no prazo de até 15 dias da comunicação 
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escrita do contratado de que a obra foi encerrada (art. 73, I, 
a, da Lei Federal 8.666/93). 

 
Posteriormente, a obra será recebida 

definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais (art. 73, I, b, da Lei Federal 8.666/93). 

 
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados (art. 69 da Lei Federal 8.666/93). 

 
O recebimento provisório ou definitivo não 

exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato (art. 73, §2°, da Lei Federal 8.666/93). 

 
A Administração Pública deverá rejeitar, no 

todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal 8.666/93). 

 
São exemplos de irregularidades concernentes ao 

recebimento da obra (Manual do TCU): 
 
- ausência de recebimento provisório da obra, 

pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em 
desacordo com o disposto no art. 73, I, a, da Lei Federal 
8.666/93; 

 
- ausência de recebimento definitivo da obra, 

por servidor ou comissão designada por autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
prazo de observação ou vistoria que comprovasse a adequação do 
objeto aos termos contratuais, em desacordo com o disposto no 
art. 73, I, b, da Lei 8.666/93; 

 
- descumprimento de condições descritas no 

edital de licitação e no contrato para o recebimento da obra; 
 
- descumprimento de prazos de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o 
caso, previstos no contrato e em seus termos aditivos, em 
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desacordo com o disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 
8.666/93; 

 
- recebimento da obra com falhas visíveis de 

execução; 
 
- omissão da Administração, na hipótese de 

terem surgido defeitos construtivos durante o período de 
responsabilidade legal desta; 

 
Além das falhas apontadas no item anterior – 

Falha na Execução da Obra – houve a constatação de não 
realização de itens previstos no contrato celebrado, tais 
como: fechamento total da quadra, pintura do piso da quadra, 
execução de canaletas, plantio de grama etc. 

 
Conforme constatamos em nossas visitas, houve 

assinatura do termo de recebimento da obra onde não foram 
executados os serviços previstos no projeto. Além do 
recebimento da obra com falhas visíveis de execução na 
construção da cobertura e reforma da quadra. 

 
 

6.6 - Do acesso dos diretores das escolas ao projeto da obra 
 
Dos diretores das escolas entrevistados, 82% 

relataram que não puderam opinar na elaboração do projeto para 
construção da cobertura/cobertura da quadra, apesar de 
conhecer as deficiências e necessidades do local. 

 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
Outra freqüente reclamação constatada na 

auditoria é que dos diretores não tiveram acesso ao projeto da 
obra para conferência dos serviços que deveriam ser 
executados. Somente 3,6% dos entrevistados relataram que 
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possuíam o projeto e outros 8,9% tiveram acesso apenas ao 
memorial descritivo dos serviços a serem executados. 

 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
Desta forma, a grande maioria – 87,5%- não 

tinha conhecimento dos serviços a serem executados na 
cobertura e reforma da quadra. Quando indagavam o fiscal ou o 
preposto da contratada, apenas ouviam que tal item não estava 
no orçamento ou não constava no contrato da obra.  

 
Contudo, mesmo sem ter acesso ao projeto, os 

diretores assinaram o Livro de Ocorrências juntamente com o 
Fiscal da FDE e com o preposto da Contratada. Além de assinar 
também o Termo de Recebimento da Obra. 

 

 
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
Indagados se entendiam responsável pela 

fiscalização da obra, 68% dos diretores responderam 
afirmativamente, apesar de 70% deles terem informado que não 
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receberam qualquer informação a esse respeito pela Diretoria 
Regional de Ensino ou pela própria FDE. 

 

  
Fonte: consolidação do questionário aplicado nas escolas 

 
 
6.7 - Da Cobertura Construída 
 

Conforme explicado na introdução do trabalho, o 
Plano de Cobertura de Quadras está entre as 10 metas do Novo 
Plano Estadual de Educação do Governo do Estado. A meta é que 
até o final de 2010 todas as escolas da rede estadual tenham 
suas quadras cobertas. 

 
A cobertura das quadras deverá representar 

melhor proteção para os alunos contra o sol, chuva e efeitos 
de intempéries ambientais. 

 
Contudo, observamos e ouvimos reclamações dos 

diretores e professores de educação física que o modelo de 
cobertura adotado pela FDE não protege efetivamente do sol e 
das chuvas, pois seria muito alta e sem proteção lateral.  

 
As escolas que reclamaram da eficiência da obra 

foram: 
 

ESCOLAS COM COBERTURA DA QUADRA INEFICIENTE CONTRA SOL E CHUVA 
EE Nossa Senhora dos Navegantes EE Guia Lopes 
EE Prof. Lucas Nogueira Garcez EE Luiz Carlos Gomes 
EE Milton Martins Poitena EE Prof. Alvaro Cotomacci 
EE Dagoberto Nogueira da Fonseca EE Pe. Antonio Mobili 
EE Prof. Aida Leda Bauer Davies EE/EMEF Prof. Oswaldo Salles 
EE Hortência Q. de Faria Botelho EE/EMEF Biécio de Britto 
EE Vera Cruz EE/EMEF João Alfredo da Silva 
EE Prof. Sylvia de Mello EE Dr. Meira Júnior 
EE Alexandrina Santiago Netto Centro de Reabilitação Louis Braille 
EE Prof. Vilma Catharina M. Leone EE Jesus Guilherme Giacomini 
EE Prof. Fernando Azevedo EE Prof. Alpheu Dominiguetti 
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EE Prof. Vaniole D. Marques Pavan EE Prof. Djanira Velho 
EE Prof. Maria A. Balthazar Poco EE Prof. José Odin de Arruda 
EE Prof. Maria do Carmo Lellis EE Prof. Dorivaldo Damn 
EE Tolentino Miraglia EE Prof. Antonio de Queiroz 
EE Lúcia Sampaio Galvão EE Prof. Bento da Silva César 
EE Caetano Perlatti  

 
A ineficiência da cobertura foi constatada em 

57,14% das quadras concluídas. 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Como prova da ineficiência da quadra esportiva 

temos as fotos das quadras tomadas pelo sol nas EE Nossa Sra. 
dos Navegantes (Guarujá), EE Hortência Q. F. Botelho 
(Mongaguá) e EE Prof. Fernando Azevedo (Santos), e pela chuva 
na EE Prof. Alpheu Dominiguetti (Ribeirão Preto) e EE Jesus 
Guilherme Giacomini. Inclusive houve o relato de suspensão da 
aula de educação física em decorrência da chuva na EE Guia 
Lopes (Bauru). 
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11. Introdução 
 

 
O Departamento de Recursos Humanos-DRHU é órgão 

setorial da Administração de Recursos Humanos do Estado que 
planeja, coordena, executa e presta orientações técnicas sobre 
atividades de Administração de Pessoal no âmbito da Secretaria 
de Educação, observadas as políticas, diretrizes e normas 
emanadas do Órgão Central do Sistema. 

 
Em 2007, o Diretor do Departamento de Recursos 

Humanos expediu a Instrução DRHU-2, tendo em vista a 
necessidade de normatizar e atualizar procedimentos relativos 
ao preenchimento de livro-ponto, para registro e controle da 
freqüência de docentes, nas unidades escolares da rede pública 
estadual. 

 
Compete ao diretor de escola controlar a 

freqüência diária do pessoal docente. Ao secretário de escola 
cumpre registrar a freqüência mensal dos docentes. E o docente 
assinará o ponto na linha correspondente ao seu dia de 
trabalho. 

 
Quanto ao vencimento, a remuneração ou o 

salário do docente que deixar de comparecer ao expediente em 
virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde, o 
Governador do Estado de São Paulo promulgou em 14 de abril de 
2008, a Lei Complementar nº 1041 que dispõe sobre o objeto em 
questão. 

 
 
12. Objetivo e Escopo da Auditoria 

 
O objetivo é verificar o Livro-Ponto dos 

docentes e o seu preenchimento, e constatar quais seriam as 
dificuldades para a sua atualização e quantificar e 
especificar as ausências dos docentes. 

 
Tem também por objeto verificar o resultado da 

Lei Complementar nº 1041/08 na freqüência de modo geral dos 
docentes, se houve uma diminuição nas faltas e se influenciou 
no aumento de ausências de outras naturezas, tais como 

XII.10 - Registro e Controle de Freqüência dos Docentes 
 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação 

Departamento de Recursos Humanos-DRHU 
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justificada, abonos, licença-saúde etc., segundo relatos da 
direção da escola.  

 
 
 

13. Metodologia 
 
Para verificação em questão, com bases na 

Instrução DRHU–2, de 2-2-2007 e na Lei Complementar nº 
1041/08, analisamos o Livro Ponto dos docentes nos meses de 
abril e maio do presente ano e aplicamos um questionário com a 
direção e secretaria da escola. 

 
 
 

14. Escolas Selecionadas 
 

As visitas foram realizadas entre 08.06.2009 e 
23.06.2009, nos municípios relacionados a seguir: 

 
MUNICÍPIO ESCOLA 
GUARUJÁ EE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 
GUARUJÁ EE PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
ITANHAÉM EE MILTON MARTINS POITENA 
ITANHAÉM EE DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA 
ITANHAÉM EE PROFª ROSÉLIA BRAGA XAVIER 
MONGAGUÁ EE JACOUB LOUKDJIAN 
MONGAGUÁ EE PROFª AIDA LEDA BAUER DAVIES 
MONGAGUÁ EE VERA CRUZ 
MONGAGUÁ EE HORTÊNCIA QUINTINO DE FARIA BOTELHO 

PRAIA GRANDE EE PROFª SYLVIA DE MELLO 
PRAIA GRANDE EE ALEXANDRINA SANTIAGO NETTO 
PRAIA GRANDE EE PROFª VILMA CATHARINA MOSCA LEONE 

SANTOS EE PROF FERNANDO AZEVEDO 
SANTOS EE PROFª GRACINDA MARIA FERREIRA 
SANTOS EE DONA LUIZA MACUCO 

 
E utilizando a OS SDG nº 02/2009, através das 

Unidades Regionais deste Tribunal de Contas, foram visitadas 
as seguintes escolas, no período de 08.07.2009 e 15.10.2009: 

 
MUNICÍPIO ESCOLA 
ARAÇATUBA EE PROFª VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA APARECIDA BALTHAZAR POCO 
ARAÇATUBA EE PROFª MARIA DO CARMO LELIS 
BAURU EE LUIZ CARLOS GOMES 
BAURU EE GUIA LOPES 
JAÚ EE DR. TOLENTINO MIRAGLIA 
JAÚ EE PROFª LÚCIA SAMPAIO GALVÃO 
JAÚ EE CAETANO PERLATTI 
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CAMPINAS EE PROF DR. PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ 
CAMPINAS EE VER. PROF. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 
CAMPINAS EE 31 DE MARÇO 
CAMPINAS EE PROF. SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA 
CAMPINAS EE PROF. ÁLVARO COTOMACCI 
CAMPINAS EE PADRE ANTONIO MOBILI 
MARÍLIA EE PROFª AMÉLIA LOPES ANDERS 
MARÍLIA EE PROF. AMAURY PACHECO 

RIBEIRÃO PRETO EE DR. MEIRA JÚNIOR 
RIBEIRÃO PRETO EE JESUS GUILHERME GIACOMINI 
RIBEIRÃO PRETO EE PROF. ALPHEU DOMINIGUETTI 
RIBEIRÃO PRETO EE PROFª DJANIRA VELHO 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EE MARILDA FERREIRA DE BRITO BARROS PEREIRA 
SUZANO EE MIGUEL BADRA V 
SUZANO EE PROF. GILBERTO DE CARVALHO 
SUZANO EE LEDA FERNANDES LOPES 
SUZANO EE ROBERTO BIANCHI 
SOROCABA EE PROFª ISABEL LOPES MONTEIRO 
SOROCABA EE PROF. JOSÉ ODIN DE ARRUDA 
SOROCABA EE PROF. MARCO ANTONIO MENCACCI 
SOROCABA EE PROF. JOSÉ QUEVEDO 
LIMEIRA EE GUSTAVO PECCININI 
LIMEIRA EE PROF ANTÔNIO DE QUEIROZ 
LIMEIRA EE PROF DORIVAL DAMM 
REGISTRO EE PROF. PASCOAL GRECCO 
SÃO CARLOS EE PROF. BENTO DA SILVA CÉSAR 
SÃO CARLOS EE PROF. GABRIEL FELIX DO AMARAL 

GUARATINGUETÁ EE PROF. NILO SANTOS VIEIRA 
GUARATINGUETÁ EE PROF. SYLVIO JOSÉ MARCONDES COELHO 

 
 
15. Legislação 
 

Segundo a Instrução DRHU-2, que dispõe sobre 
normas de preenchimento do livro de controle de freqüência de 
docentes nas escolas da rede pública estadual, compete ao 
diretor de escola controlar a freqüência diária do pessoal 
docente e também adotar os seguintes procedimentos lavrar e 
assinar os termos de abertura e de encerramento do Livro-Ponto 
dos docentes e vistoriar constantemente e homologar, encerrar 
e assinar, mensalmente, as páginas de assinatura de ponto de 
cada docente da unidade em e/ou em exercício na unidade. 

 
Ao secretário de escola cumpre registrar a 

freqüência mensal dos docentes. No início de cada mês, deverá 
destinar uma página no Livro-Ponto para cada professor, 
preenchendo corretamente todos os campos da página, com 
relação aos dados funcionais, à classe e/ou às séries (aulas) 
atribuídas e de acordo com o horário de trabalho do docente, 
estabelecido pelo diretor de escola. Deverá também atualizar, 
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diariamente, os registros das ocorrências e a caracterização 
de cada uma delas. 

 
O docente assinará o ponto na linha 

correspondente ao seu dia de trabalho. Quando não tiver aulas 
num determinado dia, o espaço para assinatura deverá ser 
inutilizado com um traço vermelho. 

 
Quando o docente se ausentar de todas as aulas 

do dia, deverá se proceder da seguinte maneira: a) anotar a 
expressão “AUSÊNCIA TOTAL” em vermelho, no espaço destinado à 
assinatura; b) havendo afastamentos (férias, gala, licenças, 
etc) passar um traço diagonal no espaço destinado às 
assinaturas no período do mês correspondente ao afastamento, 
esclarecendo a natureza do mesmo; c) para os dias: feriado, 
ponto facultativo etc., fazer um traço em vermelho e mencionar 
a ocorrência correspondente. 

 
As ausências deverão ser lançadas mediante 

utilização das seguintes convenções: 
 

FM – Falta Médica LG – Licença gestante 
J – Justificada LF – Licença Família 
I – Injustificada LP – Licença Prêmio 
DS – Doação de sangue F - Férias 
LS – Licença saúde SO – Serviço obrigatório por lei 
SP – Suspensão AM – Artigo 1021 
G – Gala N – Nojo 
LC – Licença compulsória LV – Licença sem Vencimentos 

 
 
A Lei Complementar nº 1041, de 14 de abril de 

2008, dispõe sobre o vencimento, a remuneração ou o salário do 
servidor que deixar de comparecer ao expediente em virtude de 
consulta ou sessão de tratamento de saúde. 

 
Segundo essa lei, o servidor/docente não 

perderá o vencimento, a remuneração ou o salário do dia, nem 
sofrerá desconto, em virtude de consulta, exame ou sessão de 
tratamento de saúde, desde que comprove por meio de atestado, 
quando deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 06 
ausências ao ano, independente da jornada a que estiver 
sujeito, não podendo exceder 01 ao mês, e quando após o início 
do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele 
ausentar-se temporariamente, até o limite de 03 horas diárias, 
desde que sujeito à jornada de 40 horas semanais ou de no 
mínimo 35 horas-aulas semanais, no caso de docentes 
integrantes do quadro do magistério. 
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A comprovação por atestado deverá ser feita no 
mesmo dia útil ou no dia útil imediato ao da ausência. 

 
No caso de falta parcial, o atestado deverá 

comprovar o período de permanência do docente em consulta, 
exame ou sessão de tratamento. Deverá ainda o docente 
comunicar previamente a direção da escola. 

 
No caso do docente acompanhar consulta, exame 

ou sessão de tratamento de saúde de filhos menores, cônjuges, 
pais e equivalentes, o atestado deverá constar, 
obrigatoriamente, a necessidade do acompanhamento. 

 
Deverá ser requerida licença para tratamento de 

saúde ou licença por motivo de pessoa da família se o não 
comparecimento do servidor exceder 01 dia. 
 
 
16. Achados 
 
 

Passamos a relatar os resultados dos trabalhos 
realizados: 

 
 

6.1 - DO CONTROLE DA FREQÜÊNCIA DIÁRIA DOS DOCENTES 
 
 
Conforme já explicado acima, a Instrução DRHU-

2, que trata sobre normas de preenchimento do livro de 
controle de freqüência de docentes nas escolas da rede pública 
estadual, dispõe que compete ao diretor de escola controlar a 
freqüência diária do pessoal docente 

 
Da consolidação das respostas ao questionário 

aplicado nas escolas visitadas, observou-se que 61% dos 
diretores controlam a freqüência diária dos docentes de sua 
unidade escolar, 35% o fazem de forma informal (com planilhas 
à parte do Livro-Ponto) e 4% não realizam qualquer controle. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

6.2 - FORMALIZAÇÃO DO LIVRO PONTO 
 
 
O Livro-Ponto do professor deve ser preenchido, 

pelo secretário da escola, em todos os campos da página, com 
relação aos dados funcionais, à classe e/ou às séries (aulas) 
atribuídas e de acordo com o horário de trabalho do docente. 
Contudo, constatou-se com a auditoria realizada que em 25% das 
escolas visitadas o Livro-Ponta encontrava-se parcialmente 
preenchido. 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

Em relação às obrigações do diretor para lavrar 
e assinar os termos de abertura e de encerramento do Livro-
Ponto, tem-se que 63,38% cumpriram o seu dever. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 
Outra obrigação da direção da escola e 

homologar, encerrar e assinar, mensalmente, as páginas de 
assinatura de ponto de cada docente. Das escolas visitadas, 
constatou-se que a maioria efetua o procedimento corretamente, 
mas 17,31% não vistoriam o Livro-Ponto. 

 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

6.3 - ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO LIVRO PONTO 
 
O secretário da escola deverá atualizar 

diariamente o Livro-Ponto com o registro das ocorrências e a 
caracterização de cada uma delas. Na aplicação dos 
questionários e verificação dos Livros-Pontos, constatou-se 
que em 78,85% dos casos o procedimento era realizado 
regularmente, 19,23% era feito parcialmente e apenas 1,92% não 
atualizam diariamente. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 
Quando o docente não tiver aulas num 

determinado dia, o espaço para assinatura deverá ser 
inutilizado com um traço vermelho. Da aplicação do 
questionário e verificação in loco do Livro-Ponto, tem-se que 
14% inutilizaram parcialmente o espaço (apenas de alguns 
professores) e 15% não realizaram o procedimento. 

 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Quando o docente faltar em todas as aulas do 

dia, o secretário deve proceder a anotação da expressão 
“AUSÊNCIA TOTAL” em vermelho, no espaço destinado à 
assinatura. Em 88,46% dos Livros-Pontos das escolas visitas 
foram preenchidos corretamente, em 9,62% foi realizado 
parcialmente (somente para alguns docentes ou anotados apenas 
em alguns dias). 

 



       Fl.nº            433 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 
 

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR 

         
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Havendo afastamentos (férias, gala, licenças, 

etc), deve-se passar um traço diagonal no espaço destinado às 
assinaturas no período do mês correspondente ao afastamento, 
esclarecendo a natureza do mesmo. Também observou-se a correta 
anotação em 92% dos Livros-Pontos vistoriados. 

 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Para os dias de feriado, ponto facultativo 

etc., os secretários de 94,23% das escolas visitadas fizeram 
corretamente o preenchimento do Livro-Ponto com um traço em 
vermelho e mencionando a ocorrência correspondente. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Em caso do não preenchimento correto do Livro-

Ponto, foi questionado aos diretores das escolas visitadas 
quais seriam as principais razões para o fato em questão, 
consolidando as respostas elaborou-se o gráfico abaixo: 

 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
6.4 - AUSÊNCIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009 

 
Concretiza-se a ausência total, para fins de 

contagem de tempo e desconto pecuniário, quando o docente 
deixar de cumprir a totalidade da jornada diária prevista na 
escola. 
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Para o nosso trabalho, foram computadas apenas 
as ausências total dos docentes nos meses de abril e maio do 
presente ano (2009). 

 
Contabilizamos um total de 4532 anotações de 

ausência total nos livros pontos de todas as escolas 
visitadas, sendo 2127 anotações para o mês de abril e 2405 
para o mês de maio. 

 
Dentre a ausência total contabilizada das 52 

escolas visitadas, separamos os motivos que levaram o docente 
a não cumprir sua jornada diária, sendo eles: falta médica, 
abono, falta justificada, falta injustificada, falta 
justificada em outra sede, e outros motivos. Abaixo esta 
relação obtida: 

 
ABRIL 

Falta Médica 425 
Abono 653 
Falta Justificada 352 
Falta Injustificada 71 
Justificada em Outra Sede 414 
Outros Motivos 217 
  

TOTAL 2127 
 

MAIO 
Falta Médica 407 
Abono 725 
Falta Justificada 426 
Falta Injustificada 93 
Justificada em Outra Sede 428 
Outros Motivos 326 
  

TOTAL 2405 
 
Observa-se que no mês de abril, as ausências 

totais dos docentes se concentraram nas faltas abonas-31%; por 
motivos médicos-20% e as que são justificadas na escola sede 
do docente faltante-19%: 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 
No mês de maio, os motivos das faltas novamente 

se concentraram nos abonos-30%, médicas-20% e as justificadas 
na escola sede do docente faltante-19%: 

 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
No computo geral, nos meses de abril e maio, 

temos: 
 

AUSÊNCIA TOTAL (ABRIL E MAIO) 
Falta Médica 832 
Abono 1378 
Falta Justificada 778 
Falta Injustificada 164 
Justificada em Outra Sede 842 
Outros Motivos 543 
  

TOTAL 4532 
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Da soma das ausências nos meses de abril e 

maio, observa-se que as porcentagens se repetem e as faltas 
continuam se concentrando nos motivos de: abonos-30%; as 
justificadas na escola em outra escola sede do docente-19%; 
médicas-18% e justificadas-17%: 

 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 1041/08: 
 

A Lei Complementar nº 1041/08 dispõe sobre o 
vencimento, a remuneração ou o salário do servidor que deixar 
de comparecer ao expediente em virtude de consulta ou sessão 
de tratamento de saúde. 

 
Conforme já explicado na introdução deste 

trabalho, segundo essa lei, o servidor/docente não perderá o 
vencimento, a remuneração ou o salário do dia, nem sofrerá 
desconto, em virtude de consulta, exame ou sessão de 
tratamento de saúde, desde que comprove por meio de atestado, 
quando deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 06 
ausências ao ano, independente da jornada a que estiver 
sujeito, não podendo exceder 01 ao mês, e quando após o início 
do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele 
ausentar-se temporariamente, até o limite de 03 horas diárias, 
desde que sujeito à jornada de 40 horas semanais ou de no 
mínimo 35 horas-aulas semanais, no caso de docentes 
integrantes do quadro do magistério. 
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Para análise do cumprimento dos requisitos da 
Lei Complementar nº 1041/08, verificamos os atestados médicos 
apresentados pelos docentes, o período de permanência em 
consulta em caso de falta parcial, e, em caso de necessidade 
do acompanhamento do docente, a declaração médica atestando a 
necessidade. O observamos inclusive o requerimento preenchido 
para a falta médica e a autorização do diretor. 

 
Nas as escolas visitas, observa-se que há o 

acatamento dos requisitos legais em 79% para as autorizações 
da direção da escola para as faltas e abonos e em 90% os 
atestados foram apresentados em até um dia útil após a 
ausência. 

 

  
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
Nos casos de ausência temporária de até 03 

horas diárias para assuntos médicos, há a comprovação do 
período de permanência do docente em consulta, exame ou 
tratamento nos atestados médicos verificados em 87% das 
escolas visitadas. O docente avisa à direção da escola 
antecipadamente em 63% casos, segundo consolidação do 
questionário aplicado na auditoria e, nos poucos casos 
verificados de falta do docente para acompanhamento, havia a 
declaração médica atestando a necessidade da presença do 
docente em 91% das escolas visitadas. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

Em relação dos efeitos da nova lei na 
diminuição das faltas dos docentes, perguntamos aos diretores 
ou coordenadores das escolas visitadas, o resultado foi que em 
64% dos diretores relataram que a nova lei diminuiu 
efetivamente as faltas dos professores por motivos médicos, 
15% observaram que houve uma diminuição das faltas médicas, 
contudo aumentou as ausências por outros motivos (abonos, 
justificadas, injustificadas etc), outros 15% relataram que a 
nova lei não diminuiu as faltas na escola, nem por motivos 
médicos. Cerca de 6% dos diretores entrevistados não souberam 
responder a questão. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 
7 - CONCLUSÃO 

 
 

7.1 - Do livro ponto 
 

Para classificação da formalização do Livro 
Ponto dos Docentes, utilizou-se os seguintes critérios: 

 
Ø  Formalizado Adequadamente: quando o diretor lavrou e 

assinou os termos de abertura e de encerramento do Livro 
Ponto e se assinou mensalmente as páginas de assinatura 
de ponto de cada docente da escola. E quando os campos 
da página de cada professor estavam preenchidos 
corretamente em todos os campos da página, com relação 
aos dados funcionais, classe e/ou às aulas atribuídas e 
de acordo com o horário de trabalho do docente. 
 

Ø  Formalizado Parcialmente: quando o diretor não lavrou e 
assinou os termos de abertura e de encerramento do Livro 
Ponto OU se não assinou mensalmente as páginas de 
assinatura de ponto de cada docente da escola. OU, 
ainda, quando os campos da página de cada professor 
estavam parcialmente preenchidos em todos os campos da 
página. 
 

Ø  Não Formalizado: quando o não lavrou e assinou os termos 
de abertura e de encerramento do Livro Ponto E se não 
assinou mensalmente as páginas de assinatura de ponto de 
cada docente de escola. E quando os campos da página de 
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cada professor não estavam preenchidos em todos os 
campos da página. 

 
Assim, da consolidação dos questionários 

aplicados nas escolas visitadas tem-se, que: 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 
7.2 - Da atualização 

 
Considerou-se os seguintes critérios para a 

caracterização da atualização do o Livro Ponto das escolas 
visitadas: 

 
 

Ø  Atualização diária: quando é realizado o registro e 
caracterização das ocorrências diariamente; 
 

Ø  Atualização parcial: quando é realizado parcialmente o 
registro e caracterização das ocorrências do dia; 
 

Ø  Sem atualização diária: quando não é realizado o 
registro e caracterização das ocorrências do dia. 

 
 

Assim, da consolidação dos questionários 
aplicados nas escolas visitadas tem-se, que 61% dos Livros-
Pontos são atualizados diariamente e 37% são feitos 
parcialmente. 
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Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

7.3 - Ausências nos Meses de Abril e Maio de 2009 
 
No computo geral, da soma das ausências nos 

meses de abril e maio, temos: 
 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 

 
 

Observa-se que as porcentagens das faltas se 
concentram nos motivos de: abonos-30%; as justificadas na 
escola em outra escola sede do docente-19%; médicas-18% e 
justificadas-17%. 
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7.4 - Lei Complementar nº 1041/08 

 
 

Em relação à Lei Complementar Estadual nº 
1041/08, que dispõe sobre o vencimento, a remuneração ou o 
salário do servidor que deixar de comparecer ao expediente em 
virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde, 
observou-se que há o acatamento dos requisitos legais na 
maioria das escolas visitadas. 

 
Quanto aos efeitos da nova lei na diminuição 

das faltas dos docentes, 64% dos diretores das escolas 
visitadas relataram que diminuiu efetivamente o número de 
ausências dos professores. 

 
 

 
Fonte: Questionário aplicado nas escolas visitadas 
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XII.11 - Programa 1606 – Ampliação, Recuperação e 

Modernização da Malha Rodoviária 
 

Ações: 
1114:Estradas Vicinais 

            1418:Duplicação e Implantação de Rodovias 
Estaduais 

            1419:Recuperação de Rodovias Estaduais 
            2097:Terminais Rodoviários 
 
ÓRGÃO: Secretaria dos Transportes 

DER – Departamento de Estradas e Rodagem 
 

INSTRUÇÃO: DCG 4 – DSF I 
 
1. Identificação do Objeto de auditoria 
 

Estabelece o Plano Plurianual 2008-2011 na Lei 
Estadual nº 13.123 de 08 de julho de 2008 que o Programa 1606 
- Ampliação, Recuperação e Modernização da Malha Rodoviária 
consiste em garantir rodovias em bom estado de manutenção, de 
forma a proporcionar um transporte confortável, seguro e 
econômico de bens e pessoas na malha rodoviária. 

A justificativa apresentada é a administração 
direta de 17.000 Km de rodovias e complementos rodoviários 
pelo DER, que devem proporcionar transporte rápido, seguro e 
econômico de bens e pessoas. 

As ações selecionadas se referem à execução de 
obras de pavimentação e/ou recuperação e ampliação de 
capacidade em estradas vicinais (competência municipal) e em 
rodovias estaduais, bem como, reforma de terminais rodoviários 
municipais. 
 
2. Objetivos e escopo da auditoria  
 

Esta Diretoria, mediante consulta ao COAG – 
Cadastro de Obras e Ações do Governo – e a relação das obras 
encaminhadas pelo DER, selecionou as obras iniciadas a partir 
de janeiro de 2008 (concluídas e em execução) e executadas com 
recursos das ações em análise, tendo em vista as seguintes 
questões de auditoria: 
 

· Alterações nas quantidades de materiais e serviços 
previstas no projeto básico das obras; 

· Deficiências dos Projetos Básicos das Obras; 
· Tabela de preços referenciais; 
· Montagem de lotes de estradas para licitação. 
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· Condições das estradas poucos meses após a conclusão das 
obras 

Visita à obra 
 

· no caso de obras concluídas, verificação da situação 
atual: se apresenta sinais de deterioração (buracos nas 
estradas, acostamentos, instalações dos terminais 
rodoviários já depredados, pichados, etc); 

 
Assim, o escopo da auditoria amolda-se ao 

seguinte problema: “Se os procedimentos empregados pelo DER 
desde a realização dos estudos/levantamentos para elaboração 
dos projetos de engenharia até a celebração dos contratos são 
os mais apropriados para obtenção das melhores condições 
técnicas e financeiras contemplando o princípio da 
economicidade. Além disso, se as obras concluídas ainda 
preservam, poucos meses após a conclusão dos trabalhos as 
perfeitas condições de trafegabilidade e segurança das vias”. 
 
3. Estratégia metodológica 
a. Fonte de critérios 
 

As questões de auditoria se basearam no estudo 
da legislação, informações constantes do site do órgão, 
estudos a respeito de obras públicas, principalmente, estradas 
e nas visitas e entrevistas realizadas junto aos gestores do 
programa selecionado, durante o planejamento para avaliação do 
Programa em análise. 
 
b. Seleção Abrangida 

O critério de seleção das obras a serem 
verificadas “in loco” se refere ao seu início ter ocorrido a 
partir de janeiro de 2008. 
 
4. Aspectos orçamentários 
 

A Lei Estadual n.º 13.123 de 08.07.08 (Plano 
Plurianual do Estado de São Paulo - 2008-2011), define os 
valores e metas para a Secretaria dos Transportes, conforme 
demonstrado na Tabela 1 – fls.31 do Anexo: 

Assim, verificamos que no PPA 2008-2011, o 
principal programa governamental da Secretaria dos Transportes 
é o 1606 – Ampliação, Recuperação e Modernização da Malha 
Rodoviária, cujo montante de recursos previsto para o 
quadriênio é de R$ 9.315.894.361,00, sob a execução do DER. 

Em relação ao PPA anterior, o atual sofreu 
algumas alterações no Programa 1606, tanto na nomenclatura das 
ações, bem como, no produto pretendido, conforme demonstrado 
na Tabela 2, às fls.31/32 do Anexo. 
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Verificou-se, então, que no PPA em vigência o 
foco das ações concentra-se na recuperação e pavimentação das 
estradas vicinais, cuja meta é de 8.000 km para o quadriênio. 

É importante ressaltar que a análise e o 
acompanhamento de cada uma das ações que integram o programa 
em apreço sofre restrições significativas em virtude da 
omissão, na peça orçamentária plurianual, de informações 
relevantes a respeito de sua execução. No PPA do Governo 
Estadual podemos observar que: 
 

1. O código de cada uma das ações não é especificado; 
2. Não há nenhuma referência a respeito da data em que 

as ações/projetos terão início e, tampouco, da que 
determinará o fim de sua execução; 

3. A omissão do valor total estimado a ser despendido 
nas ações ao final do quadriênio em apreço; 

4. Não é realizada a regionalização da incidência do 
programa, isto é, não ocorre o detalhamento do 
montante de recursos que serão aplicados em cada uma 
das regiões do Estado; 

5. Não é demonstrado o total de recursos que deve ser 
empregado em cada um dos exercícios compreendidos 
pelo PPA, além de inexistir o estabelecimento de 
metas a serem alcançadas em cada um deles. 

 
Evidentemente, todas essas informações 

concorrem para o incremento das possibilidades de 
acompanhamento e avaliação das ações executadas pelos entes 
públicos, além de oferecer novos subsídios à análise dos 
resultados econômicos e sociais da ação governamental. Neste 
sentido, a inclusão de tais elementos nas demonstrações 
inerentes aos planos plurianuais reveste maior transparência à 
atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar 
maior publicidade ao conjunto de suas realizações. 

Para o exercício de 2009, a Lei Estadual nº 
13.289 de 22/12/08 (Lei Orçamentária do Estado de São Paulo) 
prevê, no Programa em análise, a aplicação de R$ 
4.400.585.120,00, distribuído entre as suas diversas ações, 
conforme demonstrado às fls.32 do Anexo (Tabela 3). 

Foram selecionadas as ações considerando-se a 
fonte de recursos e parcerias com municípios, excluindo 
aquelas executadas com recursos do BID e BIRD, uma vez que, os 
projetos/obras assim realizados obedecem regras próprias e os 
mencionados Órgãos já dispõem de mecanismos de fiscalização, 
conforme demonstrado na Tabela 4, às fls. 32/33 do Anexo, bem 
como, a movimentação orçamentária para as ações em análise 
para o exercício de 2009 consta da Tabela 5, às fls.33 do 
Anexo. 
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Observou-se, então, na Tabela 5 que a maior 
concentração de recursos em 2009 ocorreu na ação governamental 
1419 – Recuperação de Rodovias Estaduais. 

Efetuamos também uma análise na despesa 
liquidada no período de 2004 a 2009 (vigência do PPA anterior 
e o atual) e constatamos o que segue: 
 

· nas ações 1114 – Estradas Vicinais e 1418 – Duplicação e 
Implantação de Rodovias Estaduais, a despesa liquidada 
concentrou-se no exercício de 2008, conforme verifica-se 
nos gráficos a seguir: 

     
Comparativo da Despesa Liquidada das ações 1114 e 1418 no 
período 2004 a 2009 - Fonte – Sigeo – 09/02/2010 
 
· na ação 1419 – Recuperação de Rodovias, 45% da despesa 

liquidada no período ocorreu em 2009, conforme verifica-
se a seguir: 

 
Comparativo da Despesa Liquidada da ação 1419 no período 2004 
a 2009 - Fonte – Sigeo – 09/02/2010 
 
· na ação 2097 – Terminais Rodoviários, a mesma só passou a 

figurar no programa 1606 a partir do PPA em vigência, 
conforme já comentando anteriormente. 
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Comparativo da Despesa Liquidada da ação 2097 no período 2004 
a 2009 - Fonte – Sigeo – 09/02/2010 
 
5. Histórico e legislação pertinente 
 

O DER foi criado em 02 de julho de 1934, 
através do Decreto nº 6.529 de 02/07/1934 e teve sua estrutura 
reorganizada pelos Decretos nºs 11.665 de 30/11/1940, 16.546 
de 26/12/1946 e 52.328 de 22/12/1969, com autonomia 
administrativa e financeira dentro dos limites traçados pelo 
Decreto-lei Complementar nº 7 de 06/11/1969. É uma entidade 
autárquica com personalidade jurídica própria, sede e foro na 
cidade de São Paulo, vinculando-se à Secretaria dos 
Transportes para fins administrativos. 

É missão do DER administrar o sistema 
rodoviário estadual, sua integração com as rodovias municipais 
e federais e sua interação com os demais meios de transporte 
objetivando o atendimento aos usuários no transporte de 
pessoas e cargas. 

Das rodovias pavimentadas no Estado, grande 
parte pertencem ao Estado e estão sob jurisdição do DER/SP, 
constituindo uma rede viária de suma importância para o 
desenvolvimento de atividades sócio-econômicas do Estado, 
apoiadas notadamente nesse modal de transporte. 

O DER tem sua sede localizada na cidade de São 
Paulo e conta com 14 Regionais distribuídas pelo Estado a 
seguir relacionadas, vinculadas à Diretoria de Operações 
(Tabela 6 – fls.33/34 do Anexo). 
 
5.1. Trâmite do Processo para operacionalização das Ações em 
análise 
 

As ações referentes às rodovias e estradas 
(estaduais e municipais) são executadas pelo próprio DER que 
licita as obras e posteriormente, no caso, das estradas 
municipais, cuja competência já é municipal, delega à 
manutenção aos respectivos municípios. 
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Quanto à ação relativa aos terminais 
rodoviários os recursos são repassados aos municípios, sendo 
que os mesmos licitam as obras com posterior prestação de 
contas. 
 
6. Resultado da Auditoria 
 

Com base na legislação e histórico das ações em 
análise foram elaboradas questões de auditoria que a seguir 
passamos a relatar. 
 
6.1. Alterações nas quantidades de materiais e serviços 
previstas no projeto básico das obras 
6.1.1. Justificativa. 
 

Em todos os editais consultados para a 
realização deste trabalho, o tipo de licitação adotado foi o 
de “menor preço”. Embora esteja presente a exigência de 
indicação, nas propostas das participantes do certame, do 
custo unitário de todos os itens que, de acordo com o Projeto 
Básico, fazem parte da composição da obra, não há o 
estabelecimento de limites máximos para os preços ofertados 
para cada um deles. O DER limita-se a fixar que as empresas 
participantes terão suas propostas desclassificadas caso 
apresentem preço global superior ao previsto na planilha de 
referência elaborada pela Autarquia, cujos valores são obtidos 
mediante o levantamento dos preços praticados no mercado70, 
através de pesquisas trimestrais. Dessa forma, as cláusulas 
que regulam a realização dos certames, a despeito das 
garantias que exigem para a satisfação plena dos interesses da 
Administração, não afastam a possibilidade de a proposta 
vencedora apresentar, para alguns dos componentes que 
constituem a obra, valores unitários superiores aos 
inicialmente orçados, mesmo que a soma dos custos individuais 
de cada um deles, multiplicados por suas respectivas 
quantidades, resultem em um preço total inferior ao estimado. 

Esta constatação torna-se especialmente 
relevante quando os projetos de engenharia das obras estão 
sujeitos a constantes alterações, implicando na redefinição 
das quantidades dos materiais e serviços que, a princípio, 
foram julgados necessários e suficientes à realização integral 
dos empreendimentos. Como procuraremos demonstrar no capítulo 
seguinte, os Projetos Básicos de engenharia incluídos nos 
editais de licitação careciam dos estudos técnicos necessários 
à definição precisa das efetivas condições de conservação das 

                                                 
70 Há, ainda, outras condições cuja inobservância pode ensejar a desclassificação das propostas apresentadas 
pelas participantes do certame, como, por exemplo, a utilização de taxa de BDI com composição diferente da 
estabelecida no edital; a proposição de preço global inferior a 70% do total estimado pela autarquia, ou da média 
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do preço total orçado; entre outras.  
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estradas e, conseqüentemente, das soluções técnicas mais 
adequadas à sua recuperação, em face do tipo e do volume de 
tráfego observados em cada caso específico. 

Neste contexto, ressalta-se a possibilidade dos 
aditamentos contratuais importarem no acréscimo de itens cujo 
preço proposto pela licitante contratada tenha sido superior 
aos praticados no mercado, podendo ocorrer, paralelamente, a 
diminuição – ou total supressão – daqueles em que se 
concentraram os principais abatimentos de preço. Dessa forma, 
estar-se-ia incorrendo em uma substancial alteração das 
condições econômicas inicialmente pactuadas entre as partes, 
reduzindo o percentual de desconto que permitiu à empresa 
contratada suplantar as demais participantes do certame 
licitatório. Em casos extremos, o valor global final 
decorrente de tais alterações pode ser superior ao do custo 
total da obra avaliado segundo a planilha de preços 
referenciais do edital.  

Este capítulo procura, portanto, verificar se 
tais eventos ocorreram, de fato, nas obras de recuperação de 
rodovia promovidas pelo DER, e, em caso afirmativo, o montante 
de recursos que seria poupado caso aos preços unitários fossem 
estabelecidos limites máximos que, uma vez desrespeitados, 
resultassem na desqualificação de seus proponentes. 
 
6.1.2. Critério. 
 

A Lei Federal 8.666/93 estabelece, em seu 
artigo 40, inciso X, a obrigatoriedade de inclusão, nos 
editais de licitação, do “critério de aceitabilidade dos 
preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação 
de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, 
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a 
preços de referência, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 28”. Portanto, tal dispositivo legal, além de prever a 
fixação de valor máximo para o preço global do objeto 
licitado, o faz, igualmente, para o preço unitário dos itens 
que o compõem. O fato de muitas entidades governamentais ainda 
resistirem ao cumprimento deste imperativo pode ser creditado, 
de maneira geral, à possibilidade de interpretá-lo como ato de 
caráter discricionário do administrador público, que, dadas as 
circunstâncias específicas com que se defronta, decide a 
respeito da conveniência de observá-lo. Por outro lado, o 
Acórdão 2381/2008 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, 
exarado pelo Ministro Benjamin Zymler, afirma: “ainda que a 
leitura do inciso X do art. 40 permita mais de uma 
interpretação possível, nem a doutrina seja unânime, a 
jurisprudência deste Tribunal tem sido manifesta no sentido de 
ser obrigatória a fixação de critério de aceitabilidade de 
preços unitários e de preços globais”.  
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É importante observar, por fim, que a LDO da 
União para o exercício de 2009 (Lei 11.768 de 14/08/08) 
estabelece critérios para a aceitabilidade de preços unitários 
nas obras realizadas com recursos de seu orçamento fiscal, 
conforme a transcrição abaixo: 
 

Art. 109. O custo global de obras e serviços executados 
com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir 
de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou 
menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela 
Caixa Econômica Federal. 

 (...) 
 § 2 Somente em condições especiais, devidamente 
justificadas em relatório técnico circunstanciado, 
elaborado por profissional habilitado e aprovado pela 
autoridade competente, poderão os respectivos custos 
unitários exceder o limite fixado no caput deste artigo, 
sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno 
e externo. 

 
6.1.3. Metodologia/Critérios que orientaram a seleção dos 
processos que permitiram analisar a questão 
 

Para a análise da presente questão, foram 
requisitadas à Autarquia cópias das planilhas de preço 
referenciais que integraram o edital das licitações; as 
propostas de preço das licitantes que obtiveram a primeira e a 
segunda colocação no certame; e, por fim, as planilhas 
indicativas dos materiais e serviços necessários à conclusão 
da obra, após as alterações realizadas por meio dos 
aditamentos contratuais. Esses documentos permitem verificar 
quais dos itens que compõem o objeto do ajuste apresentavam, 
na proposta da licitante vencedora, valores superiores aos 
orçados pelo DER, além de explicitarem quais deles tiveram 
suas quantidades inicialmente previstas modificadas em virtude 
dos reajustamentos nos projetos de engenharia das obras.  

Com a proposta de preços da segunda licitante 
melhor classificada no certame, verificar-se-á se o valor 
global desta não seria inferior ao da vencedora do certame 
caso o objeto licitado fosse, desde o início, aquele cujos 
contornos definitivos engendraram-se durante a execução da 
obra, face às alterações ditadas por considerações técnicas 
não previstas no projeto original. Esta constatação, caso 
confirmada pelas análises abaixo, soma-se às que serão 
apresentadas no capítulo seguinte no sentido de reforçar os 
inconvenientes que decorrem das deficiências dos Projetos 
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Básicos que subsidiam as contratações de obras pelo Poder 
Público.  

Os processos escolhidos para as análises deste 
capítulo encontram-se especificados na tabela abaixo. Para tal 
seleção, primeiramente foram consideradas apenas as obras 
iniciadas a partir de 2008, de modo a abarcar somente as que 
estão contidas pelo presente Plano Plurianual. A seguir, 
procurou-se identificar os processos que atendiam 
simultaneamente a duas exigências: 1) os aditamentos de valor 
a que foram submetidos estiveram próximos ao limite máximo 
permitido pelo art. 65,§ 1º, da Lei Federal 8.666/93; e 2) os 
descontos obtidos nos certames licitatórios foram inferiores a 
5% do valor total orçado pela Autarquia. O primeiro critério 
justifica-se na medida em que tais aumentos importam, 
necessariamente, em relevantes modificações no projeto 
original da obra e, conseqüentemente, em significativas 
readequações das quantidades de materiais e serviços previstos 
anteriormente à execução dos certames71. Já a definição do 
segundo se deve à possibilidade de os acréscimos de valor – se 
decorrentes do aumento das quantidades de itens com sobrepreço 
– elevarem o preço global da obra para além daquele que 
poderia ser negociado no mercado sem o recurso a procedimentos 
licitatórios, dada a pequena margem de desconto embutida nos 
valores pactuados. 
 

Contrato nº/ 
Município 

Subtipo Ação Orçado Valor do 
contrato (R$) 

Aditivo Início do 
contrato 

% de 
desconto 

em relação 
ao valor 
orçado 

15.440-4 - S. JOSÉ 
DO RIO PRETO 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL 4.354.865,41 4.223.989,01 24,99 20/06/2008 3,01 

15.529-9 - 
RINÓPOLIS 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 10.933.682,96 10.529.021,45 24,56 13/06/2008 3,70 

15.612-7 - 
ÁLVARES 
FLORENCE 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL 7.979.177,81 7.747.777,74 24,52 04/07/2008 2,90 

15.464-7 - SALTO 
DE PIRAPORA 

RECAPEAMENTO DE 
RODOVIA 33.472.859,24 32.267.019,42 24,48 26/05/2008 3,60 

15.592-5 - 
BRAGANÇA 
PAULISTA 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL 5.461.604,98 5.319.404,79 24,42 04/07/2008 2,60 

15.474-0 - 
CARAGUATATUBA 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 6.001.049,14 5.845.177,77 24,37 13/06/2008 2,60 

15.499-4 - S. J. 
DAS DUAS 
PONTES 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 9.923.179,90 9.555.161,58 24,34 13/06/2008 3,71 

                                                 
71 É importante reconhecer, por outro lado, que os aditamentos que resultam nos maiores acréscimos de valor 
não importam, necessariamente, nas alterações mais drásticas dos projetos originais das obras. É possível que 
estas tenham grande parte de seus componentes modificados sem que o preço final do contrato seja 
significativamente atingido, porquanto a inclusão de novos materiais e serviços – ou, simplesmente, o aumento 
da quantidade dos já existentes – seja compensada pela exclusão ou diminuição de outros itens. Portanto, a 
seleção dos processos com os maiores valores de aditamento decorre, também, da impossibilidade de identificar 
a magnitude das modificações que cada um daqueles encerra, já que tal tarefa, face à quantidade de processos 
em questão, demandaria um tempo superior ao disponível para a conclusão desta auditoria. 
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15.495-7 - 
RIBEIRÃO 
GRANDE 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 16.703.411,83 16.305.941,20 24,23 13/06/2008 2,38 

15.512-3 - 
CARDOSO 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 8.037.436,11 7.868.861,43 24,12 13/06/2008 2,10 

15.505-6 - 
BARRETOS 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 7.187.779,07 7.008.203,79 23,97 13/06/2008 2,50 

15.604-8 - 
ROSEIRA 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA 
VICINAL 5.888.862,28 5.677.198,45 23,97 04/07/2008 3,59 

15.766-1 - 
FRANCO DA 
ROCHA 

REGULARIZAÇÃO DE 
RODOVIA 27.215.756,35 26.874.963,94 23,96 25/09/2008 1,25 

15.478-7 - 
CAMPINAS 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 6.131.788,19 5.874.325,56 23,92 13/06/2008 4,20 

15.538-0 - 
CANITAR 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 10.215.657,71 9.959.919,91 23,92 13/06/2008 2,50 

15.500-7 - 
PALMEIRA 
D'OESTE 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 4.612.724,40 4.405.099,98 23,91 13/06/2008 4,50 

15.527-5 - 
MOMBUCA 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 9.823.844,30 9.548.772,23 23,88 13/06/2008 2,80 

15.508-2 - 
OURINHOS 

RECAPEAMENTO DE 
RODOVIA 23.845.576,98 23.252.379,96 23,84 09/10/2008 2,49 

15.738-7 - 
JERIQUARA 

RECAPEAMENTO DE 
RODOVIA 8.744.063,77 8.495.021,36 23,81 22/09/2008 2,85 

15.477-5 - 
IPORANGA 

RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 21.943.755,95 20.910.307,45 23,78 13/06/2008 4,71 

15.503-2 - IRAPUÃ 
RECAPEAMENTO DE 
ESTRADA VICINAL 10.926.025,80 10.641.660,30 23,78 13/06/2008 2,60 

Processos analisados para verificação da 1º questão de 
auditoria  
 
6.1.4. Limitações 
 

De acordo com informações fornecidas pela 
própria autarquia, entre os exercícios de 2008 e 2009 foram 
iniciados os trabalhos de reforma e recuperação de 809 
estradas no Estado de São Paulo, incluídas, nesse total, tanto 
as realizadas em estradas vicinais como as em rodovias 
estaduais. A análise de todos os processos correspondentes, 
dado o seu volume, demandaria um tempo muitas vezes superior 
ao disponível para a conclusão desta auditoria. Destarte, 
optou-se por selecionar apenas vinte processos cujas 
características, conforme já indicado no tópico anterior, os 
tornavam mais suscetíveis à ocorrência dos eventos que 
ensejaram a formulação da questão abordada neste capítulo. 
Evidentemente, as observações a seguir formuladas não podem 
ser estendidas automaticamente ao conjunto das obras 
promovidas pelo DER, mas indicam os riscos a que se sujeita a 
Administração quando realiza a contratação de obras mediante a 
persistência de duas circunstâncias específicas: 1) existência 
de projetos básicos excessivamente descolados das reais 
condições e necessidades das vias a serem recuperadas; e 2) 
ausência de critérios que limitem os preços unitários dos 
itens que integram o empreendimento. 
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6.1.5. Achados de Auditoria 
6.1.5.1. Itens com sobrepreço 
 

A despeito da existência das duas condições 
acima mencionadas, em nenhum dos vinte processos analisados o 
valor final dos empreendimentos, segundo a tabela de preços 
referencial utilizada pela Autarquia, foi inferior ao avençado 
com a contratada. De qualquer maneira, convém ressaltar que em 
quinze deles o valor contratado por, pelo menos, um dos itens 
empregados nas obras foi superior ao que, na ocasião, poderia 
ser obtido no mercado, independentemente da realização de 
procedimentos licitatórios. Conforme podemos observar na 
Tabela - alterações de preço após os termos aditivos e 
modificativos, há casos em que o total contratado somente com 
a diferença entre o preço estimado pela Autarquia e o pactuado 
com a empresa contratada chega a pouco mais de meio milhão de 
reais.  

As alterações decorrentes dos termos aditivos e 
modificativos, em dezoito dos vinte processos considerados, 
não fizeram com que tais montantes sofressem aumentos 
significativos. Em quatro deles, ao contrário, os valores 
decresceram. Somente nos casos dos contratos 15.512-3 
(Cardoso) e 15.477-5 (Iporanga), houve aumentos relevantes na 
importância avençada em retribuição à execução de serviços com 
sobrepreço. Entretanto, mesmo nesses casos, é importante 
observar que nem todos os itens cujo preço cobrado pela 
contratada excedia ao estimado pela Autarquia tiveram suas 
quantidades aumentadas, tendo parte deles não sofrido qualquer 
alteração ao longo da execução dos trabalhos e, em alguns 
casos, verificou-se até mesmo a redução do total das unidades 
previstas no projeto básico da obra. Além disso, grande parte 
dos materiais e serviços sobre os quais recaíram os maiores 
percentuais de desconto – mesmo aqueles que, em função das 
quantidades necessárias à execução dos trabalhos, 
representavam parcelas significativas do custo total do 
empreendimento – sofreram, igualmente, acréscimos importantes.  

Destarte, os dados observados não indicam que 
as alterações nos projetos tenham sido manipuladas a fim de 
acrescer somente unidades de materiais e serviços com preços 
acima dos praticados no mercado, concomitantemente à redução 
das quantidades daqueles que obtiveram os descontos mais 
expressivos – e que, conseqüentemente, permitiram que o preço 
total da proposta vencedora do certame permanecesse aquém do 
valor estimado na planilha orçamentária da Autarquia, conforme 
demonstrado na Tabela 8, às fls.35 do Anexo. 

Com relação à possibilidade da existência de 
sobrepreço em alguns dos itens em apreço dever-se, na 
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realidade, a distorções na tabela de preços referenciais 
utilizada pelo DER, cuja elaboração estaria, supostamente, 
submetida a métodos incapazes de refletir a dinâmica dos 
preços do mercado de construção e recuperação de estradas e 
rodovias, é importante observar que a análise do conjunto das 
propostas apresentadas pelas empresas parece desautorizar tal 
suposição. Praticamente todos os itens cujo preço, nas 
propostas das empresas contratadas, encontrava-se acima do 
registrado na TPU da Autarquia, obtiveram preços inferiores 
aos deste referencial nos orçamentos apresentados por outras 
licitantes. Esta afirmação pode ser constatada tanto a partir 
da comparação entre propostas apresentadas em procedimentos 
licitatórios distintos – embora realizados a intervalos de 
poucos dias entre si – quanto da comparação entre as planilhas 
orçamentárias da primeira e segunda colocadas de um mesmo 
certame. A tabela abaixo traz, a título exemplificativo, 
alguns desses itens contratados com sobrepreço, bem como o 
valor que outras licitantes se dispuseram a receber pelos 
mesmos: 
 

Item 
Preço 
DER 

Propostas com sobrepreço (de licitantes que obtiveram a 1ª 
colocação no certame) 

Propostas sem sobrepreço 

Licitante  Preço Obra 
Data da 

proposta 
Licitante Preço Obra 

Data da 
proposta 

22.02.01 3,72 Constroeste 4,36 S.J. Rio Preto 14/2/08 S.A. Paulista 3,13 Rinópolis 20/3/08 

22.02.02 5,24 Constroeste 7,16 S.J. Rio Preto 14/2/08 Demop 5,10 
Alvares 
Florence 

27/6/08 

23.04.02.04 95,10 Bandeirantes & TCL 105,44 Rib. Grande 18/3/08 Spel 93,39 Barretos 19/3/08 

23.04.02.07 48,19 S.A. Paulista 50,67 Rinópolis 20/3/08 Planova 46,45 Duas Pontes 19/3/08 

23.04.02.07 48,19 Bandeirantes & TCL 53,87 Rib. Grande 18/3/08 Coplan 46,93 Irapuã 19/3/08 

23.04.03.01 98,00 Constroeste 107,17 S.J. Rio Preto 14/2/08 Almeida & Filho 82,43 Iporanga 18/3/08 

23.06.02 261,60 Equipav 289,33 Mombuca 19/3/08 Ellenco 242,61 Caraguatatuba 18/3/08 

24.07.02 317,63 Constroeste 337,84 S.J. Rio Preto 14/2/08 Coplan 309,25 Irapuã 19/3/08 

24.07.04 337,47 Constroeste 359,45 S.J. Rio Preto 14/2/08 Sobrenco 330,90 
Salto de 
Pirapora 

13/3/08 

24.07.09 277,27 Terra Nova 278,83 Bragança Pta. 23/6/08 EPCCO 277,04 Bragança Pta. 23/6/08 

24.09.02 190,28 Constroeste 205,56 S.J. Rio Preto 14/2/08 Leão 189,24 S.J. Rio Preto 14/2/08 

24.09.03 78,19 Constroeste 80,46 S.J. Rio Preto 14/2/08 Sanches Tripoloni 72,98 Duas Pontes 19/3/08 

24.12.01.01 56,46 Ellenco 59,39 Caraguatatuba 18/3/08 Maqterra 55,18 Mogi-Guaçu 27/3/08 

24.12.01.02 62,49 Castilho 77,19 Iporanga 18/3/08 S.A. Paulista 51,07 Rinópolis 20/3/08 

24.16.08 133,89 Ellenco 136,52 Caraguatatuba 18/3/08 Ellenco 115,85 Ribeirão Grande 18/3/08 

24.16.16 62,00 Senpar 368,21 Campinas 18/3/08 Castilho 203,13 Iporanga 18/3/08 

28.01.04.01 427,13 Vale do Rio Novo 441,02 Canitar 20/3/08 Constroeste 356,95 S.J. Rio Preto 14/2/08 

Itens com sobrepreço 
 

É importante observar, ainda, que as próprias 
empresas que obtiveram a adjudicação dos objetos licitados 
através de propostas compostas por itens com sobrepreço, 
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apresentaram, em outros certames, planilhas orçamentárias nas 
quais estes mesmos itens aparecem com valores inferiores aos 
estimados pela Autarquia, como podemos observar na tabela: 

 

Item Preço DER Licitante 
Propostas das licitantes 

Contrato nº Preço Data Contrato nº Preço Data 

23.05.02 1,12 Bandeirantes 15.495-7 1,29 18/3/08 15.464-7 1,07 13/3/08 

23.05.03 0,61 Bandeirantes 15.495-7 0,77 18/3/08 15.464-7 0,59 13/3/08 

23.02.01 0,83 Bandeirantes 15.495-7 0,89 18/3/08 15.464-7 0,77 13/3/08 

30.01.01 4,11 Bandeirantes 15.495-7 4,24 18/3/08 15.529-9 3,91 20/3/08 

24.02.01 33,19 Constroeste 15.440-4 58,62 14/2/08 15.505-6 32,94 19/3/08 

22.01.01 0,21 Demop 15.512-3 0,25 15/5/08 15.612-7 0,21 27/6/08 

22.03.02 1,90 Demop 15.512-3 1,96 15/5/08 15.612-7 1,84 28/6/08 

24.06.02 6,03 Demop 15.512-3 7,51 15/5/08 15.612-7 6,11 29/6/08 

24.12.01.01 56,46 Demop 15.512-3 69,39 15/5/08 15.612-7 55,3 30/6/08 

Preços unitários oferecidos pela mesma licitante em 
certames distintos 

A este respeito convém destacar, ainda, que a 
ocorrência de tal fato pôde ser observada em todos os casos 
cuja documentação requisitada permitiu efetuar a comparação 
entre as propostas, não somente em relação aos itens que 
apresentavam sobrepreço, mas em praticamente todos os 
materiais e serviços necessários à conclusão das respectivas 
obras. Tal constatação explicita o fato de que para a formação 
do preço dos itens em uma determinada obra concorrem – além, 
evidentemente, dos custos diretos de cada um dos elementos 
envolvidos em sua composição, como mão-de-obra, equipamentos e 
materiais – diversos outros fatores menos tangíveis e de 
mensuração mais difícil, como os riscos envolvidos na execução 
dos trabalhos, o histórico do órgão contratante, a disposição 
em, efetivamente, assumir os encargos das obras, entre 
outros.A tabela abaixo oferece um exemplo de comparação entre 
as propostas de uma mesma licitante: 
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Constroeste 

Item 

Contrato SJRP 
nº 15.440-4 

Contrato Barretos 
nº 15.505-6

72
 

Diferença 
Colocação no 
certame: 1ª 

Colocação no 
certame: 2ª 

22.01.01 0,21 0,23 9,52% 

22.02.01 4,36 3,79 -13,07% 

22.02.06 1,60 1,69 5,62% 

22.02.09 1,59 1,68 5,66% 

22.03.01 2,47 3,36 36,03% 

22.03.11 3,26 3,59 10,12% 

23.03.01 3,63 4,05 11,57% 

23.03.02.03 1,07 1,85 72,90% 

23.05.01 2,41 2,72 12,86% 

23.05.02 0,83 1,08 30,12% 

24.02.01 58,62 32,94 -43,81% 

24.02.02 7,31 10,35 41,59% 

24.05.01 55,95 59,13 5,68% 

24.06.02 6,07 6,21 2,31% 

24.07.01 302,52 338,78 11,99% 

24.07.02 337,84 371,40 9,93% 

24.09.03 80,46 81,91 1,80% 

24.11.07 19,70 21,84 10,86% 

24.12.01.01 71,80 77,88 8,47% 

24.12.08 13,75 14,55 5,82% 

24.12.09 7,01 7,27 3,71% 

24.16.16 239,68 315,33 31,56% 

24.16.24 652,54 393,93 -39,63% 

28.01.04.01 356,95 395,97 10,93% 

28.01.24.01 42,34 45,16 6,66% 

28.03.02 19,94 20,59 3,26% 

28.06.10 43,39 51,83 19,45% 

28.08.01 1.356,67 1.395,49 2,86% 

28.08.02 259,53 269,35 3,78% 

Propostas de uma mesma licitante em 
certames distintos 

 
 
 
6.1.5.2. Alteração da ordem de classificação das licitantes 

                                                 
72 Neste caso específico, à distância dos locais das obras em relação à região onde se concentram, regularmente, 
as operações da empresa provavelmente não podem ser creditadas as diferenças de preço observadas, porquanto 
São José do Rio Preto dista apenas 96 quilômetros do município de Barretos, de acordo com o próprio site da 
Autarquia. Em apoio a esta afirmação, é importante destacar a existência de contratos cujo objeto é formado por 
estradas situadas em cidades com mais de 160 quilômetros de distância entre si, como o contrato 157041-L-3, o 
qual compreendeu obras tanto em Gália como em Pedrinhas Paulistas (169 km), além de em outros municípios 
da região. 
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As grandes alterações inseridas nos projetos de 

recuperação das vias podem provocar, além de outros 
contratempos já mencionados, distorções na comparação entre as 
propostas de preço das empresas que participaram do certame 
licitatório. Ao menos nos casos em que os aditamentos ao 
contrato importaram em acréscimos de valor de aproximadamente 
20%, as modificações nas quantidades dos materiais e serviços 
a princípio julgados necessários e suficientes à conclusão das 
obras, podem significar uma descaracterização do objeto 
licitado de ordem a tornar a proposta da empresa que obteve a 
primeira colocação no certame menos vantajosa à Administração 
Pública do que a da concorrente que conquistou a segunda 
colocação. Assim, caso a configuração da obra licitada fosse, 
desde o início, a que se revelou, ao longo da execução dos 
trabalhos, necessária à satisfação dos objetivos almejados, o 
direito de contratar com a Autarquia não seria atribuído à 
licitante que, de fato, teve adjudicada a si o objeto da 
concorrência. Em dois dos vinte processos analisados para a 
presente questão verificamos a ocorrência de tal 
possibilidade. Nesses casos73 – Mogi-Guaçu e Mombuca, conforme 
demonstrado na tabela abaixo – os termos aditivos determinaram 
o aumento das quantidades de alguns dos itens cujo preço 
proposto pela segunda colocada foi inferior à da licitante 
vencedora do certame, ao passo que parte dos itens para os 
quais esta última ofereceu descontos maiores tiveram suas 
quantidades reduzidas ou suprimidas.  

No contrato que envolve a estrada de Mombuca, 
dos 58 itens que compunham o projeto inicial da obra, para 
apenas 20 deles o preço unitário proposto pela empresa S.A. 
Paulista (2º colocada no certame) foi inferior ao da Equipav 
(1º colocada). Entretanto, este conjunto de materiais e 
serviços, em virtude das quantidades requeridas pelo 
empreendimento, representava, antes da celebração dos termos 
aditivos e modificativos, aproximadamente 71% de seu custo 
estimado total, ou seja, R$ 7.018.257,42. Dessa forma, a 
partir do momento em que novas unidades desses itens foram 
incorporadas à obra – concomitantemente à redução de parte 
daqueles cujo preço da vencedora do certame foi mais baixo – o 
valor total do orçamento desta última passou a ser R$ 
160.590,17 maior do que o da S.A. Paulista. O quadro abaixo 
relaciona as alterações mais significativas neste caso, que 
exemplificam as considerações acima:  
 

                                                 
73 Para efetuarmos tais comparações, desconsideramos os itens que não figuravam desde o início na planilha 
orçamentária da obra, já que para estes a segunda colocação no certame não apresentou proposta de preço, 
evidentemente.  
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Código do 
item de 
serviço 

Qtd. 
Inicialmente 

prevista 

Preços de acordo com as quantidades iniciais 

Qtd. final 

Preços posteriores aos 
TAM 

Equipav  
(1ª colocada) 

S.A. Paulista  
(2ª colocada) Equipav S.A. Paulista 

Unit. Total Unit. Total 

23.04.02.07 6.462,75 62,19 401.918,42 52,39 338.583,47 12.917,95 803.367,31 676.771,40 

23.05.01 44.449,16 2,77 123.124,17 2,59 115.123,32 72.588,71 201.070,73 188.004,76 

23.05.02 74.990,00 1,12 83.988,80 0,93 69.740,70 263.200,00 294.784,00 244.776,00 

23.08.03.03 8.713,77 458,10 3.991.778,04 388,73 3.387.303,81 13.863,50 6.350.869,35 5.389.158,36 

28.03.02 14.120,00 19,76 279.011,20 17,60 248.512,00 14.467,78 285.883,33 254.632,93 

24.05.01 8.560,49 53,26 455.931,70 71,09 608.565,23 8.080,20 430.351,45 574.421,42 

24.07.02 2.059,47 286,75 590.553,02 336,78 693.588,31 1.371,47 393.269,02 461.883,67 

24.12.09 20.544,19 7,07 145.247,42 8,73 179.350,78 3.796,56 26.841,68 33.143,97 

24.14.01.05 32.250,00 4,79 154.477,50 6,37 205.432,50 29.106,96 139.422,34 185.411,34 

24.16.24 62,00 595,39 36.914,18 635,65 39.410,30 0,00 0,00 0,00 

      6.262.944,46   5.885.610,43   8.925.859,21 8.008.203,83 

Alterações de preço após os termos aditivos e modificativos 
 

Considerando-se somente os itens incluídos na 
tabela acima, é importante observar que a diferença de valores 
entre ambas as propostas, que antes das modificações 
implementadas era de R$ 377.334,03, passou a ser R$ 
917.655,38, fazendo com que a desvantagem do preço global do 
orçamento da S.A. Paulista fosse totalmente absorvida em 
função das novas quantidades de materiais e serviços 
empregados na obra. 
 
6.2. Deficiências dos Projetos Básicos das Obras 
6.2.1. Justificativa. 
 

A partir de janeiro de 2008, até julho de 2009, 
cerca de trezentas obras de engenharia foram iniciadas no 
âmbito do programa em apreço, envolvendo a pavimentação de 
estradas, a duplicação de rodovias, a implantação de 
dispositivos rodoviários de cruzamento e, sobretudo, o 
recapeamento de estradas vicinais e rodovias estaduais de 
acesso (SPA), entre outros empreendimentos voltados à 
manutenção das condições de segurança e do conforto dos 
usuários das vias. Como disciplina o art. 7º, § 2º, da Lei 
Federal 8.666/93, nesses casos, a realização de certames 
licitatórios não pode prescindir da elaboração prévia dos 
respectivos projetos básicos, bem como dos orçamentos 
detalhados das obras, vedada a omissão do custo unitário 
estimado de qualquer um dos componentes previstos para a 
execução dos trabalhos. 

Segundo a Resolução nº 361, de 10/12/1991, do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
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órgão encarregado, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, da 
regulamentação e da fiscalização do exercício profissional dos 
que atuam nas áreas por ele representadas – o projeto básico é 
definido nos seguintes termos: 
 

“Art. 2º - O Projeto Básico é uma fase 
perfeitamente definida de um conjunto mais 
abrangente de estudos e projetos, precedido por 
estudos preliminares, anteprojeto, estudos de 
viabilidade técnica, economia e avaliação de 
impacto ambiental, e sucedido pela fase de 
projeto executivo ou detalhamento” 

 
Como se vê, ainda que suas disposições não 

contemplem o detalhamento exaustivo de todos os componentes 
das obras, segundo as normas expedidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a elaboração do projeto 
básico requer a observância de um complexo conjunto de 
estudos, capaz de determinar, com elevado nível de precisão, 
as características e as quantidades dos materiais e serviços 
indispensáveis e suficientes à satisfação dos objetivos 
almejados, de sorte que o desenvolvimento ulterior dos 
trabalhos não exija reformulações drásticas das soluções 
técnicas inicialmente definidas. 

Ainda, segundo Orientação Técnica IBR-001/2006, 
“Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais 
descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e 
demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa 
caracterização da obra a ser executada, atendendo às Normas 
Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos 
anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento 
ambiental do empreendimento”. 

Dessa forma, a presente questão de auditoria 
procurará verificar em que medida os projetos básicos que 
subsidiaram a execução das obras do programa em análise 
observaram, de fato, as disposições mencionadas acima, já que, 
segundo a Nota Interativa SDG nº 19, “a deficiência do projeto 
básico há de ser permanentemente combatida pelos órgãos de 
controle externo; tal falha muito favorece a elevação do custo 
da obra, visto que a racionalização dos recursos é toda 
arquitetada naquele projeto”. 
 
6.2.2. Critério. 
 

O critério básico para verificarmos se os 
projetos básicos elaborados pela Autarquia embasaram-se, 
efetivamente, em estudos adequados à caracterização das 
soluções técnicas apropriadas, tendo em vista as condições 
gerais de conservação das estradas e rodovias abrangidas pelo 
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programa, encontra-se no disposto no artigo 3º da já citada 
Resolução nº 361 do CONFEA: 
 

Art. 3º - As principais características de um 
Projeto Básico são: 
(...) 
f) definir as quantidades e os custos de 

serviços e fornecimentos com precisão 
compatível com o tipo e porte da obra, de tal 
forma a ensejar a determinação do custo global 
da obra com precisão de mais ou menos 15% 
(quinze por cento)” 

Portanto, os projetos básicos de contratos 
submetidos a aditamentos superiores a 15% do valor 
inicialmente avençado serão considerados, a princípio, 
inadequados em razão das falhas e/ou negligências ocorridas 
durante a fase de levantamento das informações a partir das 
quais aqueles foram constituídos. 
 
6.2.3. Metodologia/Critérios que orientaram a seleção dos 
processos que permitiram analisar a questão 
 

A análise da presente questão utilizar-se-á das 
informações disponibilizadas no site COAG para verificar quais 
dos processos considerados nesta auditoria foram submetidos a 
aditamentos de valor, ressaltando o conjunto daqueles em que 
tais acréscimos representaram um percentual superior ao limite 
definido no item anterior deste relatório. 

Além disso, serão analisadas as justificativas 
que subsidiaram as modificações na composição dos materiais e 
serviços definidos inicialmente. Dessa forma, procurar-se-á 
identificar as referências explícitas a fatores relevantes que 
foram negligenciados nos estudos técnicos elaborados pela 
Autarquia. Para esta análise serão utilizados os aditamentos 
dos processos solicitados para a questão de auditoria 
anterior, já que em todos eles o percentual dos acréscimos foi 
sempre superior a 20%. 
 
6.2.4. Limitações 
 

A ausência de qualificação apropriada impede-
nos de avaliar detalhadamente os estudos, plantas e memoriais 
que integram os projetos básicos das licitações. A crítica 
interna de cada um desses elementos, quando presentes, 
permitir-nos-ia identificar com maior acuidade os elementos 
cujas deficiências obstruíram a elaboração de projetos mais 
congruentes com as efetivas necessidades das vias, agregando, 
conseqüentemente, maior profundidade às afirmações a seguir 
apresentadas. 
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6.2.5. Achados de Auditoria 
6.2.5.1. Deficiências dos estudos que embasaram os projetos 
 

Como podemos observar no gráfico abaixo, 55% 
das obras de recuperação rodoviária abrangidas nesta análise74 
sofreram aditamentos de valor superiores a 15% do preço global 
inicialmente pactuado. Isto é, considerando-se as disposições 
do art. 3º da Resolução nº 361 do CONFEA, pode-se afirmar que 
na maioria dos empreendimentos executados pela Autarquia parte 
dos levantamentos e estudos indispensáveis à elaboração dos 
projetos ou foram totalmente negligenciados ou, se realizados, 
o foram ao largo do desvelo necessário à correta definição das 
soluções técnicas apropriadas para cada caso específico, bem 
como dos custos envolvidos em sua execução. Em outras 
palavras, os próprios números observados no referido gráfico, 
por si só, indicam que boa parte de tais alterações somente 
ocorreu em função de falhas pronunciadas nos procedimentos 
empregados para a elaboração dos projetos básicos. 
 

 
Percentual dos aditamentos de valor 

 
Da mesma forma, a análise das justificativas 

que subsidiaram a celebração de diversos termos aditivos 
corrobora as afirmações expressas no parágrafo anterior. 
Evidentemente, a incidência de certos fenômenos naturais - 
como a elevação acentuada dos índices pluviométricos – pode 
determinar a suspensão dos trabalhos e, até mesmo, o restauro 

                                                 
74 Do total de obras consideradas nesta auditoria, 89 delas foram excluídas do gráfico em questão. Para nenhum 
destes casos havia, nas datas em que foram efetuadas as consultas ao site COAG, registros de celebração de 
termos aditivos de valor. Entretanto, como todas elas ainda permaneciam inconclusas, não podemos descartar a 
possibilidade de que sejam submetidas a alterações nas quantidades de materiais e serviços inicialmente 
previstos em seus respectivos projetos básicos. 
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das partes das obras mais severamente afetadas pelas 
intempéries. Estes fatores, entretanto, dificilmente podem 
responder, isoladamente, por alterações da ordem de 25% do 
valor inicial dos contratos. Ou seja, paralelamente a motivos 
efetivamente imponderáveis, pode-se verificar a ocorrência de 
uma série de justificativas que salientam a falta de 
congruência entre o projeto básico e as condições das vias 
que, desde o início, poderiam – e deveriam – ser observadas 
pela Autarquia. 

A título ilustrativo, foram selecionadas 
algumas das circunstâncias mais comumente invocadas para 
justificar tais alterações, considerando-se unicamente as que 
não podem ser creditadas ao surgimento de situações cujos 
contornos não pudessem ser determinados desde o início. Abaixo 
de cada uma delas foram acrescentados, ainda, excertos das 
justificativas juntadas aos processos em apreço:  
 

1) Ausência de levantamentos seguros acerca das 

características do solo em que se localizam as estradas, 

impedindo que o projeto de recuperação das vias preveja o 

reforço daquele segundo a intensidade de carga a que são 

regularmente submetidos os pavimentos. Além disso, 

algumas justificativas para as modificações adotadas 

denotam, ainda, a ponderação equivocada das injunções 

decorrentes de outras condições geográficas do local das 

obras, como a declividade do terreno, o afloramento de 

rochas devido às características montanhosas da região, 

etc. A negligência destes fatores podem implicar na 

necessidade de retificações do projeto básico tanto na 

fase de terraplanagem quanto na de drenagem das estradas; 

 
· Exemplos: 

 
a)“Acréscimo de caneletas necessário devido ao fato do leito 
da estrada ser encaixado em cortes de região montanhosa com 
alta declividade longitudinal, dificultando a dispersão das 
águas pluviais” (Bragança Paulista – contrato nº 15.592-5). 

 
b)“Tendo em vista os levantamentos feitos em conjunto com a 
Empreiteira e a Supervisora, constatou-se a ocorrência de 
serviços não previstos inicialmente no levantamento que 
gerou as quantidades contratuais. Entre estes serviços 
encontramos a presença de solos moles no sub-leito das 
estradas v.11 e v.13 e a presença de umidade e minas d’águas 
no sub-leito, que impossibilitaram a estabilização do 
pavimento, havendo a necessidade de estabilizar com rachão” 
(Campinas – contrato nº 15.478-7). 
2) Inobservância das características do tráfego nas estradas 

a serem recuperadas, fazendo com que o projeto básico não 
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estabeleça as condições estruturais mínimas para a 

manutenção da trafegabilidade e da segurança das vias sob 

o impacto das cargas a que são regularmente submetidas. 

Ou seja, a não implementação das alterações estabelecidas 

nos Termos Aditivos e Modificativos significaria uma 

expressiva redução na vida útil dos pavimentos, uma vez 

que seu projeto de recuperação se harmoniza unicamente 

com as exigências de um tráfego leve, constituído quase 

exclusivamente por veículos de passeio, quando, na 

realidade, a existência de estabelecimentos industriais 

e, sobretudo, agrícolas, situados nas imediações das 

estradas, fazem destas corredores de circulação de grande 

quantidade de veículos pesados, como caminhões e 

treminhões. Neste sentido, é importante enfatizar que, 

além de facilitar o acesso de moradores de bairros 

afastados a centros onde se concentram serviços de saúde, 

educação, lazer, etc., um dos principais objetivos do 

programa é justamente aumentar a competitividade 

econômica de São Paulo através da redução dos custos de 

escoamento dos gêneros industriais e agrícolas produzidos 

no interior do Estado para os principais centros 

consumidores. Destarte, a pouca atenção votada à 

caracterização do tráfego das estradas representa, 

portanto, não apenas uma deficiência técnica na 

elaboração dos projetos de engenharia, mas um descompasso 

entre os fins perseguidos pelo programa e os 

procedimentos necessários para alcançá-los, pois ao 

ignorar o conjunto de estabelecimentos produtivos que 

serão beneficiados por suas obras – ao menos durante a 

fase de levantamento de informações para a elaboração dos 

projetos básicos – a Autarquia revela não possuir 

controles capazes de direcionar e mensurar os resultados 

de suas ações; 

 
· Exemplos: 

 
a)“Sendo assim, em conseqüência da grande solicitação de 
tráfego sobre o pavimento, ocorreram alguns danos 
consideráveis em certos locais do pavimento existente, 
verificados através de ensaios de Viga Benkelman, onde se 
fizeram necessários os reparos de sub-base, base e 
recomposição com concreto asfáltico” (Canitar – contrato nº 
15.538-0). 

 
b)“Por tratar-se de região com muitas usinas açucareiras, onde 
o tráfego de caminhões pesados é intenso e causa grandes 
deformações no pavimento, será necessário a regularização de 
maiores áreas com CBUQ e não será executado tratamento 
superficial duplo, que não regulariza o pavimento para 
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posterior recapeamento, em locais com grandes deformações” 
(Mombuca – contrato nº 15.527-5). 

 
c)“Segundo as justificativas pela regional DR-07 em outros 
expedientes, como por exemplo, no EXP: 01717/17DR.07/2008, 
houve um aumento significativo no VDM [Volume Diário Médio] 
da referida rodovia, passando de 6.000 para 8.500 veículos 
diários especialmente no trecho entre Ourinhos e Assis, 
observando uma deterioração precoce da camada de rolamento.” 
(Piraju – contrato nº 15.808-2) 

 
3) Projeção da estrutura de drenagem das vias ao largo dos 

índices pluviométricos da região e de outros fatores cuja 

incidência compromete significativamente as condições de 

escoamento de águas superficiais. Ou seja, nesses casos, 

se as determinações do projeto básico original fossem 

levadas a cabo, o sistema de drenagem seria insuficiente 

para impedir o acúmulo de água nos pavimentos, provocando 

a deterioração prematura das condições de trafegabilidade 

e de segurança das estradas. 

 
· Exemplos: 

 
a)“Com alto índice pluviométrico (proximidade com a Serra do 
Mar), guia e sarjetas ao longo de toda a Vicinal que tem seu 
traçado com rampas acentuadas, observou-se a necessidade de 
se aumentar o número de saída d’água e canaletas para o 
escoamento de água superficial, gerando um acréscimo desse 
item” (Caraguatatuba – contrato nº 15.474-0) 

 
b)“O desenvolvimento do trecho recebe águas pluviais do 
perímetro urbano sobrecarregando o sistema de drenagem o que 
nos levou a revê-lo e adicionar mais linhas de tubo além do 
meio-fio e sarjeta” (Piraju – contrato nº 15.808-2)  

 
4) Estabelecimento de dispositivos de sinalização e 

segurança em desconformidade com as determinações 

técnicas e legais que regulam a matéria, mesmo quando 

estas são oriundas da própria Autarquia. 

 
· Exemplos: 

 
a)“Aumento nos sub-itens 28.04.01.04 (Placa de aço GT+GT), 
28.01.024.01 (Colocação placa solo), 28.03.02 (Sinal. Horiz. 
Vinil/acr.), (...), pela necessidade de disciplinar e 
orientar com segurança o tráfego na rotatória [cuja 
construção foi determinada posteriormente à celebração do 
ajuste, isto é, não constava no projeto básico original], 
uma vez que as quantidades previstas inicialmente foram 
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menores que as levantadas atualmente” (Mogi-Guaçu contrato 
nº 15.604-8) 

 
b)“Para enquadramento da sinalização nas atuais normas de 
Sinalização do DER foi necessário acrescer as quantidades de 
sinalização horizontal no item 28.03.02, bem como incluir o 
item 28.03.14 para a proteção na transposição de obras de 
arte e pontos de curva...” (São João das Duas Pontes – 
contrato nº 15.499-4). 

 
c)“Com a finalidade de melhorar a segurança e conforto dos 
usuários e ainda atender a Legislação de Trânsito vigente, 
estamos prevendo o fornecimento e instalação dos serviços de 
Defensa Metálica Semi-Maleável em conformidade com os sub 
itens 28.05.05 e 28.05.06..”(Irapuã - contrato nº 15.503-2). 

 
5) Imprecisão em relação à localização de jazidas para a 

extração de materiais necessários à execução dos 

serviços, bem como de locais disponíveis para a deposição 

do bota-fora, obrigando o projeto a rever as distâncias 

entre estes e a região onde se desenvolvem os trabalhos 

de recuperação das estradas; 

 
· Exemplos: 

 
a)“Necessidade de implementar este serviço devido a distância 
média de transporte entre as jazidas e os locais onde será 
utilizado o material ser de 5 km, sofrendo, portanto um 
aumento de 3,6% em relação ao valor contratual inicial” 
(Jeriquara – contrato nº 15.738-7) 

 
6.2.5.2. Nível de descaracterização dos Projetos Básicos 
 

Convém ressaltar, por fim, que os percentuais 
de valor acrescidos através dos termos aditivos não oferecem, 
automaticamente, uma medida exata do nível de 
descaracterização infringido ao projeto básico das obras. Isto 
porque as alterações julgadas indispensáveis à recuperação das 
condições de segurança e trafegabilidade das vias dificilmente 
se circunscrevem a aumentar as unidades dos serviços que já 
figuravam no projeto original, sem determinar, 
concomitantemente, a substituição de parte de seus componentes 
ou a introdução de métodos construtivos distintos dos 
inicialmente previstos. Embora essas modificações de caráter 
qualitativo dificilmente possam ser aquilatadas de maneira 
precisa unicamente através das cifras que encerram, o montante 
correspondente à soma do valor total dos itens excluídos do 
projeto e do valor dos materiais e serviços introduzidos por 
meio dos aditamentos, oferece-nos uma aproximação em relação à 
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magnitude de tais alterações, revelando, como demonstrado na 
tabela abaixo, que, em alguns casos, a obra ao final recebida 
pela Autarquia foi substantivamente distinta daquela 
inicialmente licitada. 
 

Contrato 

nº/Município 

Valor orçado 

(DER) 

Valor 

removido (A) 

Valor acrescido 

(B) 
A + B 

% em relação ao 

valor estimado 

da obra 

15.440-4 
S. J. do Rio Preto 

4.354.865,46 1.677.149,72 2.927.029,80 4.604.179,52 105,72% 

15.495-7 
Ribeirão Grande 

16.708.401,70 2.042.497,88 6.070.377,32 8.112.875,20 48,56% 

15.529-9 
Rinópolis 

10.933.683,09 1.515.126,63 4.153.393,59 5.668.520,22 51,84% 

15.612-7 
Alvares Florence 

7.979.177,85 1.159.499,15 3.104.477,84 4.263.976,99 53,44% 

15.464-7 
Salto de Pirapora 

33.472.859,25 521.108,40 9.254.072,30 9.775.180,70 29,20% 

15.592-5 
Bragança Paulista 

5.461.604,98 0,00 1.333.413,84 1.333.413,84 24,41% 

15.474-0 
Caraguatatuba 

6.001.049,26 1.544.014,23 2.965.735,40 4.509.749,63 75,15% 

15.499-4 
S.J.Duas Pontes 

9.923.180,01 368.733,63 2.768.273,14 3.137.006,76 31,61% 

15.512-3 
Cardoso 

8.037.436,19 105.442,32 1.946.131,28 2.051.573,60 25,53% 

15.505-6 
Barretos 

7.187.779,19 129.213,56 1.849.635,83 1.978.849,39 27,53% 

15.604-8 
Mogi-Guaçu 

5.888.862,28 1.904.029,20 3.295.013,48 5.199.042,68 88,29% 

15.766-1 
Franco da Rocha 

27.215.756,39 953.253,08 7.464.161,94 8.417.415,02 30,93% 

15.478-7 
Campinas 

6.131.788,31 1.698.700,85 3.281.843,51 4.980.544,36 81,22% 

15.538-0 
Canitar 

10.215.657,84 1,59 2.484.300,21 2.484.301,80 24,32% 

15.500-7 
Palmeira d'Oeste 

4.612.724,46 150.856,58 1.252.988,65 1.403.845,23 30,43% 

15.527-5 
Mombuca 

9.823.844,44 1.546.311,79 3.984.869,20 5.531.180,99 56,30% 

15.808-2 
Piraju 

23.845.574,28 2.161.301,69 7.657.849,19 9.819.150,88 41,18% 

15.738-7 
Jeriquara 

8.744.063,77 763.003,09 2.841.847,67 3.604.850,76 41,23% 

15.503-2 
Irapuã 

10.926.025,93 1.150.720,47 2.972.693,11 4.123.413,58 37,74% 

15.477-5 
Iporanga 

21.943.756,04 6.450.991,87 11.466.471,02 17.917.462,89 81,65% 

Descaracterização dos projetos básicos 
6.3.Tabela de Preços Referenciais 
6.3.1. Justificativa 
 

O gráfico abaixo demonstra os percentuais de 
desconto obtidos pela Autarquia nos certames licitatórios 
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realizados para a contratação de obras de recuperação, 
pavimentação e duplicação de rodovias e estradas vicinais75.  
 

 
Faixas de descontos obtidas em certames 
licitatórios 

 
Como podemos observar, pouco mais de 80% das 

contratações encetadas pela Autarquia obtiveram descontos 
inferiores a 5%, ou seja, malgrado a observância rigorosa de 
todos os procedimentos inerentes à realização dos certames 
licitatórios – cujas normas objetivam, sobretudo, selecionar a 
proposta mais vantajosa à Administração, sem prejuízo da 
isonomia entre os licitantes – os valores aos quais se 
submeteram as avenças estiveram, na grande maioria dos casos, 
bastante próximos dos que foram inicialmente estimados com 
base nas planilhas orçamentárias das obras.  

É importante observar que o processo de 
elaboração dos orçamentos referenciais empregados pela 
Autarquia compreende, necessariamente, a observância dos 
seguintes passos: 
 

1) “Listar todos os serviços necessários à execução da 
obra em uma seqüência cronológica de acordo com a 
construção”; 

2) “Quantificação dos serviços”; 
3) Seleção de “todas as composições de custo unitário 
para os serviços anteriormente listados e 
quantificados”; 

                                                 
75 Este gráfico considera somente os 311 contratos celebrados a partir de janeiro de 2008. Deste total foram 
desconsiderados, ainda, os seguintes empreendimentos: 1) uma obra realizada diretamente pela Autarquia, 2) 
uma cuja execução esteve a cargo da Prefeitura do município onde se localiza a estrada, 3) uma para a qual não 
havia informação sobre o valor orçado pelo DER e 4) duas em que o preço ajustado entre as partes era superior 
ao indicado nos orçamentos estimativos incluídos nos editais. Todas as consultas foram realizadas no período 
compreendido entre os dias 13 e 17 de julho de 2009. 
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4) “Quantificação dos insumos (material, mão-de-obra, 
etc.)”; 

5) “Levantar os preços dos insumos (material, mão-de-
obra, etc.)”. 

 
Para o cumprimento desta última etapa, o DER 

lança mão de sua Tabela de Preços Unitários Unificada (TPU), 
que traz o preço médio de mercado de todos os insumos 
correntemente utilizados em suas obras, tanto dos necessários 
à recuperação dos pavimentos quanto à realização das obras de 
artes correntes e especiais indispensáveis à manutenção das 
condições de trafegabilidade e segurança das estradas.  

Como a TPU indica o preço normalmente praticado 
no mercado quando a aquisição se restringe a apenas uma 
unidade de cada um dos itens de serviço que a integram, há a 
expectativa de que os valores obtidos sofram significativos 
abatimentos em relação àqueles, tendo em vista as grandes 
quantidades dos insumos necessários à execução das obras. Ou 
seja, um dos fatores que podem ensejar a redução dos preços é 
a economia de escala, que decorre do vulto dos 
empreendimentos, além, evidentemente, do grau de eficiência e 
de domínio de ferramentas tecnológicas que permitem às 
licitantes suplantar as propostas apresentadas por suas 
concorrentes, no contexto de alta competitividade 
característico à realização de certames licitatórios. 

Já que em grande parte dos contratos celebrados 
pelo DER os preços ajustados foram apenas discretamente 
inferiores aos orçados, este capítulo procurará verificar em 
que medida os valores indicados na Tabela de Preços Unitários 
da Autarquia refletem, de fato, os preços praticados do 
mercado, indicando, conseqüentemente, o nível de economicidade 
logrado nas contratações em questão. Caso os preços expressos 
na TPU se encontrem subestimados, a diferença destes em 
relação aos de mercado deve ser somada aos descontos 
negociados por meio dos certames, o que implicará em 
percentuais de abatimento superiores aos expressos pela 
comparação entre as propostas vencedoras e a tabela de 
orçamento. Por outro lado, na hipótese da existência de 
sobrepreço em, pelo menos, parte dos itens da tabela 
(sobretudo naqueles que mais contribuem para a formação do 
preço global da obra), a Autarquia estará desembolsando, no 
programa em análise, valores superiores aos que poderiam ser 
obtidos por meio de negociações diretas, isto é, sem o recurso 
a procedimentos licitatórios, ou, simplesmente, superiores aos 
que seriam viabilizados com a utilização de preços 
referenciais mais baixos.   
 
6.3.2. Critérios 
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A análise da congruência dos preços 
referenciais, que subsidiam a elaboração dos orçamentos das 
obras, será efetuada com base nas informações constantes da 
Tabela de Preços do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO2), 
produzida pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT.  

Evidentemente, esta equipe não dispõe de 
qualificação técnica e de capacidade operacional para efetuar, 
de maneira independente e dentro dos limites de prazo desta 
auditoria, as pesquisas de preço dos insumos utilizados nos 
empreendimentos em questão, de modo a estabelecer um 
referencial para comparação com as informações produzidas pelo 
DER. Destarte, optou-se pelo emprego da tabela elaborada pelo 
DNIT, autarquia cujas atribuições, em grande parte, coincidem 
com as desempenhadas pela Autarquia estadual. Em meio às 
diversas competências confiadas ao DNIT, conforme disposto em 
seu regulamento interno, destacam-se as seguintes: 1) 
“administrar e operar diretamente, ou por meio de convênios de 
delegação ou cooperação, os programas de construção, adequação 
de capacidade, operação, manutenção e restauração de rodovias, 
...”; e 2) “gerenciar, diretamente ou por meio de instituições 
conveniadas, projetos e obras de construção, restauração, 

manutenção e ampliação de rodovias...”76. No que se refere às 
estradas e rodovias sob jurisdição do Governo do Estado de São 
Paulo, as atribuições acima descritas estão a cargo do DER, 
segundo disciplina o art. 2º, III, do Decreto nº 26.673, de 28 
de janeiro de 1987, que estabelece seu Regulamento Básico: 

 
Art. 2º - Ao Departamento de Estradas de Rodagem 
cabe: 
(...) 
III – elaborar os projetos, construir, conservar 
e operar as rodovias que integram o sistema 
rodoviário estadual; 

 
Tendo em vista a equivalência entre as funções 

desenvolvidas por ambas as Autarquias, sobretudo no tocante à 
realização de obras de construção, conservação e recuperação 
de estradas e rodovias, podemos adotar o pressuposto da 
comparabilidade entre os itens que integram as duas planilhas, 
mesmo que as descrições dos materiais e serviços considerados 
não coincidam completamente, como ocorre em grande parte dos 
casos, porquanto ambas se preordenam a auxiliar na estimativa 
dos custos do mesmo tipo de empreendimento. 

                                                 
76 Informações constantes do site da Autarquia Federal (www.dnit.gov.br). Consulta realizada em 08 de 
setembro de 2009. 
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Para a elaboração da SICRO2, o DNIT efetua, 
mensalmente77, através de suas unidades estaduais, pesquisas de 
preços dos materiais utilizados em suas obras junto a, pelo 
menos, três estabelecimentos comerciais credenciados, 
selecionados exclusivamente entre os que se localizam na 
capital dos Estados e que se dedicam à venda de tais produtos 
regularmente, havendo preferência para os que atuam no 
comércio varejista. Após coletadas as informações, a Autarquia 
federal promove a análise crítica daquelas, de modo a depurá-
las de possíveis distorções. A técnica utilizada para tanto é 
resumida a seguir: 
 

“A crítica de preços dos estabelecimentos é 
executada por comparação do preço informado no 
mês com o preço informado, pelo mesmo 
estabelecimento, nos três ciclos anteriores. A 
taxa de variação é comparada com o padrão de 
aceitação estabelecido pela Equipe técnica do 
Sistema de Custos Rodoviários... 
“A crítica de preços interestadual é feita por 
comparação do menor preço de um estado com o 
menor preço dos demais estados da pesquisa. São 
computadas as taxas de variação do estado em 
análise, em relação aos preços considerados para 
os demais estados.” 78  

 
No caso dos equipamentos, o DNIT efetua o 

levantamento dos preços diretamente junto aos próprios 
fabricantes ou a concessionários autorizados para a 
comercialização de equipamentos novos. Para a mão-de-obra, os 
valores considerados são obtidos mediante consultas aos 
sindicatos regionais das diversas categorias profissionais 
envolvidas, observando, quando a ocasião o exigir, “os 
dissídios profissionais que poderão vir alterar o padrão de 
remuneração da mão-de-obra registrada no sistema”79 

Os valores enfim selecionados para a composição 
da tabela SICRO2 são os menores dentre todas as consultas 
efetuadas no período de referência, respeitadas as 
especificações técnicas e as normas de qualidade 
indispensáveis à satisfação dos objetivos traçados pela 
Autarquia federal.  

É importante destacar, ainda, que os trabalhos 
de coleta de preços promovidos regularmente pelo DNIT não se 

                                                 
77 Embora o Manual de Custos Rodoviários do DNIT indique que, de maneira geral, as pesquisas de preço 
devam ocorrer mensalmente, há a admissão de que tais prazos podem não ser observados rigorosamente, “seja 

devido à estabilidade nos preços dos itens pesquisados seja por motivos operacionais” (pg. 24). De fato, para o 

Estado de São Paulo, as tabelas em apreço passaram a ser realizadas bimestralmente a partir de 2005. 
78 DNIT, Manual de Custos Rodoviários, Volume 1: Metodologia e Conceitos, Brasil, 2003, pg. 26. 
79 DNIT, op. cit., pg. 25. 
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restringem à elaboração de apenas uma tabela referencial, de 
caráter nacional, cuja utilização deva ser estendida 
indiscriminadamente a todas as suas unidades regionais. 
Contrariamente, para cada Estado da Federação é confeccionada 
uma tabela de preços, que procura refletir as particularidades 
e vicissitudes dos mercados locais de insumos. Destarte, as 
análises realizadas neste capítulo consideram, unicamente, os 
valores expressos nas planilhas relativas ao Estado de São 
Paulo, o que permite, de fato, a comparação entre estas e as 
elaboradas pelo DER. 
 
6.3.3. Metodologia/Critérios de seleção dos processos para a 
análise da questão. 
 

Para a análise da questão de auditoria abordada 
neste capítulo, procuraremos, primeiramente, identificar, nas 
tabelas de preço do DNIT, os itens que equivalem aos indicados 
nos orçamentos elaborados pela Autarquia estadual. A seguir, 
será recalculado o valor estimado da obra com base nos preços 
expressos na tabela SICRO2, verificando-se as diferenças entre 
o valor global obtido mediante o emprego deste referencial e o 
enunciado na planilha orçamentária que acompanha os editais 
das obras selecionadas. 

É importante observar que a comparação entre 
cada um dos itens que integram as duas planilhas, conquanto 
pertinente às considerações que se quer aventar, demandaria um 
dispêndio de tempo não compatível com os limites deste 
trabalho. Basta observar que tanto a tabela do DNIT quanto a 
do DER são compostas por mais de mil itens cada. Portanto, 
dada a impossibilidade prática de abrangê-los a todos, optou-
se pela seleção de uma pequena amostragem, obtida mediante a 
identificação dos insumos que, seja pelo seu alto preço 
unitário, seja pelas quantidades requeridas, mais impactam no 
valor final das obras de recuperação de estradas e rodovias. 
Para tanto, foram utilizados os orçamentos de dez das obras 
selecionadas para exame da questão tratada no item Visita às 
Obras80, conforme identificado na tabela a seguir: 
 
 

                                                 
80 A escolha desses processos, em meio ao conjunto dos requisitados para a visitação às obras, ocorreu de 
maneira alheatória. 
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Contrato Serviços preliminares Terraplenagem Pavimentação 
Obras de arte correntes 

e drenagem 
Obras de arte especiais 

Sinalização e elementos 

de segurança 

Serviços de proteção 

ao meio ambiente 
Canteiro de obras 

15.335-7 971.494,20 7,10% 747.176,00 5,46% 10.197.367,50 74,53% 406.607,70 2,97% 0,00 0,00% 605.043,36 4,42% 420.480,00 3,07% 333.704,21 2,44% 

15.295-0 180.455,92 2,00% 38.962,50 0,43% 7.614.445,37 84,58% 380.351,28 4,22% 0,00 0,00% 520.074,37 5,78% 5.985,00 0,07% 262.208,19 2,91% 

14.312-1 91.606,87 1,31% 951.521,99 13,59% 2.822.963,17 40,33% 604.379,41 8,63% 1.735.036,84 24,79% 434.970,48 6,21% 188.496,00 2,69% 170.724,35 2,44% 

15.494-5 129.797,55 2,37% 77.812,15 1,42% 3.226.442,49 58,96% 1.511.077,82 27,61% 0,00 0,00% 258.823,34 4,73% 135.114,19 2,47% 133.476,68 2,44% 

15.704-1 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.644.279,30 84,97% 287.414,55 4,33% 0,00 0,00% 490.625,65 7,39% 58.312,50 0,88% 162.015,80 2,44% 

15.234-1 139.327,20 1,54% 237.116,10 2,63% 7.215.251,47 79,89% 585.929,39 6,49% 0,00 0,00% 515.080,99 5,70% 75.810,00 0,84% 263.055,42 2,91% 

14.432-0 779.408,48 3,42% 4.184.460,31 18,38% 10.023.646,42 44,02% 3.719.687,64 16,33% 1.905.178,15 8,37% 1.094.567,76 4,81% 509.522,65 2,24% 555.411,77 2,44% 

15.746-6 5.012,28 0,09% 451.131,06 8,40% 3.851.185,91 71,70% 298.686,30 5,56% 0,00 0,00% 502.135,03 9,35% 132.137,28 2,46% 131.007,17 2,44% 

15.605-0 0,00 0,00% 865.500,00 23,88% 1.890.165,00 52,15% 579.113,96 15,98% 0,00 0,00% 150.938,27 4,16% 33.360,00 0,92% 105.572,31 2,91% 

15.293-6 290.578,80 4,30% 121.716,75 1,80% 5.540.267,52 81,91% 57.514,44 0,85% 0,00 0,00% 539.880,57 7,98% 16.644,00 0,25% 196.998,02 2,91% 

Média 2,21%   7,60%   67,30%   9,30%   3,32%   6,05%   1,59%   2,63% 

Processos utilizados para a análise da presente questão de auditoria
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Como podemos observar, os três grupos de 
serviços que absorveram as maiores parcelas dos recursos 
destinados às obras são: pavimentação, representando uma média 
de 67,30% do custo total; obras de arte correntes e drenagem, 
equivalendo a 9,30%; e terraplanagem, com uma média de 7,60% 
do orçamento global81. Somados, os três grupos representam 
aproximadamente 85% do montante desembolsado nos contratos em 
apreço. Destarte, a comparação dos itens aplicados nessas três 
fases dos empreendimentos permite-nos avaliar, efetivamente, 
as possíveis diferenças de valor entre os orçamentos 
elaborados com base nas cotações de preços do DNIT e nas do 
DER82.  

Será solicitada, ainda, a apresentação, pelo 
DER, da composição de cada um dos itens aqui analisados, ou 
seja, a indicação dos materiais, equipamentos e componentes de 
mão-de-obra – bem como de suas respectivas quantidades – 
considerados indispensáveis à formação de uma única unidade de 
medida dos referidos itens. Uma vez constatada a existência de 
divergências significativas entre os valores adotados por 
ambas as Autarquias, estas informações permitirão avaliar em 
que medida aquelas podem ser atribuídas a defasagens dos 
coeficientes de produtividade assumidos pelo DER. Em outras 
palavras, verificar-se-á se os desenvolvimentos tecnológicos e 
os avanços nos métodos de trabalho, engendrados recentemente 
no âmbito da construção civil – e que possibilitaram reduções 
relevantes nos custos dos serviços em questão – foram, de 
fato, observados pela Autarquia estadual no processo de 
elaboração de sua tabela trimestral de preços referenciais. 

Mais uma vez, frente a impossibilidade de 
verificar, autonomamente, as práticas correntes no mercado, 
esta análise recorrerá, a título comparativo, às composições 
de serviços acolhidas pelo DNIT, cujo sítio eletrônico, 
contrariamente ao do DER, disponibiliza regularmente tais 
informações.  

O quadro abaixo apresenta um exemplo da 
especificação dos elementos que encerram o preço final de um 
item da tabela da Autarquia federal: 
 

                                                 
81 Os demais grupos de serviços apresentam as seguintes participações médias no conjunto das obras 
selecionadas: serviços preliminares, 2,21%; sinalização e elementos de segurança, 6,05%; serviços de proteção 
ao meio ambiente, 1,59%; e canteiro de obras, 2,63%. Os insumos e serviços requeridos à execução de obras de 
artes especiais não foram considerados neste caso, pois sua utilização se deu em apenas dois dos processos 
selecionados, embora nestas oportunidades sua participação no valor final das obras tenha sido expressiva (24,79 
e 8,37%). 
82 Os itens que integraram, nos processos selecionados, os grupos de serviços que subsidiarão as análises deste 
item encontram-se relacionados às fls.694 do anexo do TC-A – 31.159/026/09 



       Fl.nº            475  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

 
10/07/2009 

 
6.3.4. Limitações 
 

O principal obstáculo à consecução dos 
objetivos perseguidos neste capítulo decorre do fato das 
descrições dos itens incluídos na tabela do DER não 
coincidirem integralmente, na maioria dos casos, às da tabela 
da Autarquia federal. Evidentemente, divergências de 
especificação de insumos e serviços, ainda que pareçam, à 
primeira vista, irrelevantes, podem na verdade indicar 
disparidades qualitativas importantes, implicando na elevação 
de seus preços finais. Como já indicado acima, esta equipe de 
auditoria não dispõem de competência técnica para identificar, 
em uma das duas tabelas, quais elementos equivalem aos 
expressos na outra, a menos que as descrições sejam 
rigorosamente idênticas. Dessa forma, com a finalidade de 
contornar tal limitação, solicitamos, à equipe do DER 
responsável pelas pesquisas de preços e pela definição dos 
elementos que compõem cada um dos seus itens de serviço, a 
realização deste trabalho, de modo a permitir-nos efetuar o 
cálculo dos orçamentos das obras segundo os valores 
referenciais adotados pelo DNIT.  
 
6.3.5. Achados de Auditoria. 
 

A respeito da Tabela de Preços Unitários 
empregada pelo DER na preparação dos orçamentos das obras, a 
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Autarquia informa que sua elaboração ocorre regularmente desde 
1969, possuindo, cada uma delas, vigência de três meses, ou 
seja, ao longo de um ano são publicadas quatro Tabelas – nos 
meses de março, junho, setembro e dezembro – de modo a 
acompanhar as oscilações dos preços dos insumos necessários à 
execução de seus empreendimentos.  

Para a composição dos elementos de cada um dos 
itens que integram a TPU, bem como de seus respectivos custos 
unitários, “o DER utiliza seu conhecimento detalhado dos 
sistemas de produção de cada serviço, isto é, tipos de 
equipamentos empregados, materiais e a mão de obra necessária 
e a metodologia aplicada na sua execução”.  

Destes três elementos que, em geral, estão 
presentes em todos os itens que figuram na tabela – materiais, 
mão de obra e equipamentos – a pesquisa de preços dos dois 
primeiros é efetuada pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), instituição com larga experiência em 
trabalhos desta natureza. O cumprimento de tal tarefa é 
efetuado através da aplicação de questionários a informantes 
previamente cadastrados, buscando-se evitar que a coleta dos 
dados se restrinja a apenas um fornecedor. Concluída esta 
etapa, os questionários são submetidos a um processo de 
depuração, mediante o qual as informações que apresentaram 
distorções pronunciadas são desconsideradas, de modo a impedir 
que os preços finais assumidos pela Autarquia se distanciem 
dos efetivamente praticados no mercado. Com relação ao 
terceiro elemento acima mencionado, “o valor da produção dos 
equipamentos é calculado com base nos dados reais apurados na 
frente de serviço e na falta desses elementos, são extraídos 
dos manuais de produção fornecidos pelos fabricantes, 
considerando-se as diferentes características constituintes 
dos materiais, condições reais de execução, condicionantes do 
método executivo entre outros fatores”. 

Dessa forma, os métodos empregados pela 
Autarquia permitem-na não apenas efetuar aproximações seguras 
em relação aos preços e às condições de mercado dos insumos 
necessários à execução de suas obras, como também acompanhar 
as evoluções tecnológicas que concorrem para o aumento da 
produtividade dos serviços incluídos na tabela, mesmo 
inexistindo um procedimento formalmente estruturado para o 
cumprimento desta finalidade. 

A despeito do reconhecimento, pelo DER, de que 
“a metodologia utilizada no Sicro 2 ou no Sicro 3 (consulta 
pública) (...) por tratar-se de serviços específicos do meio 
rodoviário (...) com certo degrau de certeza afirmamos que as 
atividades inerentes a: terraplanagem, pavimentação e obras de 
arte correntes e drenagem das tabelas (DNIT e DER) são 
próximas”, aos técnicos da Autarquia estadual não foi possível 
indicar com precisão quais dos itens constantes da Tabela do 



       Fl.nº            477  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

DNIT equivalem aos selecionados para a análise desta questão 
de auditoria. Dentre as causas que frustraram a comparação, as 
mencionadas com maior freqüência foram: divergências entre os 
critérios para a medição dos serviços, nos elementos que 
compõem cada um dos itens e nas unidades de medida adotadas. 
Além disso, para 37 itens, ou seja, pouco mais de 30% da 
amostragem selecionada, o DER considerou que inexistia na 
Tabela da autarquia federal quaisquer atividades ou serviços 
cujas características permitissem compará-los àqueles, ainda 
que de maneira aproximada.  

Em apenas cinco casos a autarquia estadual 
identificou itens totalmente equivalentes entre os que 
comumente figuram nos orçamentos do DNIT, conforme podemos 
observar na tabela abaixo: 

 
 DER  DNIT 

Código Descrição 
Preço 

unitário 
Código Descrição 

Preço 
unitári

o 

22.02.0
9 

Espalhamento/Regularização/
Compactação de Material em 

Bota Fora 
R$ 1,62 

2 S 01 513 
01 

Compactação de 
material de "bota-

fora" 

R$ 
1,71 

22.04.0
1 

Compactação de Aterro 
Maior/Igual 95% PS R$ 3,09 

2 S 01 510 
00 

Compactação de 
aterros a 95% proctor 

normal 

R$ 
2,21 

23.02.0
1 

Melh/Reparo Sub-Leito – 
100% EM R$ 0,83 

2 S 02 110 
00 

Regul. subleito c/ 
fres. corte 

contr.autom. greide 

R$ 
0,67 

23.02.0
2 

Melh/Reparo Sub-Leito – 
100% EI R$ 1,00 

2 S 02 110 
00 

Regul. subleito c/ 
fres. corte 

contr.autom. greide 

R$ 
0,67 

24.15.0
7 

Tubo de PVC Perfurado ou 
Não D=0,10 M 

R$ 25,28 
2 S 03 991 

02 
Dreno de PVC D=100 

mm 
R$ 

18,39 
Comparação entre preços unitários - Ref.: março de 2008 
 

Entretanto, o fato dos itens mencionados acima 
representarem apenas uma pequena parcela do conjunto de 
serviços em apreço não nos permite inferir que o valor global 
das obras seria significativamente diferente se calculado a 
partir dos preços expressos nas tabelas do DNIT. Resta-nos, 
porém, como indicativo desta possibilidade, os percentuais que 
ambas as autarquias aplicam a título de BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas).  Enquanto o DER adota a taxa de 35%, o 
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DNIT utilizou, entre janeiro de 2008 e outubro de 200983 – 
período durante o qual foram elaborados os orçamentos de 
diversas das obras abrangidas por esta auditoria – a taxa de 
19,6%, seguindo as orientações do Acórdão 325/2007 do Tribunal 
de Contas da União. Ou seja, mesmo que as pesquisas de preços 
promovidas pela autarquia federal, bem como os índices de 
produtividade utilizados na definição dos itens de sua tabela, 
reflitam as condições e os preços praticados no mercado com 
maior nível de imprecisão do que o faz a TPU do DER, a 
utilização de BDI inferior em pouco mais de 15% pode ser 
suficiente para absorver tais distorções e, ainda, permitir 
que os preços assumidos pelo DNIT encontrem-se, de maneira 
geral, abaixo dos expressos na tabela da autarquia estadual. 
 
6.4. Montagem de lotes de estradas para licitação 
6.4.1. Justificativa 

 
Os primeiros processos de contratação de 

empresas para a realização de obras de recuperação rodoviária 
analisados, ao longo da primeira fase de planejamento de 
auditoria, revelaram a prática de agrupar diversas estradas 
distintas – geralmente localizadas em municípios diferentes – 
em um mesmo e indivisível objeto de licitação84. Nesses casos, 
conforme o estabelecido nos instrumentos convocatórios, às 
empresas participantes dos certames não seria permitido 
candidatar-se à execução de apenas uma das vias, restando-lhes 
somente a possibilidade de obter a adjudicação do conjunto 
delas. Evidentemente, a classificação das licitantes à fase de 
julgamento das propostas de preço permanecia condicionada à 
demonstração de capacidade técnica, operacional e financeira 
para a execução de todo o objeto, excluindo, conseqüentemente, 
aquelas que, embora reunindo condições suficientes para a 
assunção dos encargos de apenas uma obra, não as dispusessem 
para a realização concomitante das demais estradas incluídas 
no lote. 

Segundo as informações disponibilizadas no site 
do Cadastro de Obras e Serviços do Governo (COAG), a maioria 
das vias recapeadas a partir do exercício de 2008 foi licitada 
como componente de lotes que incluíam, ao menos, mais uma 
estrada. O gráfico abaixo, que abrange um total de 181 
contratos, demonstra os contornos dos objetos dos certames 
realizados no período em apreço: 

                                                 
83 A Portaria nº 1.186 de 01/10/09, do Ministério dos Transportes, determinou que, a partir de 
sua publicação, a parcela de BDI utilizada nos orçamentos das licitações do DNIT seria de 
27,84% (ainda assim significativamente inferior à adotada pelo DER). 
84 Os casos considerados neste capítulo restringem-se às obras de recapeamento de estradas vicinais e rodovias 
estaduais. Para os demais tipos de obra, como pavimentação, duplicação e regularização de estradas, não 
verificamos a existência de objetos licitatórios compostos por mais de uma via. 
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Número de estradas por lote de licitação 

 

Como podemos observar, conquanto a grande 
maioria dos lotes seja composta por duas, três ou quatro 
estradas, há alguns contratos em cujo objeto foram incluídas 
mais de oito vias, como, por exemplo, o contrato nº 157041-L-
3, que estabelece a execução de obras de recapeamento em dez 
rodovias estaduais de acesso (SPA), cada uma delas localizada 
em municípios distintos (Gália, Alvilândia, Oscar Bressane, 
Júlio Mesquita, Lutécia, Lupércio, Quatá, Paraguaçu Paulista, 
Echaporã e Pedrinhas Paulista). A inexistência de contigüidade 
entre elas85, somada ao consentâneo estabelecimento de 
cronogramas físico-financeiros que prevêem a conclusão 
simultânea de todos os empreendimentos, impedem que cada um 
dos recapeamentos prescinda da realização integral de 
quaisquer das fases em que se subdividem os trabalhos. Ou 
seja, o fato das dez rodovias terem sido confiadas a uma mesma 
empresa não a desonera de mobilizar os mesmos recursos (mão-
de-obra, materiais, maquinário, etc.) que seriam requeridos 
caso as obras fossem atribuídas a empresas distintas. Estas 
considerações enfatizam a possibilidade de cada uma destas 
rodovias serem licitadas como objetos autônomos. 

É importante ressaltar, por outro lado, que não 
há obstáculos peremptórios à constituição de lotes de 
licitação cujos elementos possam, sem prejuízo da qualidade e 
da celeridade na conclusão dos trabalhos, ser executados 

                                                 
85 A inexistência de contigüidade decorre das próprias características que definem as rodovias estaduais de 
acesso: corredor que realiza a ligação entre os principais núcleos urbanos de um município e outra rodovia 
estadual, sendo esta, em geral, a responsável pela ligação entre diversos municípios. As SPAs, portanto, não se 
prestam à interligação direta entre aglomerados urbanos, sejam eles localizados em municípios diversos, sejam 
dentro do mesmo. Além disso, ressalta-se a grande distância que aparta boa parte das cidades onde se localizam 
as estradas recapeadas: no caso em apreço, especificamente, o caminho que, saindo do município de Gália, 
conduz ao de Pedrinhas Paulistas, possui, segundo o próprio site da Autarquia, 169 quilômetros. 
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separada e concomitantemente aos demais – e por empresas 
distintas. Requer-se, entretanto, que de tal prática decorra 
vantagens objetivas e relevantes para a Administração, de 
sorte a mitigar o comprometimento da ampla competitividade 
que, em tese, o aumento do vulto do empreendimento pode 
ensejar. Este capítulo pretende, portanto, questionar quais 
benefícios foram, de fato, auferidos pela Autarquia a partir 
da composição dos lotes, averiguando a quais critérios a 
adoção de tal estratégia se sujeitou, bem como a congruência 
entre estes e os objetivos a que visaram satisfazer.  
 
6.4.2. Critérios 
 

O fundamento para a elaboração da presente 
questão de auditoria encontra-se, sobretudo, no disposto § 1º 
do artigo 23 da Lei Federal 8.666/93, segundo o qual: 
 

“Art. 23. As modalidades de licitação a que se 
referem os incs. I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação: 
(...) 
§ 1º - As obras, serviços e compras efetuadas 
pela Administração serão divididas em quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no 
mercado e à ampliação da competitividade sem 
perda da economia de escala.” 

 
Neste mesmo sentido, a Súmula nº 247 do 

Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece: 
 

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item 
e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo ou perda de economia de escala, tendo em 
vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, 
fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. 

 
De acordo com os dois dispositivos legais 

anteriormente citados, portanto, a formação de objetos 
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licitatórios compostos por partes independentes entre si 
constitui-se em exceção cuja legitimidade sujeita-se, 
necessariamente, à existência de condições que, uma vez não 
observadas, impliquem em comprometimento na qualidade dos 
empreendimentos ou em diminuição dos ganhos decorrentes de 
economia de escala. Procura-se, dessa forma, garantir a 
preservação do ambiente de ampla competitividade que, de 
resto, é perseguido ainda por outros comandos presentes na Lei 
Federal de Licitações. 

Em apoio às considerações aqui tecidas, é 
importante destacar ainda as inovações trazidas pelo Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006) à realização 
de certames licitatórios no âmbito da Administração Pública. 
Além de normas específicas de política tributária, a citada 
Carta dedica sete artigos à regulamentação da participação 
dessas empresas nos processos de contratação promovidos por 
quaisquer órgãos públicos, sejam eles da esfera federal, 
estadual ou municipal86.  

De maneira geral, a Lei visa estabelecer 
critérios que privilegiem as micro e pequenas empresas frente 
às concorrentes cuja receita bruta anual seja superior a R$ 
2.400.000,0087. Malgrado a polêmica suscitada em função da 
harmonização entre tais preceitos e o princípio jurídico da 
igualdade – basilar na conformação do arcabouço regulatório 
relativo às licitações – a LC 123/2006 reclama sua legitimação 
na qualidade de instrumento do desenvolvimento econômico, que 
reconhece em pessoas jurídicas desse porte o principal esteio 
da geração de empregos e renda no país. 

Além disso, as considerações aqui aventadas se 
destinam, unicamente, a enfatizar a nova orientação geral que 
a mencionada Lei introduziu no ordenamento jurídico que 

                                                 
86 Conforme observam Rigolin e Bottino, as normas mencionadas, com poucas exceções aplicáveis à utilização 
do pregão, se destinam indistintamente a todas as modalidades licitatórias, independentemente do tipo de objeto, 
dos critérios de julgamento das propostas, etc.: “Desde já fique assentado: sejam as micro e pequenas empresas 

cadastradas ou não; seja a modalidade que for; seja o tipo de licitação e o critério de julgamento que for 
utilizado; seja licitação para registro de preços ou não; seja o objeto compra, obra ou serviço, o novo estatuto das 
micro e das pequenas empresas nenhuma distinção tece quanto a isso, e suas regras se aplicam indistintamente 
em qualquer caso ou hipótese.” RIGOLIN, Ivan B. & BOTTINO, Marco T., Manual Prático das Licitações, São 
Paulo, editora Saraiva, 2009, pg. 539. 
87 “Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte 
a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 190 de 
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).” 
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disciplina a matéria, de modo a expor o desacordo implícito 
entre esta e a constituição de lotes de estradas que 
requeiram, para a execução total das obras, a disponibilidade 
de recursos técnicos, financeiros e operacionais incompatíveis 
com as possibilidades de empresas de menor porte, às quais 
estaria ao alcance a execução do recapeamento de apenas umas 
das vias, mas não do conjunto delas, simultaneamente. 
 
6.4.3. Metodologia/Critérios de seleção dos processos para a 
análise da questão. 
 

Para a análise das questões abordadas neste 
capítulo, requisitamos à Autarquia estadual, primeiramente, a 
apresentação dos critérios que nortearam a formação dos lotes 
de estradas nos casos abaixo relacionados, exceto nos 
processos relativos aos municípios de Mococa, Taubaté, Nazaré 
Paulista e Caçapava, cujos objetos se limitavam a estabelecer 
a execução de obras em apenas uma estrada cada, o que não foi 
atendido. 
 

Município Subtipo Ação Empresa 

Valor do 

contrato 

(R$) 

Início 
Extensão 

(km) 

MOCOCA RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL ESUR 6.061.001,06 20/10/2008 24,6 

TAUBATÉ RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL S.O ENGENHARIA 4.166.034,87 20/10/2008 13,5 

GUAREÍ RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL DELTA 7.157.490,22 02/01/2008 24,3 

SUZANO RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL DELTA 6.074.233,80 30/06/2008 21,5 

PORTO FELIZ RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL SENPAR 7.719.125,62 13/06/2008 29,8 

BOITUVA RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL DELTA 9.348.343,29 02/01/2008 38,5 

SÃO MIGUEL ARCANJO RECAPEAMENTO DE RODOVIA TCL LTDA 1.186.762,66 22/09/2008 4,39 

SERTÃOZINHO RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL DELTA 8.373.606,23 03/01/2008 42,5 

MATÃO RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL CCI LTDA 7.526.238,36 13/06/2008 28,3 

CACONDE RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL SIMOSO 11.050.065,59 13/06/2008 47,4 

IRAPUÃ RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL COPLAN 10.641.660,30 13/06/2008 41,8 

AREALVA RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL JAUPAVI 9.558.574,85 13/06/2008 48,8 

LUCÉLIA RECAPEAMENTO DE RODOVIA BANDEIRANTES 6.726.096,39 22/09/2008 21,86 

CLEMENTINA RECAPEAMENTO DE ESTRADA VICINAL CONTERN 10.892.992,53 13/06/2008 53 

DOURADO RECAPEAMENTO DE RODOVIA CONSTER 7.036.635,63 23/09/2008 20,38 

OLÍMPIA RECAPEAMENTO DE RODOVIA CONSTROESTE 7.654.034,03 23/09/2008 22,78 

GÁLIA RECAPEAMENTO DE RODOVIA SANCHES TRIPOL 6.587.570,50 23/09/2008 13,02 
MONTE AZUL 
PAULISTA 

RECAPEAMENTO DE RODOVIA CONSTROESTE 5.991.404,57 23/09/2008 16,36 

Processos selecionados para a verificação dos lotes de estradas 
 
Como já demonstrado no gráfico acima, a 

composição dos objetos licitatórios, voltados à contratação de 
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serviços de recapeamento, apresentou desde uma única estrada 
até um conjunto com dez vias distintas. A tabela anterior é 
composta por dois processos para cada número de estradas 
incluídas em lotes, de sorte a proporcionar a análise da 
existência de relações entre o percentual de desconto obtido, 
ou o número de licitantes que participaram dos certames, e o 
total de vias incluídas em um mesmo e indecomponível objeto 
licitatório. É importante observar, ainda, que a escolha acima 
sujeitou-se à observância de duas outras condições: 1) pouca 
variação entre os valores desembolsados pelo quilômetro 
recuperado, de modo a evitar a inclusão de obras que, além dos 
trabalhos inerentes às melhorias das vias de rolamento, 
incluíssem outros tipos de serviço – como as chamadas obras de 
arte especiais – cujos custos representassem grande parte do 
valor total dos empreendimentos88; e 2) a obtenção, no certame 
licitatório, de preço global apenas ligeiramente inferior ao 
estimado inicialmente pelo DER, com base em suas tabelas de 
custos unitários, em um dos dois processos considerados, 
enquanto a seleção do outro obedeceu a critério diametralmente 
oposto, isto é, a obtenção de expressivas faixas de desconto. 

 
Por fim, a requisição de cópias dos aditamentos 

aos termos contratuais inicialmente celebrados, bem como das 
justificativas que os motivaram, pretende verificar a 
ocorrência de dilações nos prazos de execução das obras que 
possam ser atribuídas às dificuldades enfrentadas pelas 
contratadas na mobilização simultânea dos recursos requeridos 
a cada uma das estradas juntadas em um mesmo lote, 
acarretando, conseqüentemente, prolongamentos desnecessários 
no desconforto dos usuários das vias, além de majoração dos 
valores contratuais em razão dos reajustes periódicos dos 
preços unitários dos insumos utilizados. 
 
6.4.4. Achados de Auditoria 
6.4.4.1. Percentual de acréscimos em cada uma das estradas 
 

Primeiramente, é importante considerar que a 
estratégia de montagem de lotes permite, ainda, que a 
recuperação de uma ou mais estradas sofra acréscimos de 

                                                 
88 Do total dos contratos de recapeamento iniciados a partir de 2008, verificamos a existência de uma variação 
de cerca de 4.000% no valor pactuado por quilômetro entre os dois casos extremos da relação em apreço. No 
caso do contrato nº 152640, o preço global do recapeamento de apenas um quilômetro de rodovia foi de R$ 
4.399.502,70, ao passo que as melhorias realizadas ao longo dos 13,14 quilômetros da estrada objeto do contrato 
nº 162930 custaram à Autarquia estadual R$ 1.412.308,81. No caso dos processos selecionados para a análise da 
presente questão, o menor preço por quilômetro recuperado foi de R$ 195.872,44, enquanto o maior deles 
atingiu o montante de R$ 505.957,80 (municípios de Arealva e Gália, respectivamente). Esta significativa 
variação explica-se pelo fato de haver apenas dois processos cujos objetos tenham abarcado dez estradas 
diversas, inexistindo, portanto, qualquer outra opção que apresentasse valores mais próximos à média geral dos 
contratos da tabela, que é de R$ 284.302,52/km. 
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valores superiores ao permitido pela Lei de Licitações. 
Podemos supor a existência de um contrato que envolva a 
recuperação de dez estradas distintas, sendo a execução de 
cada uma delas integralmente independente das demais. Se, 
neste caso, houver um aditivo de preço que importe a majoração 
do valor inicialmente ajustado em, aproximadamente, 25%, tendo 
as alterações correspondentes recaído unicamente sobre as 
obras de uma ou duas das estradas do lote, teríamos que, caso 
estas fossem objetos isolados de um único contrato, sua 
execução seria extremamente prejudicada, já que os reparos 
requeridos ao projeto inicial não seriam integralmente 
permitidos, pois, certamente, implicariam uma majoração 
superior a 25% do preço avençado. Esta possibilidade pode 
ensejar um menor compromisso com a fidedignidade das 
informações necessárias à elaboração dos projetos básicos e 
executivos das obras, porquanto restará, de qualquer modo, a 
possibilidade de que seus erros sejam posteriormente 
corrigidos através de aditamentos, permanecendo seu impacto 
financeiro diluído em meio aos valores correspondentes aos 
trabalhos das outras estradas.  

Na maioria dos casos analisados para esta 
questão, as justificativas que motivaram os aditamentos de 
valor não especificam o percentual dos materiais e serviços 
que deveriam ser acrescido às obras de cada uma das estradas 
integrantes dos objetos em questão. Quando, por exemplo, a 
empresa contratada alega que a aceleração da deterioração do 
pavimento, ocorrida no período compreendido entre a elaboração 
do projeto básico e o início das obras, exigiu o aumento das 
quantidades inicialmente previstas, acarretando, 
conseqüentemente, majoração do preço global do empreendimento, 
não há a exposição detalhada das efetivas condições em que se 
encontravam cada uma das estradas, e tampouco a indicação 
daquelas cuja recuperação não poderá ser integralmente 
executada senão mediante o aporte de novos recursos. Já que o 
objeto de cada um desses contratos é composto por diversas 
estradas distintas, localizadas, muitas vezes, a grandes 
distâncias entre si, é pouco crível que todas elas tenham 
sofrido processos equivalentes de deterioração – e demandem 
exatamente as mesmas modificações em seus projetos de 
recuperação. Evidentemente, o tipo de tráfego a que cada 
estrada é regularmente submetida não coincide completamente, 
sendo o trânsito de veículos pesados mais intenso em umas do 
que em outras; da mesma forma, as intempéries que provocaram o 
comprometimento das condições de trafegabilidade e segurança 
das vias provavelmente não recaíram de maneira idêntica sobre 
todas elas; e, por fim, certamente não havia homogeneidade em 
relação ao estado de conservação que cada uma dessas estradas 
apresentava no momento da elaboração dos projetos. Destarte, 
tendo em vista a ausência de informações precisas, não é 



       Fl.nº            485  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

possível identificar a parcela de materiais e serviços 
acrescentados que foi absorvida por cada uma das vias, 
restando, de qualquer maneira, a possibilidade de que os 
valores relativos a apenas uma delas tenha sofrido acréscimos 
superiores a 25% de seu custo individual. 

 
6.4.4.2. Fatores que influenciaram nos descontos obtidos 

 
De acordo com as informações extraídas dos 

processos requisitados, o número de participantes nos certames 
foi o único fator que apresentou relação direta com o 
percentual de desconto obtido pela Autarquia. As propostas 
mais vantajosas ocorreram justamente quando o total de 
licitantes foi superior a dez, conforme podemos observar na 
tabela abaixo. Esta constatação vai ao encontro dos resultados 
coligidos por PEREIRA em seu estudo acerca da realização de 
procedimentos licitatórios em Órgãos do Estado de Pernambuco. 
Segundo o autor, “em um processo licitatório com três 
participantes, realizado em um Órgão qualquer, onde os preços 
são regidos na baixa competitividade pelo limite de 
aceitabilidade de preços de 30%, caso houvesse uma estrutura 
competitiva que propiciasse um número de participantes entre 
10 e 15, a redução média do preço seria de 33,33%, ou seja, a 
cada 2 (duas) obras de porte similar uma a mais seria 
realizada ou, por melhor dizer, na condição inicial para cada 
grupo de 60 obras contratadas mais de 30 de porte similar 
deixarão de ser realizadas”89 

 

Município 
Nº de 

estradas 

Valor do 

ajuste (R$) 

% de desconto 

em relação ao 

valor orçado 

Número 

de 

licitantes 

BOITUVA 3 9.348.343,29 28,11% 17 

GUAREÍ 2 7.157.490,22 27,08% 15 

SUZANO 2 6.339.995,28 26,08% 19 

SERTÃOZINHO 4 8.373.606,23 23,41% 21 

CACONDE 5 11.050.065,59 6,60% 4 

AREALVA 6 9.558.574,85 4,80% 3 

CLEMENTINA 7 10.892.992,53 3,61% 2 

GÁLIA 10 6.587.570,50 2,75% 5 

PORTO FELIZ 2 7.719.125,62 2,70% 4 

IRAPUÃ 5 10.641.660,30 2,60% 2 

S. MIGUEL ARCANJO 3 1.186.762,66 2,07% 3 

                                                 
89 PEREIRA, Gustavo Pimentel da Costa, O Mercado de Obras Públicas como Instrumento de Auditoria: uma 

abordagem probabilística, dissertação de mestrado submetida à Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2002, pg. 88. 



       Fl.nº            486  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

DOURADO 7 7.036.635,63 1,98% 5 

LUCÉLIA 6 6.726.096,39 1,98% 5 

TAUBATÉ 2 4.166.034,87 1,98% 4 

MOCOCA 2 6.061.001,06 1,86% 5 

MONTE AZUL PTA 10 5.991.404,57 1,85% 4 

OLÍMPIA 8 7.654.034,03 1,80% 5 

MATÃO 4 7.526.238,36 0,13% 2 

Número de licitantes X descontos obtidos 
 

Por outro lado, o número de estradas reunidas 
em um mesmo objeto licitatório não parece encerrar qualquer 
impacto relevante sobre os valores dos contratos 
correspondentes. Ao contrário, descontos da ordem de 15 a 30% 
foram obtidos somente em certames que envolviam lotes de, no 
máximo, 4 vias. A partir deste total, ou seja, considerando-se 
somente os objetos compostos por, pelo menos, 5 estradas, 
todas as 25 contratações efetuadas ao longo do período 
abrangido por esta auditoria se submeteram a valores com 
descontos sempre inferiores a 7%, o que significa, à luz da 
tendência expressa pela tabela acima, que poucos licitantes 
responderam à publicação dos respectivos editais de 
convocação.  

A impossibilidade de caracterizar de maneira 
inequívoca a montagem de lotes de estradas como fator 
relevante para a obtenção de propostas mais vantajosas imprime 
maior relevância à restrição do universo de empresas aptas a 
assumir os encargos das obras, que decorre do aumento do vulto 
do objeto licitado. O edital-padrão empregado pela Autarquia 
exige das empresas interessadas a comprovação de Patrimônio 
Líquido não inferior a 10% do valor estimado da obra. Além 
disso, como é praxe nas concorrências promovidas por órgãos 
públicos, estabelece como condição indispensável à habilitação 
das licitantes a apresentação de certificados que atestem a 
execução de serviços correspondentes a, aproximadamente, 50% 
dos que serão necessários à execução integral dos trabalhos90. 
Neste contexto, se todas as estradas constituíssem objetos 
licitatórios isolados, estando suas obras de recuperação 
desvinculadas das de outras vias, estabelecer-se-iam as 
condições para que empresas cuja qualificação econômico-
financeira e técnica as permitissem assumir as obrigações 
inerentes aos trabalhos de apenas uma via pudessem satisfazer 
as exigências do edital e, conseqüentemente, habilitarem-se a 
participar dos certames promovidos pela Autarquia. 

                                                 
90 Evidentemente, exigências dessa natureza são perfeitamente legítimas, pois, além de encontrarem respaldo 
legal (artigos 30 e31 da Lei Federal 8.666/93), destinam-se a evitar que a Administração contrate com empresas 
incapazes de levar a bom termo os encargos assumidos nos contratos correspondentes. 
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6.4.4.3. Dilações nos prazos para conclusão dos trabalhos 

 
A justificativa apresentada para a prorrogação 

do prazo de conclusão das obras do contrato nº 15.516-0, sob 
responsabilidade da empreiteira CCI Construções S/A, reforça a 
suposição de que a obrigatoriedade de mobilizar diversas 
equipes de trabalho simultaneamente pode representar 
obstáculos que, de fato, retardam a conclusão das obras nas 
estradas envolvidas. No processo em questão, a solicitação de 
dilação de prazo aparece nos seguintes termos: 
 

“Após a assinatura da 1ª Nota de Serviço a 
empresa está tendo dificuldades para 
mobilização de equipamentos e de pessoal 
treinado para execução das obras e serviços. 
Isto se deve ao fato do grande aquecimento do 
mercado na área de pavimentação de rodovias no 
Estado de São Paulo” 

Parece-nos pouco provável que tal dificuldade 
exigiria o retardamento do ritmo dos trabalhos caso a 
recuperação de cada uma das estradas estivesse a cargo de 
empresas distintas, mesmo ante o recrudescimento do número de 
empreendimentos similares em execução no Estado, já que as 
demandas de uma obra de menor porte podem, em geral, ser 
satisfeitas com os recursos permanentes (equipamentos, mão de 
obra, materiais, etc.) que as licitantes dispõem. 
 
6.5. Condições das estradas poucos meses após a conclusão das 
obras 
 

Após reunião com gestores do programa, seleção 
e estudo da legislação das Ações em exame foi elaborado um 
questionário a ser aplicado na visita às obras com o 
acompanhamento de engenheiro do DER sendo realizadas 
auditorias piloto nas seguintes obras, visando verificar a sua 
aplicabilidade: 
 

MUNICÍPIO DESCRIÇÃO DA OBRA VALOR-R$ 
VÁRZEA PAULISTA Recapeamento da pista (simples) e pavimentação 

dos acostamentos. - SPA 053/332. 
3.937.486,69 

CAIEIRAS Recuperação da estrada vicinal das Laranjeiras. 3.553.253,55 
CAIEIRAS Estrada Santa Inês - Caieiras/ Mairiporã/ São 

Paulo. 
3.750.712,92 

ARAÇARIGUAMA Recapeamento da pista com subtrechos com 
intervenção localizada na estrutura do pavimento - 
SPA 054/280. 

1.541.603,74 

ARAÇARIGUAMA Recuperação da estrada vicinal municipal de 
ligação dos municípios de Pirapora do Bom Jesus 
e Araçariguama. 

2.136.132,43 
 

MAIRIPORÃ Estrada Santa Inês - Caieiras/ Mairiporã/São 3.953.454,16 
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Paulo.  
PIRAPORA DO BOM 
JESUS 

Recuperação do pavimento da estrada vicinal 
municipal de ligação da SP 280, acesso aos 
municípios de Pirapora do Bom Jesus e 
Araçariguama. 

2.483.097,18 

TUIUTI Reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

204.155,89 
 

Obras selecionadas pela DCG para auditoria piloto 

 

Posteriormente, então, contou-se com a 
colaboração das Unidades Regionais – UR’s desta Casa mediante 
utilização da Ordem de Serviço nº 02/09, para visita a outras 
obras selecionadas e preenchimento de um questionário 
previamente elaborado por esta Diretoria. Coube à auditoria 
observar a possível existência de defeitos ou falhas na 
execução dos trabalhos de pavimentação e recuperação de tais 
estradas. Além da inspeção visual, as questões dirigidas aos 
engenheiros da Autarquia que acompanharam as visitas 
procuraram identificar os fatores que deram causa aos defeitos 
observados, nos casos em que os pavimentos já não apresentavam 
mais perfeitas condições de trafegabilidade e segurança. 
6.5.1-Seleção das obras fiscalizadas: 
 

Para a definição do conjunto de estradas a 
serem auditadas, foram identificadas aquelas cuja conclusão 
definitiva dos trabalhos ocorreu há mais tempo. Dado que o 
principal objetivo desta questão é apurar as condições das 
estradas após submetê-las novamente às suas condições 
habituais de operação, foram desconsideradas todas as vias 
cujas obras ainda se desenrolavam na ocasião da elaboração 
desta seleção, malgrado representarem um percentual expressivo 
do conjunto de contratos celebrados a partir de janeiro de 
2008, no âmbito do programa em apreço. A opção por tal 
critério pode ser atribuída, fundamentalmente, a duas 
considerações: 1) quanto maior o tempo de entrega da obra, 
maior a possibilidade de que as falhas na execução dos 
projetos se manifestem, sem que sejam confundidas com os 
desgastes inerentes ao esgotamento da vida útil dos pavimentos 
e das obras de arte correntes e especiais (definida no projeto 
de construção da estrada ou no da reforma que precedeu a 
presente); e 2) tendo em vista que alguns tipos de carga a que 
são submetidas as estradas intensificam-se sazonalmente, 
intervalos de tempos mais elásticos permitem, com maior 
certeza, que a fiscalização ocorra após o decurso de, pelo 
menos, um desses períodos, que representam um importante teste 
para a adequação estrutural dos pavimentos e a qualidade dos 
serviços e materiais empregados.  

A única exceção a esta regra ocorreu no caso 
das reformas de terminais rodoviários, pois das 86 obras 
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consideradas, 77 delas encontravam-se em estágios diversos da 
execução dos seus respectivos cronogramas físico-financeiros. 
Neste caso, portanto, o critério utilizado foi o do maior 
valor despendido nas contratações, o que resultou na seleção 
de apenas dois terminais rodoviários já concluídos até o 
momento (Araraquara e Rio Claro)91. 

Por fim, é importante enfatizar que o recurso à 
capacidade operacional das Unidades Regionais deste Tribunal 
permitiu-nos, a um só tempo, 1) aumentar a amostragem das 
obras visitadas e 2) distribuir os trabalhos de fiscalização 
ao longo de todas as regiões do Estado, de modo a oferecer um 
panorama mais aproximado das realidades que caracterizaram a 
execução do programa ao longo do período abrangido por esta 
auditoria. 

A listagem completa das estradas e terminais 
rodoviários fiscalizados encontra-se na tabela abaixo: 
 
 
 
 

Município Descrição da Obra Investimento Término 

Código 

da 

Ação 

Altinópolis 
recuperação da vicinal ATP-010, trecho Altinópolis (SP 351) – divisa 
Serrana, inclusive dispositivo 

6.854.176,35 ago/2008 1114 

Álvares Machado 
regularização da Estrada Vicinal de ligação Álvares Machado - Coronel 
Goulart, trecho: SP-270 / km 576 - Coronel Goulart (AVM-030) 

3.154.225,84 ago/2008 1114 

Aparecida d'Oeste 
recuperação da Estrada Vicinal Aparecida D’Oeste – Divisa DR.11 
(Suzanápolis)  

2.003.145,87 set/2008 1114 

Araraquara 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

500.000,00 mai/2009 2097 

Assis 
SP 270 - duplicação e Recapeamento do trecho entre Assis e Maracaí - 
L.01 

26.622.163,24 abr/2009 1418 

Assis 
SP 270 - duplicação e Recapeamento do trecho entre Assis e Maracaí - 
L.02 

26.968.711,45 abr/2009 1418 

Avaí 
SP 294 - trecho Bauru-Marília,Sub-trecho do km 360+300 ao km 
375+300 

4.159.434,44 fev/2008 1418 

Avaré 
recuperação (9,1 km) e pavimentação (9,3 km) da Estrada Vicinal  que 
liga Avaré até a divisa com o município de Itatinga 

5.690.831,41 ago/2008 1114 

Balbinos 
recapeamento, inclusive recapeamento de dispositivo, pavimentação 
dos acostamentos e implantação de sinalização - SPA 128/331 

2.011.365,00 mar/2009 1419 

Bernardino de 
Campos 

Recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

390.000,00 jul/2009 2097 

Bocaina 
recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e 
implantação de sinalização e tachas - SPA 138/255 

2.370.537,32 mar/2009 1419 

Botucatu obras de contenção na Serra de Botucatu 12.215.460,29 abr/2009 1419 

Bragança Paulista 
restauração do pavimento, recapeamento da pista e pavimentação de 
acostamentos - SPA 021/010 

3.071.239,61 mar/2009 1419 

                                                 
91 Evidentemente, durante o tempo decorrido entre a seleção das obras e a realização das visitas pelas Unidades 
Regionais, várias das reformas de terminais rodoviários – ou, até mesmo, todos elas – podem ter sido 
integralmente concluídas.  
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Buritizal recapeamento da pista - SPA 426/330 4.361.786,12 abr/2009 1419 

Cândido Rodrigues recapeamento do acesso a Cândido Rodrigues 1.999.455,08 abr/2008 1419 

Capela do Alto 
recuperação da Estrada Vicinal Municipal (Darcy Mariano), trecho 
Capela do Alto - Bairro Jutuba 

1.982.018,75 set/2008 1114 

Castilho Rodovia Vicinal SPV-009, ligação SPV-008 - Bairro Pontal 2.127.164,55 ago/2008 1114 

Colina 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

444.693,96 jul/2009 2097 

Cruzeiro recuperação da Estrada Vicinal Antonio Conde Filho (CRZ-219) 613.631,20 set/2008 1114 

Descalvado 
restauração e recapeamento da Estrada Vicinal Descalvado - Usina 
Ipiranga 

3.249.737,07 ago/2008 1114 

Elisiário 
recuperação da Estrada Vicinal Termas do Ibirá (Ibirá) – Elisiário, sendo 
5,5 km (IBR 030) no município de Ibirá e 3,5 Km (CTV 050) no 
município de Elisiário. 

1.211.914,20 set/2008 1114 

Elisiário Rodovia Vicinal Urupês – Ibirá – Elisiário - Catanduva 3.177.962,52 set/2008 1114 

Getulina 
recapeamento da pista com subtrechos com intervenção localizada na 
estrutura do pavimento, pavimentação dos acostamentos e 
implantação de sinalização. - SPA 195/387 

2.354.785,75 fev/2009 1419 

Guarani d'Oeste 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

100.000,00 jul/2009 2097 

Guarantã pavimentação da estrada vicinal GRT 010, trecho SP 333 á SP 300 1.415.745,63 dez/2008 1114 

Guararema 
recuperação do pavimento da estrada vicinal municipal de ligação dos 
municípios de Salesópolis e Guararema 

2.595.562,53 abr/2009 1114 

Guareí 
recuperação do pavimento da Estrada Vicinal (municipal), que liga 
Guareí - Bairro das Pedras - Bairro Vitória - Bairro Campininha - Quadra 

3.620.445,59 out/2008 1114 

Ibirá 
recuperação da Estrada Vicinal Termas do Ibirá (Ibirá) – Elisiário, sendo 
5,5 km (IBR 030) no município de Ibirá e 3,5 Km (CTV 050) no 
município de Elisiário. 

1.904.347,78 set/2008 1114 

Iguape pavimentação da estrada vicinal Icapara - Barra do Ribeira 6.358.488,98 mar/2009 1114 

Iporanga Estrada Municipal de ligação Divisa Eldorado/Iporanga- Sede Iporanga 23.933.774,18 abr/2009 1114 

Itapira recuperação da Estrada Vicinal IPI 254, que liga Itapira – Mogi Guaçu 2.480.284,92 ago/2008 1114 

Itapura 

recuperação da pista, com aplicação de camada de regularização, para 
posterior recapeamento e recomposição da sinalização horizontal e 
vertical, na Rodovia Vicinal SPV-004 de ligação SP-595 Entre Rios - SP-
563 (Usina Três Irmãos) 

1.868.019,29 ago/2008 1114 

Itobi 
melhoramentos da Estrada Vicinal Estrada Vicinal Vargem Grande do 
Sul – Itobi, trecho Itobi até a divisa do Município de Vargem Grande do 
Sul no Município de Itobi 

2.411.718,43 nov/2008 1114 

Joanópolis 
recuperação da Estrada Vicinal Joanópolis / Cachoeira dos Pretos 
(trecho inicial) 

1.130.458,96 set/2008 1114 

Leme 
melhoramentos da estrada vicinal Leme - Taquari Pontes, trecho Leme 
- Rio Mogi Guaçu, no município de Leme 

3.157.203,79 nov/2008 1114 

Lins 
recapeamento da pista com subtrechos com intervenção localizada na 
estrutura do pavimento, pavimentação dos acostamentos e 
implantação de sinalização e canalizações. - SPA 183/387 

1.539.955,13 fev/2009 1419 

Lins 

recapeamento da pista com subtrechos com intervenção localizada na 
estrutura do pavimento, pavimentação dos acostamentos, inclusive 
recapeamento de dispositivo e implantação de sinalização e tachas. - 
SPA 175/387 

1.191.097,98 fev/2009 1419 

Lorena recuperação da Estrada Vicinal Porto Meira 1.104.536,15 set/2008 1114 

Lourdes 
execução de obras e serviços de pavimentação da vicinal Lourdes-Nova 
Luzitânia. 

1.146.175,70 ago/2008 1114 

Meridiano 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

180.000,00 jul/2009 2097 
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Mogi-Guaçu recuperação da Estrada Vicinal IPI 254, que liga Itapira – Mogi Guaçu 2.705.765,37 ago/2008 1114 

Moji-Mirim pavimentação da ligação SP 167 a Rua Ariovaldo Silveria Franco 3.156.650,44 dez/2008 1418 

Monte Alegre do Sul recuperação da Estrada Vicinal Socorro / Monte Alegre do Sul 753.639,30 set/2008 1114 

Monte Alto 
pavimentação da estrada vicinal Monte Alto - Ibitirama (MNA 020), 
inclusive implantacao de rotatoria na interseccao com a estrada de 
Taiaçu e Taiuva 

3.868.933,86 fev/2009 1114 

Nova Independência 

recuperação da pista, com aplicação de camada de regularização, para 
posterior recapeamento e recomposição da sinalização horizontal e 
vertical, na Rodovia Vicinal SPV-010 no trecho compreendido entre a 
divisa do município de Castilho e a Fazenda Volta Grande 

1.604.703,08 ago/2008 1114 

Novo Horizonte 
recuperação da Estrada Vicinal Novo Horizonte - Irapuã - Urupês,  
sendo 20,0 Km de extensão no município de Novo Horizonte, 5,0 Km 
no município de Irapuã e 6,0 km no município de Urupês.  

4.638.401,47 out/2008 1114 

Palmeira d'Oeste 
recuperação da Estrada Vicinal Palmeira D'Oeste - Dalas - Divisa com a 
DR-11, 

2.289.309,57 set/2008 1114 

Paraguaçu Paulista 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

450.000,00 jul/2009 2097 

Pindamonhangaba pavimentação de dispositivo na SP 123 1.037.186,21 jun/2008 1418 

Pindamonhangaba 
implantação de dispositivo na SP 123 - km 33+300, acesso a 
Pindamonhangaba 

8.299.987,40 out/2008 1418 

Piraju 
regularização para posterior recapeamento na Estrada Vicinal 
Municipal PRJ-050 que liga Pirajú ao Bairro do Cágado e à SP-303 

2.609.658,49 ago/2008 1114 

Piratininga 
SP 294 - trecho Bauru-Marília,Sub-trecho do km 360+300 ao km 
375+300 

7.911.651,52 fev/2008 1418 

Pongaí 
recapeamento da pista com subtrechos com intervenção localizada na 
estrutura do pavimento, pavimentação dos acostamentos e 
implantação de sinalização. - SPA 245/333 

1.260.869,41 fev/2009 1419 

Presidente 
Bernardes 

melhoramentos e regularização do pavimento da Estrada Vicinal de 
ligação Presidente Bernardes - Emilianópolis, com extensão total de 
23,80 km, trecho: Presidente Bernardes (PSB-010) - divisa com o 
município de Emilianópolis 

3.757.122,17 ago/2008 1114 

Quadra 
melhoramento e pavimentação da Estrada Vicinal (municipal), que liga 
Quadra até a divisa com o município de Guareí 

4.416.943,62 out/2008 1114 

Quatá 
recapeamento da pista do Km 0,00 ao Km 1,13 e adequação de 
dispositivo (acesso a Companhia Agrícola) - SPA 498/284 

1.951.835,80 mar/2009 1419 

Rio Claro 
recuperação de estação ferroviária e implantação de Terminal 
Rodoviário 

1.000.000,00 jan/2009 2097 

Sagres 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

300.000,00 jul/2009 2097 

Salesópolis 
recuperação do pavimento da estrada vicinal municipal de ligação dos 
municípios de Salesópolis e Guararema 

1.017.179,91 abr/2009 1114 

Salmourão 
melhoramentos e regularização do pavimento da Estrada Vicinal de 
ligação Salmourão - Fazenda Bem-Te-Vi (SLM-030) 

1.225.291,18 ago/2008 1114 

Santa Branca recuperação da Estrada Vicinal Manoel Luiz de Souza (SAB-020) 2.753.179,78 ago/2008 1114 

Santo Anastácio 
recuperação da SP 270 - trecho Álvares Machado (km 572) a Santo 
Anastácio (km 597,5) - L.01 

7.363.894,61 abr/2008 1419 

São Miguel Arcanjo 
recapeamento da pista com subtrechos com intervenção localizada na 
estrutura do pavimento. - SPA 099/139 

769.643,03 abr/2009 1419 

Serra Negra 
recuperação da estrada Vicinal Serra Negra / SP-147 – Estrada do 
Vendão 

2.731.942,48 set/2008 1114 

Serra Negra 
restauração do pavimento e recapeamento da pista  e pavimentação 
dos acostamentos. - SPA 148/360 

2.197.117,57 mar/2009 1419 

Serrana duplicação da SP 333 - Travessia de Serrana, do km 34 ao km 55 - L.05 12.500.298,11 jun/2008 1418 
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Serrana duplicação da SP 333 - Travessia de Serrana, do km 34 ao km 55 - L.06 33.938.060,93 jan/2009 1418 

Socorro 
recuperação da Estrada Vicinal que liga o município de Socorro à divisa 
de Monte Alegre do Sul 

1.130.458,96 set/2008 1114 

Suzano 
recuperação do pavimento da estrada vicinal municipal Sete Cruzes, 
ligação dos municípios de Ribeirão Pires e Suzano 

3.104.152,48 nov/2008 1114 

Tarabai 
recursos para reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de 
Passageiros. 

300.000,00 jul/2009 2097 

Tupi Paulista 
melhoramentos e regularização do pavimento da Estrada Vicinal de 
ligação Tupi Paulista - Dracena (SPV-015), com extensão total de 12,30 
km, trecho: Tupi Paulista - divisa com o município de Dracena 

1.560.966,72 ago/2008 1114 

Urupês 

melhoramentos nos acostamentos, recuperação da estrutura do 
pavimento e recapeamento da capa asfáltica da Rodovia Vicinal 
Urupês – Ibirá – Elisiário - Catanduva, sendo 3,60 km (CTV 050) no 
município de Catanduva, 9,5 km (CTV-050) no município de Elisiário, 
4,7 km (IBR 127 e IBR 295) no município de Ibirá e 14,20 km (URP 020) 
no município de Urupês. 

4.750.217,67 set/2008 1114 

Valentim Gentil 
SP-320 - Valentim Gentil - Obras de duplicação entre os km 528,4 e 
529,6 com implantação de dispositivos em desnível no acesso a cidade 

9.944.230,06 ago/2008 1418 

Viradouro 
recuperação da Estrada Vicinal SPv-078, no trecho D.M. de Terra Roxa 
– Viradouro – D.M. Pitangueiras 

2.419.788,76 ago/2008 1114 

Votuporanga 
recuperação da Estrada Vicinal Votuporanga – Divisa com 
Sebastianópolis do Sul 

3.473.099,12 set/2008 1114 

Votuporanga 
SP-320 - Votuporanga - Obras de duplic. entre os km 513 e 516,22 com 
implant.dispositivos em desnível no acesso ao distrito industrial e CESP 

16.068.039,34 set/2008 1418 

Obras selecionadas para visita pelas URs 

 
 
6.5.2 – Achados de auditoria após a aplicação dos 
questionários 
 

A seguir passamos a relatar os achados de 
auditoria, após encaminhamento a esta DCG dos questionários 
aplicados pelas URs: 
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· Estrada Vicinal Lourdes-Nova Luzitânia 

  
Foto 01      Foto 02 

   
Foto 03      Foto 04 

 
· Estrada Vicinal de ligação Salmourão - Fazenda Bem-Te-Vi 

(SLM 030) 

  
Foto 05: Buraco     Foto 06: Desgaste 

  
Foto 07    Foto 08 
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Foto 09:Empreiteira realizando remendo Foto 10: Falta de 

manutenção nas laterais 

  
Foto 11: Assoreamento    Foto 12: Sarjeta 

obstruída 

  
Foto 13: Escorregamento do asfalto  Foto 14 

 

· Estrada Vicinal Piraju – Bairro Cágado/SP-303 

  
Foto 15      Foto 16 
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Foto 17      Foto 18 

 
· Rodovia SP 294, município de Piratininga, km360/375 

  
Foto 19: Remendo sobre ponte Foto 20: Afundamento de boca-

de-lobo 

  
Foto 21: Remendo e desgaste no asfalto Foto 22: Desgaste 

  
Foto 23: Escorregamento    Foto 24: Escorregamento 
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· Rodovia Estadual de Acesso SPA 128/331, em Balbinos 

  
Foto 25: Sinalização desgastada  Foto 26: Sinalização 

desgastada 

  
Foto 27: Remendo     Foto 28: Desgaste na 

pista 
 

· Estrada Vicinal Avaré-Itatinga 

   
Foto 29: Remendo     Foto 30: Afundamento da 

pista 
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Foto 31: Afundamento devido a entupimento Foto 32: 
Afundamentoda tubulação 

  
Foto 33: Ondulações e remendos  Foto 34: Afundamento 

 

· Estrada Vicinal IPI – 254, ligação Itapira - Mogi Guaçu 

  
Foto 35: Falta de manutenção   Foto 36: Obstrução de 

canaletas 

  
Foto 37: Remendos na pista   Foto 38: Remendo na 

pista 
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Foto 39: Cortes no asfalto efetuado pela Sabesp  Foto 40: Buraco na pista SABESP 

  
Foto 41: Buracos na pista   Foto 42: Remendo na 

pista 
 

· Estrada Vicinal Socorro - Monte Alegre do Sul 

  
Foto 43: Afundamento local  Foto 44: Remendo e buraco na 

pista 
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Foto 45: Trincas interligadas  Foto 46: Reparos na pista 

  
Foto 47: Desprendimento da camada asfática Foto 48: Remendo na 

pista 

  
Foto 49: Escorregamento   Foto 50: Trincas 

interligadas e desgaste 
 

· Rodovia Estadual SP-270 – Duplicação e melhoramentos na 
pista existente – lote 1 
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Foto 51: Remendos no pavimento  Foto 52: Remendos no 

pavimento 

  
Foto 53: Remendos no pavimento  Foto 54: Buraco 

  
Foto 55: Buracos     Foto 56: Buraco 

 

· Rodovia Estadual SP-270 – Duplicação e melhoramentos na 
pista existente – lote 2. 
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Foto 57: Buracos     Foto 58: Buracos 

  
Foto 59: Buracos     Foto 60: Buraco 
 
· Recuperação da rodovia SP - 270 - trecho entre km 572,3 e 

576,0 – lote 1, no município de Álvares Machado 

  
Foto 61: Buracos/panelas Foto 62: Buracos/panelas 
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Foto 63: Tricas “couro de jacaré” Foto 64: Tricas “couro de 

jacaré” 

  
Foto 65: Desgaste do pavimento Foto 66: Exsudação 

 

· Rodovia Estadual de Acesso SPA 498/284, município de 
Quatá 

  
Foto 65: Buracos/panelas   Foto 66: Buracos/panelas 
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Foto 67: Remendos da camada asfáltica 

 
 
 
 
 
 
 
· Rodovia Estadual SP-270,km 576, município de Álvares 
Machado 

  
Foto 68: Remendos da camada asfáltica Foto 69: Remendos da 
camada asfáltica 
 

· Estrada Vicinal Altinópolis-Serrana 
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Foto 70: Remendos da camada asfáltica Foto 71: Remendos da 

camada asfáltica 
 

 
Foto 72: Discreto adensamento a maior sob trilha de rodagem 

 

 

· Duplicação da Rodovia Estadual SP-333, lote 06, município 
de Serrana 
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Foto 73: Remendos da camada asfáltica Foto 74: Remendos da 
camada asfáltica 

  
Foto 75: Leve afundamento de trilha   Foto 76: Discreto 

adensamento a maior sob a 
trilha de rodagem 

 

· Estrada Vicinal SPV 078, município de Viradouro 

  
Foto 77: Remendos na camada asfáltica Foto 78: Remendos na 

camada asfáltica 

  
Foto 79: Afundamento de trilha de roda Foto 80: Infiltração no 

pavimento 
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· Estratada vicinal Joanópolis-Cachoerira dos Pretos 
(trecho inicial) - V8 

  
Foto 81: Má conservação das canaletas Foto 
82:Desmoronamento/curva de nível 

  
Foto 83: Remendos no asfalto  Foto 84: Trincas 

interligadas (couro de 
jacaré) 

  
Foto 85: Trinca isolada   Foto 86: trincas 

interligadas/afundamento 
 
· Estratada vicinal Manoel Luiz de Souza, Santa Branca 
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Foto 87: Não remoção da vegetação lateral Foto 88: Pedaço de 

asfalto destruído  

  
Foto 89: Erosão de parte da estrada  Foto 90: Queda de 

barrera devido a erosão 
 
 
 
 
 
 
· Estratada vicinal Sete Cruzes, ligação entre os 
municípios de Suzano e Riberão Pires 

  
Foto 91: Buraco/panela    Foto 92: Remendos no 

pavimento 
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Foto 93: Remendos no pavimento  Foto 94: Falha na 

camada asfáltica 
 

· Estrada vicinal Darcy Mariano, trecho Capela do Alto-
Bairro Jutuba 

  
Foto 95: Remendos no pavimento Foto 96: Remendos no asfalto 
 

· Estrada Vicinal Guareí-Quadra 

  
Foto 97: Trincas interligadas/afundamento   Foto 98: 

Remendos no asfalto 
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Foto 99: Pavimento danificado, com Foto 100: Pavimento 
danificado, com comprometimento da pista 
 comprometimento da base da pista 

  
Foto 101: Pavimento danificado, com  Foto 102: 
Pavimento danificado, com 
comprometimento da base da pista         comprometimento da 

base da pista 

     
Foto 103: Tráfego pesado   Foto 104: Tráfego pesado 

 

· Rodovia Estadual de Acesso SPA-99/139, município de São 
Miguel Arcanjo 

  
Foto 105: Afundamento local   Foto 106: Afundamento 

local 
· Estrada Vicinal Leme- Taquari Pontes 
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Foto 107: Buracos no acostamento  Foto 108: Acúmulo de água 

nas laterais 

  
Foto 109: Trinca tipo jacaré   Foto 110: Defeitos no 
pavimento 

  
Foto 111: Remendos na pista Foto 112: Defeito no pavimento 
 

· Duplicação da Estrada Estadual SP-320, município de 
Euclides da Cunha 
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Foto 113: Trincas interligadas (tipo Foto 114: Trincas 
interligadas (tipo couro jacaré)    couro de 
jacaré) 

  
Foto 115: Trinca isolada Foto 116: Remendos na camada 

asfáltica 

  
Foto 117: Desmoronamento de barranco Foto 118: Buraco/panela 
 

· Estrada Vicinal de Aparecida d’Oeste 

  
Foto 119: Desmoronamento de trecho da pista Foto 120: 
Escorregamento 
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Foto 121: Remendos no pavimento  Foto 122: Buraco/panela    

  
Foto 123: Problemas no sistema de drenagem Foto 124: Desgaste 

da camada asfáltica 
 

· Estrada Vicinal de Palmeira d'Oeste – Bairro Dalas 

  
Foto 125: Remendos no pavimento    Foto 126: Remendos no 
pavimento 
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Foto 127: Resíduos não removidos  Foto 128: Desgaste da camada 

asfáltica 

  
Foto 129: Trinca tipo couro jacaré  Foto 130: Problemas na 

sinalização vertical 
 

· Estrada Vicinal de Votuporanga - Divisa com o município 
de Sebastianópolis do Sul 

  
Foto 131: Remendos na pista  Foto 132: Desgaste 
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Foto 133: Trincas isoladas Foto 134: Trincas interligadas 

(tipo couro de jacaré) 

  
Foto 135: Trincas e buraco/panela  Foto 136: Trincas e 
buracos/panelas 

  
Foto 137: Trincas e escorregamento  Foto 138: Pavimento 
danificado 
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· Estrada Vicinal Icapara-Barra do Ribeira, município de 
Iguape 

  
Foto 139: Remendos na pista                  Foto 140: Remendos na pista 
 

· Estrada Vicinal Descalvado - Usina Ipiranga 

  
Foto 141: Remendos na pista                  Foto 142: Remendos na pista 

 

· Estrada Vicinal SPV-009, município de Castilho 
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Foto 143: Remendos na pista   Foto 144: Trincas tipo 
jacaré 

  
Foto 145: Trincas e afundamento da pista Foto 146: Trincas 

e escorregamento da camada 
asfáltica 

 

· Estrada Vicinal SPV-004, município de Itapura 

  
Foto 147: Desgaste do pavimento  Foto 148: Remendo 
 

  
Foto 149: Trincas interligadas (tipo Foto 150: Trincas e 
desgaste do couro jacaré)     
 pavimento 
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· Estrada Vicinal SPV-015, ligação entre os municípios de 
Tupi Paulista e Dracena 

  
Foto 151: Exsudação    Foto 152: Buraco no 
acostamento 

 
Foto 153: Remendo 

 
6.5.3 – Consolidado das respostas aos questionários aplicados 
durante a fiscalização “in loco” 
 

Os gráficos seguintes apresentam a consolidação 
das informações coligidas pelas Unidades Regionais durante as 
visitas às estradas selecionadas. O primeiro deles revela-nos 
que aproximadamente 70% das vias já apresentavam ao menos um 
tipo de defeito após o decurso de aproximadamente um ano entre 
a conclusão definitiva dos trabalhos e a realização da 
fiscalização in loco. Chama a atenção o fato de que em cerca 
de 13% dos casos o número de defeitos distintos foi de, pelo 
menos, cinco, havendo uma estrada (a vicinal de ligação entre 
os municípios de Votuporanga e Sebastianópolis do Sul) na qual 
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constatou-se a ocorrência de todos os problemas relacionados 
no questionário. 

 
Total de estradas por nº de defeitos 

 
Já o segundo gráfico oferece-nos um 

representação da freqüência com que tais defeitos foram 
observados. As Unidades Regionais constataram a existência de 
casos que vão desde uma ocorrência isolada ao longo de todo o 
trecho (36% deles) até o aparecimento de deformidades por toda 
a extensão da estrada (apenas 4%), indicando, nesses casos, a 
existência de severos problemas na execução dos trabalhos – 
seja em virtude das deficiências dos projetos de engenharia, 
seja da qualidade intrínseca dos materias e serviços 
incorporados à obra, ou de qualquer outro fator relevante.  
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Total de estradas por frequência de defeitos apontados 

 
A seguir, o gráfico abaixo demonstra a 

quantidade de vezes que cada um dos defeitos foi mencionado 
nos questionários: 

 
Total de estradas por tipo de defeitos apontados 

 
De acordo com os engenheiros da Autarquia que 

acompanharam as auditorias in loco, os defeitos observados nas 
estradas recuperadas podem ser atribuídos aos seguintes 
fatores, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 
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Total de estradas considerando as caisas dos defeitos 

apontados 
 

Como podemos observar, a grande maioria das 
razões aventadas não se enquadrava em nenhuma das opções 
especificadas no questionário, sendo assinalada 37 vezes (68%) 
a alternativa “Outras”. Nestes casos, as respostas podem ser 
resumidas em duas causas principais:  
 
1) a desídia das Prefeituras municipais na realização da 
manutenção das estradas sob sua jurisdição (vicinais), 
sobretudo no que se refere à conservação do sistema de 
drenagem dos pavimentos. Nestes casos, a obstrução das 
canaletas de escoamento das águas pluviais permite que estas 
se concentrem nos pavimentos, tornando-os mais suscetíveis à 
deterioração precoce de suas condições de trafegabilidade e 
segurança. Há, inclusive, uma cláusula do convênio celebrado 
entre a Autarquia e as Prefeituras que estabelece que tal 
atribuição cabe exclusivamente às últimas; 
2) trânsito intenso de veículos pesados, muitas vezes 
carregados com cargas superiores ao permitido pelas 
especificações técnicas e legais das estradas. Tal como no 
item anterior, de acordo com os engenheiros da Autarquia, a 
responsabilidade pelos danos infringidos ao pavimento deve ser 
atribuída às Prefeituras, que se omitem diante da 
responsabilidade de fiscalizar suas próprias estradas92. 
Entretanto, neste caso não está claro se, de fato, as novas 
condições do tráfego local, cujas exigências excedem à 

                                                 
92 Esta justificativa não é válida para cinco das estradas visitadas, pois se tratam de rodovias estaduais de acesso, 
cujo controle e fiscalização são de responsabilidade da Autarquia. 
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capacidade de carga definida no projeto original da estrada, 
não requerem, na verdade, a elaboração de um novo projeto, ao 
invés do reforço das restrições à circulação de veículos com 
peso acima dos limites vigentes. O incremento do tráfego de 
veículos comerciais se, por um lado, concorre para a 
deterioração da condições dos pavimentos, por outro, expressa 
o recrudescimento da vitalidade econômica da região, não 
devendo, por isso, ser objeto de restrições sem que seja 
reavaliada sua real conveniência. 

De qualquer maneira, independentemente da 
questão acerca das responsabilidades pelos defeitos 
observados, resta o fato de que parte dos recursos empenhados 
nas obras em questão estão sendo comprometidos de maneira 
excessivamentente prematura, como podemos observar, por 
exemplo, no caso da estrada vicinal de ligação entre os 
municípios de Guareí e Quadra, já que suas condições de 
trafegabilidade e segurança, após aproximadamente uma ano do 
término dos trabalhos, já se encontram completamente 
deterioradas. 

Por fim, resta-nos observar que a décima 
pergunta incluída no questionário apresenta especial 
relevância, pois reforça as constatações apresentadas no item 
próprio do relatório. De acordo com as respostas obtidas, a 
elaboração dos projetos básicos das obras foi subsidiada, em 
grande parte dos casos, por um conjunto bastante restrito de 
estudos e de levantamentos sobre as reais condições das 
estradas. Como podemos observar, para cerca de 50% destas não 
foram efetuados mais do que três estudos cada. Dessa forma, as 
respostas aos questionários vão ao encontro das afirmações 
acerca das deficiências dos projetos básicos das vias, 
enfatizando o fato de que grande parte dos aditamentos 
contratuais somente ocorreu em virtude das negligências que 
caracterizaram esta fase inicial dos empreendimentos. 
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Total de estradas considerando o nº de estudos elaborados para 

o projeto 
 

O próximo gráfico revela, por fim, quais dos 
estudos foram mais freqüentemente realizados para a elaboração 
dos projetos: 
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Total de estradas considerando o tipo de de 

estudos/levantamentos efetuados 
 

4.5.4 – Terminais Rodoviários 

· Terminal Rodoviário do município de Bernardino de Campos 
 
- Observações da UR: A municipalidade elaborou processo 
licitatório (Tomada de Preços n.º 02/2009) objetivando a 
contratação de empresa para realização dos trabalhos relativos 
ao objeto do Convênio. Todavia, o referido certame sofreu 
impugnação por parte de um dos participantes. Em decorrência 
disso, até o momento desta fiscalização as obras ainda não 
tinham sido iniciadas. 
 
· Terminal Rodoviário do município de Paraguaçu Paulista 
 
- Observações da UR: A conclusão dos trabalhos de reforma do 
terminal rodoviário sofreu atrasos em virtude da demora na 
liberação da primeira parcela do convênio. O Termo Aditivo nº 
038/2008-A prorrogou para mais oito meses o período de 
vigência do respectivo contrato. 
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Foto 154: Hall de entrada e guichês:faltam acabamento e 
pintura e guichês: faltam acabamento e pintuta 
 

  
Foto 156 e 157: Cobertura: falta forro de PVC e banheiros: 
faltam pintura e revestimentos, bem como as instalações 
hidráulicas, elétricas e sanitárias 

  
Foto 158 e 159: Rampa e escadaria: faltam pintura e 

plataformas: faltam reparos tura e corrimão, meio-fio, 
acabamento e pintura 

 
· Terminal Rodoviário do município de Sagres 
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- Observações da UR: Conforme dados da 5ª Medição realizada em 
20/10/2009, as diversas etapas da obra encontravam-se nos 
seguintes estágios de execução: Serviços Premilinares, 
Infraestrutura, Superestrutura e Elevações: 100%; Cobertura e 
Forro: 68%; Pavimentação/Piso: 34%; Revestimentos (Teto e 
Parede): 82%; Esquadrias: 100%; Pintura, Instalações Elétricas 
e Instalações Hidráulicas: 0%; Serviços Complementares: 92%. O 
total pago até a data da visita, em 01/12/09, era de R$ 
228.690,38, o que equivale a 60,49% do preço avençado. Tal 
valor corresponde ao montante acumulado até a 4ª Medição, 
tendo em vista que a 5ª, com o valor de R$ 14.185,21 não havia 
sido paga. 

É importante observar que apesar de constar 
como realizados nas medições, os serviços e materiais 
previstos nos itens 5.1 - Estrutura Metálica com fechamento 
nas quatro laterais, 6.2 - Regularização de base para piso 
cerâmico, 6.3 - Regularização da Base para piso em granilite e 
8.1 - Porta de madeira lisa completa 70 x 210 não foram 
executados nem estavam presentes no canteiro de obras na data 
da visita (01/12/2009). 

Houve, ainda, diversas paralisações na obra 
que, segundo o engenheiro da Prefeitura, decorrem das chuvas 
ocorridas ao longo da execução dos trabalhos. Além disso, 
alegou que a falta de repasse dos recursos pelo do DER tem 
prejudicado o cumprimento rigoroso do cronograma físico-
financeiro da obra. "In loco", verificamos que a demora no 
repasse dos recursos deve-se ao atraso na prestação de contas 
por parte da Prefeitura Municipal. 
 

  
Foto 158: Vista geral da obra Foto 159: Entrada dos 

banheiros (ainda sem os 
batentes) 

 



       Fl.nº            526  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

  
 

  
Foto 160: Base de sustentação da   Foto 161: Local onde 
serão estrutura metálica    construídas as 
plataformas 
 
· Terminal Rodoviário do município de Tarabai 
 

- Observações da UR: Conforme dados da 4ª Medição, realizada 
em 20/08/2009, a execução das diversas etapas da obra 
encontrava-se nos seguintes estágios: Demolições, Fundações, 
Alvenaria, Concreto Estrutural, Forro e Divisórias: 100%; 
Cobertura: 38,59%; Revestimento = 88,43%; Instalações 
Elétricas: 43,41%; Pisos: 50,74%; Pintura e Serviços 
Complementares: 0%;. O total pago acumulado até a visita em 
01/09/2009 era de R$ 131.738,31, que corresponde a 50,81% do 
conjunto de serviços previstos. Pelo ritmo da execução da 
obra, esta não será concluída no prazo previsto (10/09/2009). 
Não verificamos falhas nos serviços até então realizados. 
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Foto 160: Vista geral da obra  Foto 161: Vista do local das 

plataformas 

  
Foto 162: Colocação dos canos de drenagem  Foto 163: 
Sanitários 
 
· Terminal Rodoviário do município de Colina 
 
- Observações da UR: “Encontramos um ponto de infiltração 
isolado no banheiro feminino; o piso de granilite apresenta 
alguns pontos de fissuração.” 

  
Foto 164: Pontos de infiltração  Foto 165: Pontos de 
infiltração 
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Foto 166: Fissura longitudinal no piso Foto 167: Piso de 

granilite e cadeiras 

  
Foto 168 e 169: Itens de acessibilidade a portadores de 
necessidades especiais 
 
· Terminal Rodoviário do município de Rio Claro 
 
Observações da UR: Detectamos as seguintes ocorrências: a) 
Ausência de previsão da barra de sustentação da cobertura do 
terminal, embora sua inclusão tenha ocorrido posteriormente; 
entendemos, s.m.j., que aquela deveria ter figurado no projeto 
da obra desde o início (conforme foto nº 170). b) Redução do 
tamanho da treliça de suporte para meia tesoura da cobertura 
(conforme fotos nº 171 e 172); c) As bases de alguns pilares 
localizam-se rente à calçada, permanecendo expostas a colisões 
com os ônibus que circulam pelo terminal (conforme foto nº 
173); d) Na planilha orçamentária constava a execução de 67 
unidades de janela tipo veneziana em madeira 333x150cm, 
contudo as janelas executadas são de ferro (conforme foto nº 
174). 

Destacamos, por fim, que os ônibus que utilizam 
este terminal são urbanos, ou seja, de circulação restrita ao 
próprio município. Destarte, esta obra não aparenta contribuir 
de maneira relevante para a melhoria da malha rodoviária, que 
é o principal objetivo perseguido pela Autarquia. 



       Fl.nº            529  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

  
Foto 170:Detalhe da barra de sustentação Foto 171: treliça: 

comparação tamanho normal e 
reduzido 

  
Foto 172: Detalhe do tamanho da trelica Foto 173: Base do pilar 
destruída 

 
Foto 174: Venezianas originais (madeira) 
e veneziana inseridas na obra (ferro) 

· Terminal Rodoviário do município de Araraquara 
 
- Observações da UR: Verificamos que em uma das rampas de 
acesso às plataformas de embarque alguns pontos encontravam-se 
sem o piso de borracha. 

Ferro 

Madeira 
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Foto 175: Vista geral do terminal  Foto 176: Reforço das 
vigas do teto 
 

 
Foto 177: Pontos sem o piso de borracha 

 
5. Conclusão 

A presente auditoria teve como objetivo avaliar 
as Ações 1114 – Estradas Vicinais, 1418 - Duplicação e 
Implantação de Rodovias Estaduais, 1419 - Recuperação de 
Rodovias Estaduais e 2097 - Terminais Rodoviários do Programa 
Governamental 1606 - Ampliação, Recuperação e Modernização da 
Malha Rodoviária executado pelo DER – Departamento de Estradas 
e Rodagem, autarquia estadual pertencente à Secretaria dos 
Transportes em que a seguir sistematizamos os achados: 
 

1. Omissão, na peça orçamentária plurianual, de informações 
relevantes a respeito de sua execução. No PPA do Governo 
Estadual podemos observar que: 

 
6. O código de cada uma das ações não é especificado; 
7. Não há nenhuma referência a respeito da data em que 

as ações/projetos terão início e, tampouco, da que 
determinará o fim de sua execução; 
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8. A omissão do valor total estimado a ser despendido 
nas ações ao final do quadriênio em apreço; 

9. Não é realizada a regionalização da incidência do 
programa, isto é, não ocorre o detalhamento do 
montante de recursos que serão aplicados em cada uma 
das regiões do Estado; 

10. Não é demonstrado o total de recursos que deve 
ser empregado em cada um dos exercícios 
compreendidos pelo PPA, além de inexistir o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas em cada 
um deles. 

 
Evidentemente, todas essas informações 

concorrem para o incremento das possibilidades de 
acompanhamento e avaliação das ações executadas pelos entes 
públicos, além de oferecer novos subsídios à análise dos 
resultados econômicos e sociais da ação governamental. Neste 
sentido, a inclusão de tais elementos nas demonstrações 
inerentes aos planos plurianuais reveste maior transparência à 
atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar 
maior publicidade ao conjunto de suas realizações. 
 

2. O DER considera como proposta vencedora àquela que 
apresenta preço global inferior, entretanto, deve 
estabelecer, nas cláusulas dos editais de suas obras, a 
desclassificação das licitantes cujas propostas 
apresentem itens com preços superiores ao estimado pela 
Autarquia, evitando, dessa forma, que aditamentos 
ulteriores aos contratos resultem no desembolso de 
valores globais superiores aos praticados no mercado; 

3. Após a realização da auditoria foi constatada a 
realização de aditamentos contratuais em virtude de 
circunstâncias que poderiam ser determinadas desde o 
início da preparação do projeto; 

4. Nos orçamentos estimativos apresentados pelo DER o 
percentual do BDI aplicado é superior ao aplicado pelo 
DNIT, órgão federal semelhante ao DER, que executa obras 
de mesma grandeza; 

5. Inexistência de circunstâncias que assegurem vantagens 
técnicas e econômicas relevantes à Autarquia com relação 
a estratégia de incluir diversas estradas distintas em um 
mesmo e indecomponível objeto licitatório; 

6. Ainda a respeito dos lotes de estradas, verificamos que 
as justificativas para os aditamentos contratuais não 
especificaram a parcela dos valores acrescidos que 
correspondia a cada uma das vias; 

7. A maioria das estradas visitadas (cerca de 70%) já 
apresentava ao menos um tipo de defeito, estando algumas 
delas em avançado estágio de deterioração, tanto em 
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função do desacordo entre as especificações técnicas da 
obra e as características do tráfego a que são 
regularmente submetidos os pavimentos, como da falta de 
conservação adequada das vias; 

8. Algumas das obras de reforma de Terminais Rodoviários 
visitadas apresentaram divergências entre os valores 
desembolsados até o momento e os serviços efetivamente 
executados pela empresa contratada. Em um dos casos 
analisados, foi constatado o pagamento por serviços ainda 
não realizados, conforme observado nos termos de medição 
da obra. 
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Estabelece o Plano Plurianual 2008–2011 - Lei 

n.º 13.123 de 08 de julho de 2008, que o governo paulista 
orientará seus investimentos na área de Transportes 
Metropolitanos segundo duas estratégias básicas. Uma delas, 
que é motivação dos trabalhos desta auditoria é a modernização 
do sistema da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). As vias operacionais da CPTM, que se estendiam por 253 
Km em 2006, serão modernizadas e ampliadas até 2011, sendo 
adicionados às linhas 99 trens de última geração, a maioria 
deles equipados com ar condicionado e TV de plasma e adaptados 
aos portadores de deficiência física. Novos sistemas de 
segurança e sinalização deverão reduzir o tempo de espera nas 
estações. E, além da remodelação das linhas antigas, das quais 
162 Km serão transformados em metrô de superfície, novos 
serviços serão criados, como a extensão do Expresso Leste, as 
implantações do Expresso ABC e as do conjunto formado pelo 
Expresso Aeroporto e pelo Trem de Guarulhos. 

 
Definiu-se como objeto o Programa 3707 – 

Expansão, Modernização e Operação do Transporte Ferroviário – 
Pitu em Marcha, que tem como escopo, ampliar a utilidade da 
malha ferroviária de transporte de passageiros nas regiões 
metropolitanas de São Paulo, expandindo e modernizando seus 
serviços, adequando-se à demanda e aprimorando sua inserção 
urbana. 

 
A justificativa para este programa se deve ao 

fato de que a requalificação e o aumento da oferta dos 
serviços de transporte ferroviário de passageiros, de sua 
microacessibilidade e de sua conectividade com os demais modos 
permitirá o atendimento da demanda reprimida e futura, 
reordenando a matriz de participação de transporte nas Regiões 
Metropolitanas de São Paulo, reduzindo tempos de viagem e 
externalidades ambientais negativas do transporte de 
passageiros e tem como público alvo a população usuária dos 

XII.12 - Programa de Expansão da CPTM – Aquisição de Trens 

ÓRGÃO: Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos 
 

INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 
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serviços ferroviários e a residente, ou em trânsito, nas 
regiões metropolitanas de São Paulo. 

 
Considerando pesquisa feita no Sigeo/Siafem, 

constatamos dotação para o Programa 3707 – Expansão, 
Modernização e Operação do Transporte Ferroviário – Pitu em 
Marcha, no montante descrito na tabela abaixo. 

 
Programa Dotação 

 
Programa 3707 – Expansão, Modernização e Operação do Transporte 
Ferroviário – Pitu em Marcha 
 

R$ 1.807.734.061,00 

Fonte: SIGEO/SIAFEM, posição 31.12.2009. Consulta em 19.02.2010. 

 
Tomando por base a análise preliminar, 

verificamos que o principal objetivo do Governo do Estado 
nessa área é propiciar transporte de qualidade à população. 
Portanto, definimos os principais aspectos: 

 
1) Verificar os prazos contratuais de entrega 

dos trens da CPTM, considerando a construção da fábrica da 
empresa contratada para fornecimento de trens na cidade de 
Hortolândia; 

 
2) Verificar a evolução de melhoria nas 

condições de transporte ferroviário urbano em decorrência das 
aquisições dos novos trens. 

 
As questões de auditoria lastrearam-se no uso 

de dados secundários (relatórios e documentos) e nas 
entrevistas junto aos gestores da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos. 

 
Para verificação da evolução do atendimento aos 

prazos contratuais, selecionamos o contrato que, dentro das 
aquisições de trens anunciadas pelo Governo, apresentava maior 
representatividade em números e valores. 

 
Para a análise da evolução histórica dos 

processos de fabricação dos novos trens selecionamos o 
contrato firmado com a empresa CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR 
DE FERRICARRILES S.A para o fornecimento de 40 trens, em 
execução na época desta auditoria. 

 
Ressaltamos que não constituiu análise desta 

Diretoria a legalidade das contratações, haja vista já terem 
sido tratadas nos correspondentes processos enviados a esta 
Egrégia Casa. 
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Da Auditoria Realizada 
 
A sistemática sobre o funcionamento do Programa 

- Expansão, Modernização e Operação do Transporte Ferroviário 
– Pitu em Marcha, no tocante à operacionalização da Aquisição 
de novos trens consiste nas seguintes ações: 

 
- A CPTM encomenda os trens mediante 

Licitações; 
 

- Os trens recebidos são inspecionados e 
testados em linhas paralelas de trens; 
 

- Para otimização do funcionamento das novas 
composições ferroviárias a CPTM providencia novos equipamentos 
de sinalização; 
 

- As Prefeituras são responsáveis pela 
construção de túneis e viadutos nas passagens de nível a fim 
de aumentar a fluidez do tráfego dos trens; 
 

 - Os trens são disponibilizados para 
operação, tendo como resultado esperado menor tempo de espera, 
maior conforto dos passageiros e maior número de passageiros 
transportados. 

 
No mês de Junho de 2009, foi anunciada pelo 

Governo do Estado, a aquisição de 60 trens para as linhas da 
CPTM, sendo 12 para a Linha 9 – Esmeralda (já em operação); 20 
para a Linha 7 – Rubi; 20 para a Linha 12 – Safira; e mais 8 
para a Linha 9 – Esmeralda. 

 
 

Dos 12 trens para a Linha Esmeralda (Osasco/Grajaú) – já em 
operação 

 
Preliminarmente, informamos que referida 

aquisição deu-se mediante aditivo contratual, o qual foi 
julgado irregular nesta E. Casa (TC 5.408/026/95), por 
infração ao dever de licitar prescrito pelo artigo 37, XXI, da 
Constituição Federal. 

 
Estes trens estão em operação desde o mês de 

novembro de 2008. A foto a seguir ilustra um dos novos trens 
adquiridos mediante o aditivo contratual retro-mencionado: 
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Quanto ao aspecto operacional, a CPTM informa a 

seguinte melhora nos indicadores: 
 
1) Número de passageiros transportados antes e 

depois da contratação; 
 
Com a entrega dos novos trens houve um 

significativo aumento na oferta de transporte, passando a 
demanda diária dos atuais 90 mil usuários para 230 mil. 

 
2) Tempo do intervalo entre trens antes e 

depois da contratação; 
 
Antes da Contratação: 6 minutos 
Após a Contratação: 5 minutos 
 
3) Benefícios para os usuários; 
 
Segundo a CPTM, os Trens foram fabricados com 

tecnologia de última geração, com capacidade para 1.200 
passageiros, com ar condicionado, bancos anatômicos e 
estofados, som ambiente, vidros com proteção aos raios 
ultravioleta, monitoramento de falhas computadorizado, sistema 
de freios eletrônicos e antideslizantes, entre outros.  

 
Existe ainda um sistema de intercomunicação de 

emergência entre os usuários e o maquinista, bem como um 
sensor de descarrilamento que sinaliza ao condutor qualquer 
falha do gênero. 

 
Também estão contemplados com as novas normas 

da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas] para o 
atendimento a pessoas com deficiência. Os trens têm sinais 
luminosos de abertura e fechamento de portas, identificação 
dos carros, assentos preferenciais, espaço para pessoas em 
cadeira de rodas, painel indicativo de próxima estação e lado 
de abertura de portas, bem como pega-mão fotoluminescente, 
para o caso de ausência de energia. 

 
 

Dos 20 trens para Linha 12 – Safira (Brás/Calmon Viana) 
 
Referidos trens, anunciados como adquiridos, 

tiveram seu fornecimento contratado junto à empresa CAF 
Construcciones Y Auxiliar de Ferricarriles S.A, sendo que, 
além dos 20 trens para a Linha 12 – Safira, foi incluída nesta 
contratação mais 16 trens para a Linha 7 – Rubi (Luz/Francisco 
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Morato) e mais 4 trens para a Linha 9 – Esmeralda 
(Osasco/Grajaú) conforme segue: 

 
 
 

- Empresa Contratada para o fornecimento:  
CAF CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRICARRILES S.A 

- Valor do Contrato: R$ 1.177.188.281,67 
- Quantidade de Trens: 40 
- Custo de cada composição ferroviária: R$ 29.429.707,04 
- Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2008 
- Data de Início da fabricação: 03/07/2008 
- Prazo para Entrega: 18/10/2010 

 
Esta aquisição conta com financiamento obtido 

pelo Governo do Estado de São Paulo junto às seguintes 
instituições financeiras: Banco Mundial – BIRD, Japan Bank for 
International Cooperation – JBIC e Banco Interamericano – BID, 
além de recursos próprios do Tesouro Estadual. 

 
Quanto às atividades a serem desenvolvidas para 

a entrega dos trens, verificamos o seguinte cronograma 
contratual: 

 
- em 03/08/2008 - adiantamento de R$ 

151.708.056,10 para fornecimento dos trens, 
conforme previsto em contrato; 

- em 03/11/2008 - entrega de valores no 
montante de R$ 50.569.352,03 em decorrência 
da aprovação do Projeto de Fabricação dos 
trens; 

- em 03/06/2009 – entrega de valores no 
montante de R$ 50.569.352,03 em decorrência 
da aprovação das Caixas (Carrocerias) do 
Primeiro Trem; 

- em 03/11/2009 – entrega de valores no 
montante de R$ 50.569.352,03 em decorrência 
da aprovação dos Truques do Primeiro Trem. 
Truques são as plataformas sobre rodas dos 
trens: serão construídas em chapa de aço 
soldada ou aço fundido, sendo as rodas e 
eixos em aço forjado e a suspensão primária 
por molas helicoidais ou elastoméricas; 

- em 03/02/2010 – embarque e transporte de 5 
trens; 

- em 03/03/2010 – embarque e transporte de 5 
trens; 
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- em 03/04/2010 – embarque e transporte de 6 
trens; 

- em 03/05/2010 – embarque e transporte de 8 
trens; 

- em 03/06/2010 – embarque e transporte de 8 
trens; 

- em 03/07/2010 – embarque e transporte de 8 
trens 

 
De acordo como cronograma contratual, a cada 2 

meses do embarque e transporte dos trens fabricados será 
emitido um termo de recebimento provisório, após o qual 
ficarão os trens rodando 40.000 quilômetros em fase de testes, 
durante 4 meses, quando então haverá a emissão do termo de 
recebimento definitivo no prazo de 2 meses após a efetivação 
dos testes. 

 
Não obstante, constatamos atraso de 107 dias no 

cronograma em decorrência de paralisação na fabricação no 
período de 16/07/2008 a 31/10/2008. 

 
A paralisação na execução do contrato celebrado 

com a CAF, para o fornecimento de 40 trens, no período de 
16/07/2008 a 31/10/2008 foi motivada pelo ajuizamento de Ações 
Judiciais perante a 8ª Vara da Fazenda Pública. 

 
Observamos também que a audiência pública que 

deu início às aquisições apresentou um planejamento de entrega 
do último trem para março de 2010, sendo que o processo de 
contratação e entrega revela-se distante do inicialmente 
previsto. 

 
Quanto ao encaminhamento das fases contratuais 

verificamos que, na data desta auditoria, foi feito 
adiantamento de valores à empresa contratada conforme previsto 
em contrato, havendo aprovação da inspeção da CPTM das caixas 
(carrocerias) do primeiro trem, fabricadas na sede da empresa 
contratada, localizada na Espanha. 

 
Observamos que os termos de recebimento destas 

carrocerias emitidos pela CPTM estão datados em 25 de setembro 
de 2009, enquanto o relatório fotográfico da CPTM, datado de 
23 de outubro de 2009, indica que estas caixas ainda estavam 
em fabricação. 

 
Em relação ao Projeto Básico de Engenharia 

apresentado pela empresa contratada, este foi aprovado, porém 
com ressalvas da equipe de inspeção da CPTM. 

 



       Fl.nº            539  

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

A próxima etapa contratual será a construção e 
aprovação dos truques (plataformas) do primeiro trem. 

 
Ao todo, serão fornecidos 40 trens, compostos 

de 8 carros. Cada trem, posteriormente, poderá ser dividido 
pela CPTM em duas partes, formando duas composições 
ferroviárias de 4 carros. 

 
Para tanto, nas extremidades de cada trem, foi 

estabelecida a construção de um carro motor e, assim sendo, um 
trem com 8 carros será dotado de 4 carros reboques (sem motor) 
e 4 carros motores, de maneira a operar futuramente em todos 
os sentidos da ferrovia sem necessidade de manobra, mesmo 
quando divididos. 

 
 

Da Fabricação dos Truques (plataformas) dos trens 
 
Conforme observamos anteriormente, cada trem 

contém 8 carros (4 carros motor e 4 carros reboque). 
Verificamos, ainda que, diferentemente de outros veículos de 
transporte, cada carro contém 2 truques, totalizando 16 
truques. 

 
Na data da auditoria, verificamos que estavam 

em fabricação 10 truques do primeiro trem, faltando 6 para 
completar ainda a primeira unidade 

 
Para a construção dos demais trens, a empresa 

contratada está montando 2 fábricas na cidade de Hortolândia, 
sendo a primeira fábrica localizada no Bairro Parque 
Industrial e a segunda fábrica situada no bairro Nova Europa: 

 
 
DA FÁBRICA NO BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL 
 
Esta fábrica é constituída de 4 galpões 

industriais, denominados “Naves”, descritos como “Nave M”, 
“Nave N”, “Nave U” e “Nave V”. 

 
Nave “M”: está sendo construída para a 

estocagem da matéria-prima e armazenamento de produtos 
acabados, equipamentos e componentes necessários à fabricação 
dos carros ferroviários da CPTM e do Metrô.  

 
Nave “N”: está sendo construída para a montagem 

e acabamento dos truques (plataformas rodantes), das bancadas 
de testes e pesagem dos carros ferroviários.  
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Naves “U” e “V”: estão sendo construídas para a 
montagem e preparação elétrica de painéis, gabinetes e 
cablagem (chicotes) para os carros ferroviários da CPTM e do 
Metrô.  

 
Segundo relatório técnico da CPTM, as áreas da 

Nave “U” encontram-se em fase de início de produção dos 
chicotes da fiação elétrica dos carros do Metrô e continua em 
andamento a montagem da infra-estrutura. 

 
Já a área da Nave “V” está em estado avançado 

de instalação da infra-estrutura de almoxarifado e das áreas 
destinadas à utilização para a administração, sendo que as 
obras de adaptações das instalações já foram concluídas. 

 
 
DA FÁBRICA NO BAIRRO NOVA EUROPA 
 
Esta fábrica é constituída de 4 Galpões 

industriais e 1 Galpão de Testes, sendo os primeiros 
denominados “Galpão 1”, “Galpão 2”, “Galpão 3” e “Galpão 4”. 

 
Galpão 1: na visita realizada pelos técnicos da 

CPTM, este galpão vinha sendo utilizado para a montagem do 
teto dos carros da CPTM.  

 
Galpão 2: na visita realizada pelos técnicos da 

CPTM, este galpão vinha sendo utilizado para a montagem da 
estrutura da cabeceira frontal dos carros, montagem dos 
costados dos carros a motor da CPTM e do Metrô.  

 
Galpão 3: na visita realizada pelos técnicos da 

CPTM, este galpão vinha sendo utilizado para a montagem dos 
carros do Metrô.  

 
Galpão 4: na visita realizada pelos técnicos da 

CPTM, este galpão estava em fase final de instalação da infra-
estrutura para início da montagem dos carros da CPTM, com os 
materiais elétricos.  

 
Galpão de Testes: na visita realizada pelos 

técnicos da CPTM, este Galpão estava com estruturas montadas 
para o recebimento das armações de aço e concreto, para a 
colocação dos trilhos.  

 
O Relatório da CPTM informa que na Fábrica 

localizada no Bairro Nova Europa, os serviços de 
terraplenagem, fundações e contrapiso dos galpões de produção 
industrial dos trens estão em fase de conclusão. 
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Nos Galpões 1 e 2, a instalação já está 

concluída, restando a conclusão da instalação definitiva dos 
dispositivos elétricos, hidráulicos e pneumáticos. 

 
Nestes Galpões, o trabalho de produção já se 

encontra em andamento, sendo que já foram fabricados 
parcialmente 4 estrados, 2 laterais, 3 tetos e 4 costados dos 
carros da CPTM. 

 
O primeiro estrado já está recebendo a montagem 

das laterais e do teto, sendo que a primeira caixa de carro 
motor para a CPTM já teve concluída a fase de soldagem, 
aguardando o início dos trabalhos de acabamento e montagem dos 
equipamentos. 

 
Já os Galpões 3 e 4 já receberam a infra-

estrutura para a montagem dos carros, “jigs” de movimentação e 
pisos elevados. Estão em fase final as instalações elétricas, 
hidráulicas e pneumáticas para o início da produção desses 
Galpões, sendo que estão concluídos os trabalhos de acabamento 
das valas para a montagem dos truques dos carros. 

 
Quanto ao Galpão de Testes, este já possui 70% 

do piso concluído e os suportes dos trilhos instalados, sendo 
que deverá ser iniciada a instalação da infra-estrutura 
elétrica, hidráulica e pneumática. 

 
A CPTM informa ainda que a montagem de 

subestação de energia elétrica já está concluída e a ligação 
elétrica, provisória, foi executada pela CPFL (estão 
instalados 1.000 kVA, a instalação definitiva será 4.500 kVA), 
sendo que ainda existem geradores à diesel operando para 
garantir energia necessária aos trabalhos de produção. 

 
Também foi iniciada a montagem de um “Carretão” 

no fundo do terreno, que permitirá o deslocamento dos carros 
pelo interior das linhas de montagem da Fábrica. Neste local 
será instalado um dispositivo de testes de estanqueidade e de 
acabamento (polimento final) das carrocerias. 

 
Segundo relatório da CPTM foram verificados 

atrasos na execução das obras e na conclusão de itens dos 
cronogramas de fabricação. 

 
 

Dos trens para Linha 7 – Rubi (Luz/Francisco Morato) e dos 
trens restantes para a Linha 9 – Esmeralda (Osasco/Grajaú) 
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Das aquisições anunciadas pelo Governo 
relativas às Linhas da CPTM em epígrafe, como mencionamos 
anteriormente, o contrato mencionado no tópico anterior 
abarcou 16 trens para a Linha 7 – Rubi (Luz/Francisco Morato) 
e mais 4 trens para a Linha 9 – Esmeralda (Osasco/Grajaú). 

 
Quanto às demais aquisições para estas Linhas 

da CPTM, ou seja, 4 trens para a Linha 7 – Rubi (Luz/Francisco 
Morato) e mais 4 trens para a Linha 9 –Esmeralda 
(Osasco/Grajaú), apesar de anunciadas no mês de junho de 2009, 
foram contratadas somente no mês de setembro daquele 
exercício. 

 
 

Da melhora esperada nas condições de transporte em decorrência 
das novas aquisições de trens 

 
A CPTM informa que, em decorrência das novas 

aquisições, espera a seguinte melhora nas condições de 
transporte em 2010: 

 
Linha Oferta de Lugares no 

Horários de Pico 
(passageiro) 

Intervalo entre 
Trens no Horário de 
Pico (minutos) 

2009 2010 2009 2010 
7 – Rubi 14.880 29.940 8 4 
9 – Esmeralda 11.328 19.960 5 3 
12 – Safira 15.497 29.940 7 4 

 
Como reflexo desta atuação governamental, 

espera-se não somente uma melhora nas condições de transporte, 
como também a redução da emissão anual de 47 mil toneladas de 
poluentes, reduzindo o consumo de diesel e gasolina em 24 
milhões de litros, o tempo de viagem em 28 milhões de horas e 
a redução anual de 700 acidentes de trânsito. 

 
 
Conclusão 
 
A presente auditoria teve como objetivo 

verificar as aquisições dos novos trens da CPTM anunciados 
pelo Governo do Estado, quanto à observância ao cumprimento 
dos prazos estabelecidos e o reflexo no atendimento à 
população quanto à melhoria nas condições de transporte. Ao 
final dos trabalhos apresentamos as seguintes observações: 

 
 - dos 60 trens anunciados pelo Governo do 

Estado, somente 12 estão em operação. Estes 12 trens foram 
adquiridos sem licitação; 
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 - quanto aos demais 48 trens anunciados, 

somente 40 tinham a aquisição contratada quando do anúncio do 
Governo. A aquisição de 8 trens foi contratada posteriormente; 

 
 - dos 40 trens que tinham a aquisição 

contratada à época do anúncio do Governo, ainda está sendo 
construída a fábrica para montagem de 38 trens; 

 
 - as carrocerias do primeiro trem a ser 

fabricado na Espanha tiveram sua fabricação atestada e paga 
sem que estivessem inteiramente montadas; 

 
 - observa-se que não será cumprido o prazo 

apresentado na audiência pública de aquisição dos trens; 
 
 - segundo relatório da CPTM há atraso também 

na construção da fábrica. 
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Esta auditoria decorre de seleção de programas, 

realizada em reunião entre esta Diretoria de Contas do 
Governador e o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator. 

 
Estabelece o Plano Plurianual 2008–2011 - Lei 

n.º 13.123 de 08 de julho de 2008, que o governo paulista 
orientará seus investimentos na área de Transportes 
Metropolitanos segundo duas estratégias básicas. Uma delas, 
que é motivação dos trabalhos desta auditoria é a de expansão 
do Metrô paulistano. A rede do Metrô será expandida, por meio 
da ampliação das linhas 2 e 5 e da construção da linha 4. Além 
disso, novos trens serão adquiridos para aumentar a oferta de 
lugares nas linhas 1 e 3  e os serviços de operação e 
manutenção de todo o sistema serão modernizados. 

 
Definiu-se como objeto o Programa 3708 – 

Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário – 
Pitu em Marcha, que tem como escopo, ampliar o sistema 
metroviário e sua participação no transporte coletivo da 
região metropolitana de São Paulo, oferecendo serviços de 
qualidade, maior acessibilidade e oportunidade de inclusão 
social à população, incluindo a recapacitação e modernização 
do sistema, por meio de adequada operação e manutenção dos 
sistemas, com níveis de segurança e regularidade.  

 
A justificativa para este programa se deve ao 

fato de que o sistema metroviário, face a sua pequena rede 
instalada e aliado a uma infra-estrutura saturada, demanda 
reprimida, meio ambiente degradado e aumento da expectativa de 
vida, leva à necessidade de expandir a rede com aumento da 
participação do sistema sobre trilhos e promover sua 
capacitação contínua, para atender com qualidade, eficiência e 
eficácia a população, e tem como público alvo a população 
residente ou em trânsito na região metropolitana de São Paulo. 

 
Tomando por base a análise preliminar, 

verificamos que o principal objetivo do governo do Estado 

XII.13 - Programa de Expansão do Metrô 
 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado dos Transportes 

Metropolitanos 
 

INSTRUÇÃO: DCG-2 – DSF I 
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nessa área é propiciar transporte de qualidade à população. 
Portanto, definimos os principais aspectos: 

a) Verificar os motivos que ensejaram os 
aditamentos dos contratos, bem como seus 
efeitos na composição dos valores contratuais; 

 
b) Verificar a coerência dos cálculos adotados 
para reajuste contratual. 
 
As questões de auditoria lastrearam-se no uso 

de dados secundários (relatórios e documentos) e nas 
entrevistas junto aos gestores da Companhia do Metrô de São 
Paulo. 

 
Para verificação, em linhas gerais, das 

justificativas dos aditamentos contratuais, selecionamos os 
contratos que segundo o Cadastro de Obras e Ações do Governo 
(COAG) apresentavam aditamentos contratuais. 

 
Verificamos que as parcelas deste contrato 

dividiam-se em Regime de Preços Unitários, Verbas Globais, 
Regime de Administração e Subsídios. Selecionamos por 
amostragem itens que integram os serviços realizados pelo 
Regime de Preços Unitários para verificação da evolução 
econômica de seus componentes. 

 
Ressaltamos que não constituiu análise desta 

Diretoria a legalidade das contratações, haja vista já terem 
sido tratadas nos correspondentes processos enviados a esta 
Egrégia Casa. 

 
Observamos que os referidos contratos foram 

firmados em 1991, quando ainda não havia sido editada a Lei 
8.666/93.  

 
Por razões de falta de recursos, as despesas 

foram seguidamente postergadas até o ano de 2004, quando foi 
emitida a ordem de serviço para execução das obras do Lote 1 
da Linha 2, Ana Rosa – Oratório. 

 
Desde então, observa-se que o Metrô vem 

utilizando o dispositivo legal retro mencionado para balizar 
suas alterações contratuais. 

 
Quanto aos aditamentos contratuais em que houve 

acréscimos de serviços, mencionamos o Artigo 65 da Lei 
8.666/93, parágrafo 1º. 
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Salientamos que sendo o Metrô uma empresa não 
dependente, está desobrigada pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal de participar da execução orçamentária do Estado 
mediante empenhamento de despesa, portanto, a execução das 
despesas com o Programa 3708 Expansão, Modernização e Operação 
do Transporte Metroviário – Pitu em Marcha, não se processa 
nos Sistemas Estaduais SIGEO/SIAFEM. 

 
Assim como tratado nas contas do Governo do 

exercício de 2008, observa-se que nesses casos o orçamento 
estadual contempla somente as dotações iniciais de 
investimento anual das empresas, não revelando eventuais 
alterações que possam aumentar ou diminuir a previsão 
orçamentária de recursos ao longo do exercício, havendo 
inclusive situações em que o valor executado é maior que o 
valor consignado na dotação inicial. 

 
 
Resultado da Auditoria 
 
Para verificar a evolução dos valores 

contratuais, selecionamos o contrato correspondente ao Lote 3 
– trecho da Rua Marquês de Olinda até a Avenida Nazaré, 
firmado, em 04 de abril de 1991, com a empresa CBPO Engenharia 
(Linha 2 – Verde Trecho Ana Rosa – Oratório), objeto do TC 
13.832/026/01.  

 
Preliminarmente, observamos que o contrato 

original previa os seguintes valores: 
Regimes de Medição 
dos Preços 

Valor Original em 
NCz$, na Data 
Base: junho/90 

Valor Reajustado e 
Convertido em R$ 
em 01/07/94 

Regime de Preços 
Unitários 

3.595.176.200,00 35.191.143,77 

Verbas Globais 1.140.000.000,00 11.159.460,00 
Regime de 
Administração 

  380.000.000,00 3.719.820,00 

Subsídios   124.141.000,00 1.714.687,60 
Total 5.239.317.200,00 51.785.111,37 

 
Os valores do regime de preços unitários 

referem-se aos preços diretamente envolvidos na execução da 
obra. Já as verbas globais envolvem, entre outros, serviços de 
apontamento e custeio, incluindo gastos com a fiscalização da 
Companhia do Metrô, bem como serviços especializados, serviços 
de concessionárias de serviços públicos, locação de imóveis e 
serviços adicionais. 
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Quanto aos valores pelo regime de 
administração, estes referem-se a obras de acabamento e 
comunicação visual, enquanto os valores dos subsídios englobam 
as verbas para refeição e alojamento dos trabalhadores 
empregados na construção. 

 
Cada um destes regimes de trabalho prevê 

fórmulas diferenciadas de reajuste contratual. Para o Regime 
de Preços Unitários, que contemplava os valores de maior 
vulto, o contrato estipula o seguinte critério: 

 
a) Para 16% do Preço Global do Regime de Preços Unitários: a 

variação do Índice de Preços para Serviços com 
Predominância de Mão-de-obra publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, estabelecido pelo Decreto 27.133 
de 26 de junho de 1987; 

b) Para 49% do Preço Global do Regime de Preços Unitários: a 
variação do Índice Econômico Nacional de Preços por 
Atacado – Disponibilidade Interna – Bens de Produção – 
Materiais de Construção (Coluna 12); 

c) Para 35% do Preço Global do Regime de Preços Unitários: a 
variação do Índice Econômico Nacional de Preços por 
Atacado – Disponibilidade Interna – Bens de Produção – 
Máquinas, Veículos e Equipamentos (Coluna 13); 

 
Posteriormente, ainda para o regime de preços 

unitários, o contrato também prevê que o efeito da aplicação 
destes índices econômicos seja minimizado por um novo cálculo 
de preços do Metrô, onde dividem-se os totais de preços 
obtidos pelo Metrô em pesquisa encomendada junto à FIPE, pelos 
preços que serviram de base ao contrato, obtendo um índice de 
variação denominado “fator K”, que influenciará no reajuste de 
preços adotado. 

 
Para obtenção dos totais de preços do Metrô em 

pesquisa FIPE, são considerados no cálculo somente os serviços 
significativos, entendidos assim, aqueles que, postos em ordem 
decrescente, perfaçam 85% do valor do contrato. 

 
Entendemos que a variação dos valores obtidos 

em pesquisa FIPE, encomendada pelo Metrô, praticamente define 
o índice de reajuste contratual. 

 
Este índice global de reajuste, incidente sobre 

o valor total do Regime de Preços Unitários, é aplicado 
uniformemente a todos os itens que compõem as planilhas de 
preços unitários constantes do contrato. 
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Após seguidas prorrogações contratuais por 
falta de recursos financeiros, houve, além do reajustamento e 
conversão de valores de “Cruzados Novos” para “Real” – data 
base 1994, uma repactuação contratual em 21/12/2000, que 
envolveu os seguintes pontos: 

 
a) Redução do percentual de BDI do regime 
de Preços Unitários, de 48% para 43%; 
BDI – Benefícios e Despesas Indiretas é a 
composição de percentuais de valores 
acrescidos aos custos de produção, para 
contemplar as despesas indiretas e o lucro 
da construtora. 
b) Redução do percentual de incidência 
dos encargos sociais sobre a mão-de-obra: de 
173% para 130%; 
c)  Acréscimo de Valores ao Contrato 
incluindo a elaboração de Novo Projeto 
Executivo, reduzindo-se os valores 
destinados às “Verbas Globais do Contrato” 
 

Selecionamos para verificação da incidência 
destes reajustes e repactuações, as planilhas de custos 
unitários do Lote 3 – trecho da Rua Marquês de Olinda até a 
Avenida Nazaré (Linha 2 – Verde Trecho Ana Rosa – Oratório), 
objeto do TC 13.832/026/01. Efetuamos testes para verificar a 
exatidão do reajuste, conversão e repactuação de valores desde 
a data original do contrato até 01/07/1994. Os testes 
demonstraram a coerência das planilhas reajustadas com as 
planilhas originais do contrato.  
 

Para análise de preços, selecionamos o 
fornecimento de concreto, onde verificamos que as planilhas 
contratuais de preços unitários não estabelecem com precisão o 
tipo de concreto adotado, estipulando faixas numéricas de 
durabilidade, enquanto as cotações de mercado estabelecem a 
durabilidade exata dos materiais, bem como o tipo de brita 
utilizado em sua composição. 

 
Preliminarmente demonstramos os itens de 

fornecimento de concreto, originais do contrato atualizados 
até 01/07/2003: 

 
Tabela de atualização dos valores para o item concreto 

Descrição do 
material 

Valor em 
1994 em R$ 

Índice de 
atualização 

Valor em 
2003 em R$ 

Concreto bombeável fck 
15 a 18 MPa 

 
148,49 

 
2,334391 

 
346,63 

Concreto bombeável fck 
18 a 20 MPa 

 
165,65 

 
2,334391 

 
386,69 
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Concreto bombeável fck 
20 a 24 MPa 

 
170,09 

 
2,334391 

 
397,06 

     Obs: Preços sem BDI 
No entanto, em decorrência de alterações no 

Projeto Executivo, ocorreram mudanças nas especificações do 
concreto, sendo excluídos os itens retro mencionados, os quais 
foram substituídos em Novo Projeto. Relacionamos a seguir o 
preço do metro cúbico do “concreto fck 30 a 34 MPa”, inserido 
por ocasião do Novo Projeto. 

 
Descrição do 
material 

Valor em 2003 em R$ 

Concreto bombeável 
fck 30 a 34 MPa 

 
400,75 

Obs: Preços sem BDI 

 
Conforme justificativa da Companhia do Metrô, o 

material concreto não pode ser analisado isoladamente, 
considerando-se que o projeto estrutural de obras civis prevê, 
para qualquer estrutura auto-portante, o ‘produto’ Concreto 
Armado que é composto da fôrma para estação e edifícios, da 
armadura em aço (CA 50), que é dimensionada em função das 
cargas que atuam sobre as estruturas de obras de metrô e do 
lançamento de concreto. 

 
Para que seja construído 1 (um) metro cúbico do 

‘produto’ Concreto Armado, o que é efetivamente incorporado na 
estrutura de uma estação enterrada ou túnel de metrô, são 
necessários em média: a fabricação e colocação de 2 (dois) 
metros quadrados de fôrma para cada 1 (um) metro cúbico de 
concreto, o fornecimento e colocação de 140 Kg de aço (CA 50) 
para cada 1 (um) metro cúbico de concreto e o fornecimento e 
lançamento de 1 (um) metro cúbico de concreto, de acordo com 
os dados do projeto do metrô. 

 
Dessa forma, para análise comparativa do 

‘produto’ Concreto Armado, a Companhia do Metrô elaborou 
Estudo Comparativo do Concreto Armado dos Contratos dos lotes 
1 a 10 da Linha 2 – Verde, conforme tabelas a seguir, onde 
demonstrou que embora os preços unitários contratuais do 
fornecimento do concreto sejam superiores aos preços do 
Orçamento Metrô, quando considerou o lançamento de concreto, a 
fôrma para estação e edifícios e o aço CA-50, verificou que os 
preços contratuais do produto Concreto Armado são compatíveis 
com os do Orçamento Metrô, calculados com base na pesquisa de 
mercado da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
nas respectivas datas bases. 
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Preço Unitário em 01/07/05 (Com BDI) 
(R$) 

 
 

DESCRIÇÃO 

Lote 1 - 
0163021000 

Orçamento 
Metrô 

Qt. 
 insumos 
por M³ de  
concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ 
de  

concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ de  
concreto 
Orçament
o Metrô 

Concreto 34,0<=fck<37,0 MPa  757,60 
(vlr. p/m³) 

291,93  
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
757,60 

 
291,93 

Lançamento de Concreto 
 

54,86  
(vlr. p/m³) 

135,80  
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
54,86 

 
135,80 

Forma para estação e 
edifícios  

71,88  
(vlr. p/m²) 

153,76  
(vlr. p/m²) 

 
2 M² 

 
143,76 

 
307,52 

Aço CA-50  3.821,90 
(vlr. por 
tonelada) 

7.976,90  
(vlr. por 
tonelada) 

 
0,14t 

 
535,07 

 
1.116,77 

Preço Unitário do Concreto 
Armado 
(concreto+forma+aço)  M³ 

 
 

 
 

  
1.491,29 

 
1.852,02 

Nota: Para efeito de cálculo do preço unitário do concreto armado 
(estrutural) foram considerados os seguintes índices de consumo por m³: 
- 1m³ de concreto; 
- 2m² de fôrma; 
- 140 Kg de aço. 

 
Preço Unitário em 01/07/06 (Com BDI) 

(R$) 
 

 
DESCRIÇÃO 

Lote 2 - 
0163021010 

Orçamento 
Metrô 

Qt. 
 insumos 
por M³ de  
concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ 
de  

concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ de  
concreto 
Orçamento 
Metrô 

Concreto 34,0<=fck<37,0 MPa 
(Valor - M³) 

771,83 
(vlr. p/m³) 

280,51 
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
771,83 

 
280,51 

Lançamento de Concreto 
     (Valor – M³) 

68,65 
(vlr. p/m³) 

142,68 
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
68,65 

 
142,68 

Forma para estação e 
edifícios (Valor – M³) 

133,12 
(vlr. p/m²) 

166,37 
(vlr. p/m²) 

 
2 M² 

 
266,24 

 
332,74 

Aço CA-50 (Valor tonelada) 4.473,93 
(vlr. por 
tonelada) 

7.878,04 
(vlr. por 
tonelada) 

 
0,14t 

 
626,35 

 
1.102,93 

Preço Unitário do Concreto 
Armado 
(concreto+forma+aço)  M³ 

 
 

 
 

  
1.733,07 

 
1.858,86 

Nota: Para efeito de cálculo do preço unitário do concreto armado 
(estrutural) foram considerados os seguintes índices de consumo por m³: 
- 1m³ de concreto; 
- 2m² de fôrma; 
- 140 Kg de aço. 
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Preço Unitário em 01/07/07 (Com BDI) 

(R$) 
 

 
DESCRIÇÃO 

Lote 3 - 
0163021020 

Orçamento 
Metrô 

Qt. 
 insumos 
por M³ de  
concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ 
de  

concreto 

Valor 
 insumos 
por M³ de  
concreto 
Orçamento 
Metrô 

Concreto 30,0<=fck<34,0 MPa 
(Valor - M³) 

802,69 
(vlr. p/m³) 

272,67 
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
802,69 

 
272,67 

Lançamento de Concreto 
     (Valor – M³) 

65,55 
(vlr. p/m³) 

152,57 
(vlr. p/m³) 

 
1 M³ 

 
65,55 

 
152,57 

Forma para estação e 
edifícios (Valor – M³) 

127,15 
(vlr. p/m²) 

178,28 
(vlr. p/m²) 

 
2 M² 

 
254,30 

 
356,56 

Aço CA-50 (Valor tonelada) 4.272,62 
(vlr. por 
tonelada) 

8.136,73 
(vlr. por 
tonelada) 

 
0,14t 

 
598,17 

 
1.139,14 

Preço Unitário do Concreto 
Armado 
(concreto+forma+aço)  M³ 

 
 

 
 

  
1.720,71 

 
1.920,94 

Nota: Para efeito de cálculo do preço unitário do concreto armado 
(estrutural) foram considerados os seguintes índices de consumo por m³: 
- 1m³ de concreto; 
- 2m² de fôrma; 
- 140 Kg de aço. 

 
A seguir quadros contendo a composição dos 

custos do concreto armado fornecidos pelo Metrô, nas datas de 
01/07/2003 e 01/07/2009, relativos aos lotes 04 a 10 da Linha 
2 – Verde –Ana Rosa/Oratório. 
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PREÇO UNITÁRIO EM 01/07/2003 
(Com BDI) 

Descrição Lote 4 
0163021030 

Lote 5 
0163021040 

Lote 6 
0163021050 

Lote 7 
0163021060 

Lote 8 
0163021070 

Lote 9 
0163021080 

Lote 10 
0163021090 

Orçamento 
Metrô 

Concreto 34,0 <=fck< 37,0 MPa 
(preço por metro cúbico) 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
607,90 

 
607,90 

 
293,06 

Lançamento de Concreto 
(preço por metro cúbico) 

 
58,89 

 
68,12 

 
74,44 

 
58,55 

 
59,78 

 
47,30 

 
49,58 

 
104,02 

Forma para estação e edifícios 
(preço por metro quadrado) 

 
75,07 

 
86,67 

 
83,63 

 
82,83 

 
84,59 

 
94,61 

 
99,16 

 
125,20 

Aço CA-50 
(preço por tonelada) 

 
2.889,03 

 
3.342,03 

 
4.257,65 

 
3.847,14 

 
3.928,62 

 
3.382,52 

 
3.545,07 

 
5.953,99 

 
 
 

COMPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA CÁLCULO DO METRO CÚBICO DE CONCRETO ARMADO  
EM 01/07/2003 (Com BDI) 

Descrição Lote 4 
0163021030 

Lote 5 
0163021040 

Lote 6 
0163021050 

Lote 7 
0163021060 

Lote 8 
0163021070 

Lote 9 
0163021080 

Lote 10 
0163021090 

Orçamento 
Metrô 

Concreto 34,0 <=fck< 37,0 MPa 
(composição: 1 metro cúbico) 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
596,34 

 
607,90 

 
607,90 

 
293,06 

Lançamento de Concreto 
(composição:1 metro cúbico) 

 
58,89 

 
68,12 

 
74,44 

 
58,55 

 
59,78 

 
47,30 

 
49,58 

 
104,02 

Forma para estação e edifícios 
(composição 2 metros quadrados) 

 
150,14 

 
173,34 

 
167,26 

 
165,66 

 
169,18 

 
189,22 

 
198,32 

 
250,40 

Aço CA-50 
(composição 0,14 tonelada) 

 
404,46 

 
467,88 

 
596,07 

 
538,60 

 
550,01 

 
473,55 

 
496,31 

 
833,56 

Preço Unitário do Concreto Armado 
(concreto+forma+aço)  M³ 1.209,83 1.305,68 1.434,11 1.359,15 1.375,31 1.317,97 1.352,11 1.481,04 
Nota: Para efeito de cálculo do preço unitário do concreto armado (estrutural) foram considerados os seguintes 
índices de consumo por m³: 
- 1m³ de concreto; 
- 2m² de fôrma; 
- 140 Kg de aço. 
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PREÇO UNITÁRIO EM 01/07/2009 
(Com BDI) 

Descrição Lote 4 
0163021030 

Lote 5 
0163021040 

Lote 6 
0163021050 

Lote 7 
0163021060 

Lote 8 
0163021070 

Lote 9 
0163021080 

Lote 10 
0163021090 

Orçamento 
Metrô 

Concreto 34,0 <=fck< 37,0 MPa 
(preço por metro cúbico) 

 
954,17 

 
953,16 

 
950,38 

 
957,88 

 
939,23 

 
942,98 

 
940,79 

 
425,51 

Lançamento de Concreto 
(preço por metro cúbico) 

 
94,23 

 
108,88 

 
118,63 

 
94,05 

 
94,15 

 
73,37 

 
76,73 

 
170,40 

Forma para estação e edifícios 
(preço por metro quadrado) 

 
120,12 

 
138,53 

 
133,28 

 
133,05 

 
133,23 

 
146,76 

 
153,46 

 
214,08 

Aço CA-50 
(preço por tonelada) 

 
4.622,58 

 
5.341,72 

 
6.785,36 

 
6.179,51 

 
6.187,57 

 
5.247,02 

 
5.486,38 

 
10.250,81 

 
COMPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA CÁLCULO DO METRO CÚBICO DE CONCRETO ARMADO  

EM 01/07/2009 (Com BDI) 
Descrição Lote 4 

0163021030 
Lote 5 

0163021040 
Lote 6 

0163021050 
Lote 7 

0163021060 
Lote 8 

0163021070 
Lote 9 

0163021080 
Lote 10 

0163021090 
Orçamento 
Metrô 

Concreto 34,0 <=fck< 37,0 MPa 
(composição: 1 metro cúbico) 

 
954,17 

 
953,16 

 
950,38 

 
957,88 

 
939,23 

 
942,98 

 
940,79 

 
425,51 

Lançamento de Concreto 
(composição:1 metro cúbico) 

 
94,23 

 
108,88 

 
118,63 

 
94,05 

 
94,15 

 
73,37 

 
76,73 

 
170,40 

Forma para estação e edifícios 
(composição 2 metros quadrados) 240,24 277,06 266,56 266,10 266,46 293,52 306,92 428,16 

Aço CA-50 
(composição 0,14 tonelada) 647,15 747,84 949,95 865,12 866,27 734,59 768,09 1435,11 

Preço Unitário do Concreto Armado 
(concreto+forma+aço)  M³ 1.935,79 2.086,94 2.285,52 2.183,15 2.166,11 2.044,46 2.092,53 2.459,18 
Nota: Para efeito de cálculo do preço unitário do concreto armado (estrutural) foram considerados os seguintes 
índices de consumo por m³: 
- 1m³ de concreto; 
- 2m² de fôrma; 
- 140 Kg de aço. 
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No Regime de Preços Unitários, as combinações 
dos insumos de mão-de-obra, materiais e equipamentos produzem 
os serviços individuais a serem realizados para a composição 
da obra. 

 
Efetuamos testes nestas composições, onde 

escolhemos o serviço “Escavação de Túnel e Estação pelo 
Sistema ‘Mineiro’”, que trazia as seguintes composições de 
insumos em 1994: 
 
COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E ESTAÇÃO PELO 
SISTEMA “MINEIRO”–CUSTO DO METRO CÚBICO DE ESCAVAÇÃO EM 
01/07/94 
Componentes unid Quant. Custo 

unit 
Mão-
de- 
Obra 

Mate- 
ri 
ais 

Equi-
pamen-
tos 

MÃO-DE-OBRA 
Encanador Hora 1 1,80 1,80     
Eletricista Hora 1 1,87 1,87     
Frentista de Túnel Hora 5,5 1,85 10,18     
Frentista Auxiliar Hora 5,5 1,01 5,56     
Ajudante Hora 9 0,93 8,37     

 
MATERIAIS 
Tubo Ferro Galvanizado DN – 2” c/ 
Conexões 

M 0,0183 9,79   0,18   

Tubo Sansuy DN – 0,50 m M 0,0155 24,03   0,37   
Tubo Sansuy DN – 1,20 m  0,0199 45,00   0,90   
Tubo Alvenius DN – 4” M 0,0194 35,04   0,68   
Tubo Alvenius DN – 6” M 0,0050 47,62   0,24   
Mangueira DN – 3/4" M 0,0088 8,32   0,07   
Tubo SCH 40 DN 63 mm Kg 0,0060 0,88   0,01   
Mangote p/Bomba D’água M 0,0530 37,20   1,97   
Fio AWG 10 M 0,1003 0,25   0,03   
Fio AWG 12 M 0,1003 0,18   0,02   
Lâmpada 250 W Un 0,1251 4,11   0,51   

 
EQUIPAMENTOS 
Trator Universal Hidráulico Bobcat 
723 

Hora 0,0240 9,98     0,24 

Escavadeira Hidráulica FIAT S90 Hora 0,1320 47,94     6,33 
Pá Carregadeira de Esteira CAT 941 Hora 0,1050 21,40     2,25 
Retro Escavadeira CASE 580 H Hora 0,2380 25,04     5,96 
Caminhão Basculante 5 m³ M. Benz LK-1518/42 Hora 0,0750 12,88     0,97 
Dumper 1500 l - Tratormaq TH 80 CC Hora 0,0198 7,24     0,14 
Compressor de Ar Estacionário Sullair 700 PCM Hora 0,5402 8,63     4,66 
Pórtico Rolante Demag 8/10 T x 6 m Hora 0,0205 11,10     0,23 

 
SUBTOTAL 27,77 

(A) 
4,97  
(B) 

20,77 
(C) 

 
TOTAL DO M³ DE SERVIÇO SEM BDI 53,51 (A) + (B) + (C) 
 
TOTAL DO M³ DE SERVIÇO COM BDI 43% 76,52 
 
DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO 0,04 
 
VALOR DA PLANILHA CONTRATUAL 76,56 
 
QUANTIDADE DE METROS CÚBICOS DE ESCAVAÇÃO 78.757 
 
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.029.635,92 
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Neste teste verificou-se que as planilhas das 
composições de serviços originais do contrato apresentaram 
reajuste e repactuação coerentes com as planilhas de serviços 
atualizadas pelo termo aditivo, que reajustou e repactuou os 
valores contratuais em 01/07/1994. 

 
 

Dos Percentuais de BDI Utilizados 
 
BDI – Bonificações e Despesas Indiretas é a 

composição de percentuais de valores acrescidos aos custos de 
produção, para contemplar as despesas indiretas e o lucro da 
construtora. 

 
Efetuamos análise da composição do BDI relativa 

ao regime de preços unitários dos contratos da Linha 2 – Verde 
– Trecho Ana Rosa – Oratório, onde identificamos os seguintes 
percentuais: 

 
DESCRIÇÃO  PERCENTUAL 

UTILIZADO 
Despesas Legais 5,50 
Seguro dos Equipamentos, Veículos e Instalações do Canteiro 0,50 
Administração Central 8,00 
Administração Local 12,50 
Transporte Externo e Interno de Pessoal 2,50 
Transporte Interno de Materiais 1,00 
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 1,00 
Ferramentas e Utensílios 1,00 
Equipamentos de Pequeno Porte 1,00 
Honorários 10,00 
  
TOTAL 43,00 

 
Para esta análise buscamos subsídio na Revista 

do Tribunal de Contas da União (TCU), de número 088, v. 32, 
abril a junho de 2001, que aborda acerca desta matéria. 

 
O estudo retro mencionado sugere um percentual 

de BDI de 29%, enquanto o Metrô está adotando um percentual de 
43%. 

 
Merecem destaque as despesas a título de 

“administração local”, incluídas pelo METRÔ como percentual de 
BDI (12,5%), enquanto no estudo publicado pelo TCU entende-se 
que os insumos que compõem estas despesas devem ser incluídos 
nas planilhas de preços unitários dos contratos. 

 
A matéria veiculada pelo TCU aponta ainda as 

possíveis conseqüências da inclusão dos gastos com 
administração local no percentual de BDI: 
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“Há que se considerar também que, para a 

análise de orçamentos da construção civil, é 

melhor que a maior parte possível dos itens de 

despesas esteja relacionada na planilha 

orçamentária, e não incluída no BDI. 

 

Isso por dois motivos: o primeiro é que poucos 

são os órgãos que exigem, nos editais de 

licitação, que os proponentes apresentem a 

composição analítica do BDI, o que dificulta 

sua análise; segundo, porque a inserção de 

determinada despesa no BDI pode gerar 

distorções de preços de eventuais aditivos 

contratuais. 

 

Tome-se o exemplo de uma obra em execução na 

qual o item ‘administração local’ foi incluído 

no BDI. Suponha-se que, por uma mudança da 

especificação de algum material, o custo dessa 

obra seja acrescido em 12%, e que tal alteração 

não tenha gerado qualquer dificuldade da 

execução (supervisão técnica diferenciada ou 

dilatação do prazo da obra). Ora, se o BDI 

contempla, por exemplo, 10% a título de 

‘administração da obra’, esse percentual irá 

incidir sobre o custo adicional (12%) sem que 

tenha havido o correspondente incremento de 

despesa para a construtora, ou seja, a obra irá 

custar, imotivadamente, 1,2% mais caro para o 

contratante”. 

 
Diante deste estudo, entendemos, S.M.J., que o 

METRÔ, ao elaborar o orçamento das obras, deveria ter incluído 
os custos de administração local nas planilhas orçamentárias 
de custos unitários e não no percentual de BDI. 
 
 
Das Demais Contratações do Metrô – Linha 2 Verde – Trecho Ana 
Rosa - Oratório 
 
 Preliminarmente, procedemos pesquisa no 
Cadastro de Obras e Ações do Governo do Estado para 
Identificar as obras de construção civil que compõem o trecho 
da Linha 2 Ana Rosa – Oratório. 
 
 O levantamento realizado consignou os valores 
atualizados do contrato até 01/07/2003, conforme planilha: 
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Evolução dos Valores Contratuais – Linha 2, Verde. 
Linha 2 – Verde 
Trecho 
Ana Rosa – 
Oratório 

Construtora Contrato 
CR$ 

(I0=06/90) 

Conversão 
R$ 

(I=01/07/94
) 

Repactuação 
R$ 

(I=01/07/94) 

Repactuação 
R$ 

(I=01/07/03) 
Reajustado 

Lote 1 - Rua 
Carlos Petit 
até Rua Embuaçu 

 
Andrade  
Gutierrez 

 
5.795.520.050,00 

 
56.062.942,62 

 
53.024.963,73 

 
125.731.242,61 

(*) 

Lote 2 – Rua 
Embuaçu até Rua 
Olinda 

 
CBPO 

 
4.590.749.350,00 

 
49.070.749,53 

 
46.688.748,84 

 
121.128.659,12 

(*) 

Lote 3 - Rua 
Olinda até Av. 
Nazaré 

 
CBPO 

 
5.239.317.200,00 

 
51.785.111,37 

 
48.950.291,45 

 
121.326.015,67 

Lote 4 – Av. 
Nazaré até 
Terminal Sacomã 

 
Camargo 
Corrêa 

 
6.732.881.300,00 

 
65.402.471,94 

 
61.208.322,10 

 
154.646.336,05 

Lote 5 – Pátio 
Delamare   
(Estacionamento 
de Trens) 

 
 
Camargo 
Corrêa 

 
 
6.853.823.350,00 

 
 
72.974.152,26 

 
 
69.382.333,35 

 
 
177.626.205,88 

Lote 6 - 
Terminal Sacomã 
até Estação 
Tamanduateí 

 
 
Mendes Junior 

 
 
2.412.512.300,00 

 
 
25.773.652,19 

 
 
24.994.980,58 

 
 
66.580.963,98 

Lote 7 – 
Estação 
Tamanduateí até 
Rua Ibitirama 

 
 
CONSTRAN 

 
 
3.091.225.550,00 

 
 
32.297.605,32 

 
 
31.716.556,12 

 
 
83.376.416,70 

Lote 8 – Rua 
Ibitirama até 
Vila Alpina 

 
Andrade  
Gutierrez 

 
3.379.797.900,00 

 
34.889.371,65 

 
34.256.726,18 

 
92.673.361,66 

Lote 9 – Vila 
Alpina até Rua 
Oratório 

 
Queiroz 
Galvão 

 
2.030.755.950,00 

 
20.857.933,86 

 
20.432.646,96 

 
54.992.492,38 

Lote 10 – Rua 
Oratório até 
Pátio Oratório 

 
Queiroz 
Galvão 

 
3.300.729.850,00 

 
35.342.876,60 

 
34.721.840,73 

 
89.498.526,23 

(*)Considerados os valores do Cadastro de Obras e Ações do Governo. 
 
 
Dos Acréscimos Contratuais Mediante Aditamentos 

 
A planilha a seguir revela a existência de 

aditivos contratuais que acresceram serviços a serem 
executados para conclusão das obras, majorando os valores 
globais dos contratos. 
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Apuração dos Percentuais de Aditamento. 
Linha 2 – Verde 
Trecho Ana Rosa – 
Oratório 

Construtora Valor 
atualizado do 
Contrato em 
01/07/2003 

Valor dos 
Acréscimos 
dos Aditivos 

Porcentage
m de 

Acréscimo 

Valor do 
Contrato em 
01/07/2003 

Lote 1 - Rua 
Carlos Petit até 
Rua Embuaçu 

 
Andrade 

Gutierrez 

 
125.731.242,61 

 
31.055.616,99 

 
24,70 

 
156.786.859,60 

Lote 2 – Rua 
Embuaçu até Rua 
Olinda 

 
CBPO 

 
121.128.659,12 

 
30.237.761,79 

 
24,96 

 
151.366.420,91 

Lote 3 - Rua 
Olinda até Av. 
Nazaré 

 
CBPO 

 
121.326.015,67 

 
29.118.239,90 

 
23,99 

 
150.444.255,57 

Lote 4 – Av. 
Nazaré até 
Terminal Sacomã 

 
Camargo 
Corrêa 

 
154.646.336,05 

 
38.625.252,39 

 
24,97 

 
193.271.588,44 

Lote 5 – Pátio 
Delamare   
(Estacionamento 
de Trens) 

 
 

Camargo 
Corrêa 

 
 

177.626.205,88 

 
 

44.388.788,00 

 
 

24,99 

 
 
222.014.993,88 

Lote 6 - Terminal 
Sacomã até 
Estação 
Tamanduateí 

 
Mendes Junior 

 
66.580.963,98 

 
16.631.924,80 

 
24,98 

 
 
83.212.888,78 

Lote 7 – Estação 
Tamanduateí até 
Rua Ibitirama 

 
CONSTRAN 

 
83.376.416,70 

 
20.835.766,53 

 
24,99 

 
 
104.212.183,23 

Lote 8 – Rua 
Ibitirama até 
Vila Alpina 

 
Andrade 

Gutierrez 

 
92.673.361,66 

 
23.162.327,92 

 
24,99 

 
115.835.689,58 

Lote 9 – Vila 
Alpina até Rua 
Oratório 

 
Queiroz 
Galvão 

 
54.992.492,38 

 
0,00 

  
54.992.492,38 

Lote 10 – Rua 
Oratório até 
Pátio Oratório 

 
Queiroz 
Galvão 

 
89.498.526,23 

 
0,00 

  
89.498.526,23 

 
Da análise do quadro retro, verificamos que 8 

dos 10 contratos apresentaram acréscimos dos serviços em 
relação ao valor original, beirando o limite de 25% previsto 
no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 por seu §1º. 

 
Em relação a esses acréscimos, o quadro a 

seguir apresenta, em linhas gerais, as justificativas da 
Companhia do Metrô para os lotes 1 a 4, 6 e 7 das obras civis 
da linha 2 – Verde – Trecho Ana rosa/Oratório. 
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Linha 2 – Verde Trecho 
Ana Rosa – Oratório 

 
Justificativas Apresentadas Pelo Metrô para Aditamento dos Contratos 

Lote 1 - Rua Carlos Petit até 
Rua Embuaçu 
 
Construtora:Andrade 
Gutierrez 
 
 

No desenvolvimento dos serviços de escavação dos túneis, no trecho entre o Poço Carlos Petit e a Estação Chácara 
Klabin, se fez necessário proceder a diversas alterações nos processos construtivos da obra para consolidação dos 
solos nas frentes de escavação, bem como para a estabilidade do teto (cobertura) dos túneis, de modo a garantir a 
segurança e estabilidade dos serviços executados. 
Ainda, em face da necessidade de garantir o cumprimento dos compromissos assumidos  pela Companhia do  Metrô  
com terceiros, consubstanciados nos contratos já firmados para a execução da via permanente e dos sistemas de Baixa 
Tensão, Telecomunicações, Ventilação e de Controle de Trens, a serem implementados no trecho Ana Rosa/lpiranga, 
se fez necessário rever a logística de implantação dos túneis neste trecho, optando-se pela abertura de oito 
novas frentes de escavação, a partir do Poço e Acesso Borghese e Túnel e Acesso Aster. 
Com relação à Estação Chácara Klabin, o desenvolvimento do Projeto Executivo possibilitou a revisão de sua 
localização geográfica, de modo a minimizar o impacto de sua implantação junto à população local,  
permitindo reduzir as desapropriações no local, bem como permitiu uma melhor adequação do projeto das paredes-
diafragma, de contenção da vala desta estação à futura execução do nível destinado à Linha 5 – Lilás. 

Lote 2 – Rua Embuaçu até Rua 
Olinda 
 
Construtora: CBPO 
 
Trecho entre o Km 24,689 e o Km 
26,152  

A partir da instrumentalização do Contrato com o novo traçado, foi elaborada a Planilha de Serviços e Preços 
referente ao Projeto Pré-Executivo, que permitiu a emissão da Ordem de Serviço, em 31/03/2004, dando o 
início as obras e autorizando  concomitantemente o desenvolvimento do Projeto Executivo, adequando a nova 
concepção do projeto.  
No desenvolvimento das obras, essencialmente em túneis, foram necessários novos serviços, bem como, novas 
quantidades dos serviços planilhados, evidenciados "in-loco" e que sustentam a segurança das obras e dos operários 
que nela trabalham. 
Também, há que se ressaltar as alterações introduzidas pela Portaria n° 26/SVMA-G/04 de 10/03/2004, da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, criada através da Lei n° 11.426 de 18/10/1993, portanto, após a 
assinatura do contrato, que exigiram novos serviços com o intuito de mitigar o impacto da execução das 
obras no meio ambiente, evitando danos ao solo, ao ar, às águas, à vegetação e, principalmente, à qualidade de 
vida da população, buscando também, e aí uma das alterações introduzidas, preservar o património arqueológico, 
histórico e cultural da região, exigindo serviços de prospecção arqueológica nos sítios ocupados pelas construções 
metroviárias. 

Lote 3 - Rua Olinda até Av. 
Nazaré 
 
Construtora: CBPO 
 
Trecho entre o Km 24,689 e o Km 26,152  

No desenvolvimento das obras, essencialmente em túneis, foram necessários novos serviços, bem como novas 
quantidades dos serviços planilhados, evidenciados "in-loco" e que sustentam a segurança das obras e dos operários 
que nela trabalham. 
Também, há que se ressaltar as alterações introduzidas pela Portaria n° 26/SVMA-G/04 de 10/03/2004, da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, criada através da Lei n° 11.426 de 18/10/1993, portanto após a 
assinatura do contrato, que exigiram novos serviços com o intuito de mitigar o impacto da execução das 
obras no meio ambiente, evitando danos ao solo, ao ar, às águas, à vegetação e, principalmente, à qualidade de 
vida da população, buscando também, e aí uma das alterações introduzidas, preservar o património arqueológico, 
histórico e cultural da região, exigindo serviços de prospecção arqueológica nos sítios ocupados pelas construções 
metroviárias. 
Cabe ressaltar que o Projeto Executivo tem necessidade de alterações concomitantemente à execução das obras, 
razão pela qual a Planilha de Serviços e Preços do Contrato demonstra apenas uma estimativa de quantidades, ficando 
evidente que ao longo do contrato, em face da complexibilidade das obras são necessários ajustes, para readequá-la 
às reais necessidades do Projeto Executivo 
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Linha 2 – Verde Trecho 
Ana Rosa – Oratório 

 
Justificativas Apresentadas Pelo Metrô para Aditamento dos Contratos 

Lote 4 – Av. Nazaré até 
Terminal Sacomã 
 
Construtora: Camargo 
Corrêa 
 

 

Após a emissão da Ordem de Serviço (O.S. 002 - 17/04/07), foi efetuada a mobilização para inicio da execução 
do contrato em epígrafe. Devido às condições adversas de ordem técnica e construtiva ao previsto no projeto pré-
executivo, à distância de transporte de terra e a novos serviços remunerados por verba global, houve a necessidade de 
modificações com alterações nos quantitativos previstos na planilha contratual. Diante disto e buscando alinhamento 
com os conceitos do projeto pré-executivo, tornou-se necessário a adoção de um aditivo contratual para garantir a 
readequação do escopo de contrato. 
Houve mudança do traçado da via, do trecho compreendido entre Estação Sacomã (inclusive) e a divisa com o 
Lote 6, concebido no projeto pré-executivo com a premissa de evitar interferência física com o Viaduto Almirante 
Delamare. 
A adoção do novo traçado permitiu, minimizar as intervenções que deveriam ser realizadas no interior das edificações 
no entorno, muitas delas em plena atividade comercial, o que geraria desconfortos e prejuízos aos proprietários. 
Esta adequação do traçado gerou aumento no desenvolvimento dos túneis de via após Sacomã, aprofundamento do poço de 
serviço e  subfundação de algumas estacas do Viaduto Almirante Delamare. 
Destaca-se, também, que para a execução do poço de serviço Arroio Hondo foi necessária a execução de estacas secantes 
em todo seu perímetro vencendo a espessura da camada aluvionar da região. 

Lote 6 - Terminal Sacomã até 
Estação Tamanduateí 
 
Construtora: Mendes Junior 
 

 

Quando da emissão da ordem de serviço (O.S. 02 - 17/04/2007), deu-se início ao desenvolvimento do projeto executivo 
concomitantemente à execução das obras. Nesta fase, foram necessárias adequações no projeto pré-executivo, devido 
a questões técnicas e construtivas, às condições reais de campo e ao atendimento a diretrizes de empresas de 
serviços públicos envolvidos no empreendimento, que serão discutidas em detalhes a seguir e que levaram à 
necessidade de modificações com alterações nos quantitativos previstos na planilha contratual. Diante disto e 
da inclusão de novos serviços remunerados por verba global tornou-se  necessária  a  adoção  de  um  aditivo  
contratual  para  garantir  a readequação do escopo de contrato. 
Quando do desenvolvimento das obras, com o acompanhamento feito durante as escavações do Poço Cipriano e das 
escavações destes túneis, foi possível identificar com maior precisão a condição "in loco" do maciço, em cada 
avanço de escavação (aproximadamente 0,80 m cada), como a surgência e posição de lentes de areia, a condição de 
fluxo de água e o fissuramento das argilas, aspectos estes não detectados nas sondagens pontuais, nas quais se 
baseou o projeto pré-executivo.  Este acompanhamento,  associado à retroanálises do projeto, resultou na 
necessidade de adequações do tratamento do maciço destes túneis, de forma a manter a segurança das escavações, 
procedimento este, comum em projetos de túneis executados pelo método NATM ( New Austrian Tunneling Method). 
O projeto pré-executivo previa a sustentação de uma rede da COMGÁS, ao longo da projeção de escavação da vala a céu 
aberto contígua ao túnel de via dupla. Por ocasião do desenvolvimento do projeto executivo, decidiu-se evitar 
esta sustentação, e executar o remanejamento desta rede para fora da vala, através da rua do Grito e pela área 
desapropriada junto a Av. das Juntas Provisórias, ainda mantinha a necessidade de sustentação de parte da 
tubulação no final da vala, próximo ao túnel de via dupla.    Procurando-se minimização de riscos, decidiu-se 
pelo prolongamento do túnel de via dupla por em aproximadamente 10m, ficando, assim, sob a tubulação a ser 
remanejada, com a consequente redução de extensão da vala. 
No Poço Cipriano, a solução de contenção de sua escavação, foi a execução de estacas justapostas, com diâmetro de 
40cm, cuja metodologia executiva ocasionaria menor incidência de danos nas edificações lindeiras. Desta forma, o 
projeto executivo foi desenvolvido com esta solução alternativa. 
O projeto pré-executivo previa um Poço de Saída de Emergência de operadores, ao final do túnel singelo de manobras, em 
área a ser desapropriada, ocupada por famílias de baixa renda (favela). Optou-se pela eliminação deste poço e sua 
substituição pelo prolongamento do túnel de via singela até interceptar o túnel de via dupla das vias principais, 
permitindo, assim, a saída de emergência para os operadores, sem a necessidade de uma estrutura na superfície. 



 

 
 
                           TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Linha 2 – Verde Trecho 
Ana Rosa – Oratório 

 
Justificativas Apresentadas Pelo Metrô para Aditamento dos Contratos 

Lote 7 – Estação Tamanduateí até Rua Ibitirama 
 
Construtora:  
CONSTRAN 
 
Trecho entre o Km 29,284 e o Km 30,445  

 

Após a adequação do contrato às novas diretrizes, em 01/12/2007 foi publicada a liberação da 
Licença de Instalação pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA. Deu-se início ao 
desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente à execução das obras. 
Com o início efetivo das obras, novos fatos ocorreram: estes fatos são intrínsecos à natureza 
e às características do empreendimento, dado que trata-se de uma obra urbana implantada em 
áreas densamente edificadas e povoadas, dando ensejo a uma grande quantidade de problemas na 
medida em que são iniciadas as escavações de valas ou execução dos túneis, não sendo 
inusitado que, no transcurso dessa execução, seja constatada a necessidade de modificação 
parcial do projeto, com vistas ao atendimento à realidade social, técnica e econômica 
vigentes, além das questões relativas ao necessário controle ambiental, estabelecido na 
legislação específica. 
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Comparação de Preços Entre os Lotes de Obras Civis da Linha 2 
– Trecho Ana Rosa / Oratório 
 
 

Para possibilitar referida comparação, 
primeiramente atualizamos os valores contratuais da data de 
01/07/2003 para 01/07/2008, utilizando os índices de reajuste 
estipulados nos contratos. 
 
 

A seguir dividimos os valores atualizados dos 
contratos pelos respectivos quantitativos de metros de linha 
de obras civis e obtivemos o preço do metro de linha de Metrô 
de cada lote de obras, conforme quadro a seguir: 
 
 

Linha 2 – Verde 
Trecho 
Ana Rosa – 
Oratório 

Valor do 
Contrato em 
01/07/2003 

Valor do 
Contrato em 
01/07/2008 

Extensão 
(M) 

Preço por 
Metro 

(01/07/2003) 

Preço por 
Metro 

(01/07/2008
) 

Lote 1 - Rua 
Carlos Petit 
até Rua Embuaçu 

 
156.786.859,60 

 
222.148.426,53 

 
1.260 

 
124.434,02 

 
176.308,28 

Lote 2 – Rua 
Embuaçu até Rua 
Olinda 

 
151.366.420,91 

 
217.853.135,99 

 
1.463 

 
103.463,04 

 
148.908,50 

Lote 3 - Rua 
Olinda até Av. 
Nazaré 

 
150.444.255,57 

 
215.998.901,24 

 
706 

 
213.093,99 

 
305.947,45 

Lote 4 – Av. 
Nazaré até 
Terminal Sacomã 

 
193.271.588,44 

 
280.805.999,55 

 
1.167 

 
165.614,04 

 
240.622,11 

Lote 5 – Pátio 
Delamare   
(Estacionamento 
de Trens) 

 
 
222.014.993,88 

 
 

326.654.978,43 

 
381 

 
 

 

Lote 6 - 
Terminal Sacomã 
até Estação 
Tamanduateí 

 
 
83.212.888,78 

 
 

123.360.549,94 

 
488 

 
170.518,21 

 
252.788,01 

Lote 7 – 
Estação 
Tamanduateí até 
Rua Ibitirama 

 
 
104.212.183,23 

 
 

152.751.166,75 

 
1.186 

 
87.868,62 

 
128.795,25 

Lote 8 – Rua 
Ibitirama até 
Vila Alpina 

 
115.835.689,58 

 
170.059.056,49 

 
344 

 
336.731,66 

 
494.357,72 

Lote 9 – Vila 
Alpina até Rua 
Oratório 

 
54.992.492,38 

 
80.182.577,33 

 
2.250 
(*) 

 
24.441,11 

 
35.636,70 

Lote 10 – Rua 
Oratório até 
Pátio Oratório 

 
89.498.526,23 

 
129.053.705,09 

 
539 
(*) 

 
166.045,50 

 
239.431,73 
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(*) Foram consideradas as extensões para a solução em 
monotrilho. 
 
 

Acerca de referidas variações, a Companhia do 
Metrô alega que o custo médio do quilômetro depende das 
especificidades construtivas de cada trecho, dentre as quais 
se destacam a metodologia construtiva das estações e das vias 
metroviárias, a incidência do número de Estações por 
quilômetro de via e as condições geotécnicas e geológicas do 
terreno/maciço a ser escavado. 
 
 Assim, para efeito de análise comparativa foi 
elaborado o quadro que segue, no qual se comparam os custos 
médios dos lotes 1, 3 e 4, uma vez que estes lotes 
desenvolvem-se em vias subterrâneas e contêm uma estação cada, 
e portanto, são passíveis de comparação, desde que efetuadas 
as devidas correções para equiparação. Cabe destacar que o 
lote 6 não possui estação e o lote 7 apresenta uma estação 
elevada, assim como boa parte das extensões de suas vias, e 
portanto, não são comparáveis. 
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Comparativo de Custos Médios da Linha 2 – Lotes 1, 3 e 4: 
Descrição 

 
Valor 

Contratual 
Aditivo nº 30 
(I0=01/07/2003) 
(R$ x milhões) 

 
 

(A) 

Extensão 
(KM) 

 
 
 
 
 

(B) 

Custo Médio 
(R$xmilhões/Km) 

 

 
 
 
 

(C) 

Observações 
 
 
 
 
 
 

(D) 

Custo 
total do 

tratamento 
(R$xmilhões) 

 
 
 

(E) 

Custo 
médio do 

tratamento 
(R$xmilhões/Km) 

 
 
 

(F) 

Fatores 
de 

variação 
 
 
 
 

(G) 
        

Lote 1 156,8 1,260 124,4     
Estação Chácara 

Klabin 
75,1 0,136 75,1 VCA-método 

invertido 
com Parede 
Diafragma 

Tratamentos 
(¹) 

  1,000 

Túneis NATM 
singelo (910m) 

61,2 0,914 66,9 Tratamentos 
(¹) 

11,0 12,0 0,757 

Túneis NATM Duplo 
(200m) 

17,6 0,199 88,4 Tratamentos 
(¹) 

5,7 28,4 1,000 

Poços de 
Ventilação 

2,9 1,124 2,6     

        
Lote 3 150,4 0,710 211,9     

Estação Alto do 
Ipiranga 

80,4 0,136 80,4 Poço Central 
e Corpo 

Central em 
NATM 

Tratamentos 
(¹) 

  1,072 

Túneis NATM Duplo 
(430m) 

42,7 0,430 99,3 Tratamentos 
(¹) 

1,3 3,0 1,124 

Túneis NATM Duplo 
(140m) 

23,8 0,140 170,2 Tratamentos 
(¹) + (²) 

9,2 66,0 1,926 

Poço de 
Ventilação 

3,5       

        
Lote 4 193,3 1,170 165,2     

Estação Sacomã 91,9 0,136 91,9 VCA-método 
invertido 

com Estacas 
secantes 

atirantadas 
Tratamentos 
(¹) + (²) 

  1,225 

Túneis NATM Duplo 
(705m) 

64,2 0,705 91,0 Tratamentos 
(¹) 

16,4 23,3 1,030 

Túneis NATM Duplo 
(327m) 

28,8 0,327 88,1 Tratamentos 
(¹) 

6,3 19,3 0,997 

Poço de 
Ventilação 

8,4  8,4     

Notas: 
 
(¹) Tipos de tratamentos aplicados: 
 
-Enfilagem de vergalhão de fibra de vidro inst. pré furo 2 1/2"  
-Enfilagem tubular injetada 
-Enfilagem tubular em PVC injetada 
-Injeção com calda de cimento 
-Enfilagem tipo Jet Grouting horizontal 0,50m <= diam.<0,80m 
-Perfuração para colunas tipo Jet Grouting vertical diam. >= 0,80m sem injeção 
-Perfuração para colunas tipo CCPH em solo para septos 
-Injeção de calda de cimento p/col. tipo Jet Grouting vertical diam. >= 0,80m 
-Injeção de calda de cimento para coluna CCPH para septos 
-Injeção de calda de cimento p/col. tipo Jet Grouting vertical diam. >= 0,80m 
-Pregagem c/ vergalhão aço CA-50 d=16mm. Inst pré furo 4” 
 
(²) Condições geológicas desfavoráveis (solo ruim) 

 
Os custos médios por quilômetro de linha estão 

indicados na coluna (C). As variações verificadas ocorrem 
sobretudo pela maior ou menor incidência do número de estações 
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por quilômetro de via, como por exemplo no caso do lote 3, no 
qual existe 1 única estação para apenas 0,71 Km de linha, 
enquanto que nos lotes 1 e 2 a extensão é de 1,26 e 1,17 Km, 
respectivamente. 
 

Da análise do quadro anterior, tem-se ainda: 
 

a) Estações 
 

As variações ocorridas no custo das Estações 
decorrem das metodologias construtivas indicadas na coluna 
(D), das áreas construídas e da profundidade de cada estação, 
como segue: 
 

Estação Área total (m²) Profundidade (m) 
Chácara Klabin 6.012,25 20,00 

Alto do Ipiranga 8.425,17 36,46 
Sacomã 8.770,42 25,00 

 
b) Túneis 

 
Já no caso dos túneis, as variações nos custos 

médios decorrem basicamente das condições geológicas 
desfavoráveis à escavação, que implicam na execução de 
tratamentos especiais para garantir a sua estabilidade e 
proporcionar a segurança necessária durante o processo de 
escavação. 
 
Comparação de preços entre a linha 2 e a linha 4 do metrô 

 
Com o objetivo de proceder a comparação dos 

custos envolvendo a Linha 2 e a Linha 4 do Metrô, além das 
obras civis de engenharia, obtivemos o levantamento dos outros 
gastos envolvidos nestas operações, e adotamos para cálculo as 
seguintes premissas: 
 
Linha 2 – Verde – Trecho Ana Rosa/Oratório 
 
• foram incorporados os valores contratados de via 

permanente, acabamento, reurbanização, cobertura metálica e 
obra bruta complementar; 

• foram considerados os valores contratuais de sistemas e 
material rodante. 

• os valores contratuais foram apurados na data base 
01/07/03 e atualizados para a data 01/06/09; 

 
Linha 4 – Amarela – Luz/Vila Sônia 
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Considerando que os contratos da Linha 4 
prevêem 6 estações completas e 4 estações parciais e não 
incluem o material rodante e a sinalização que serão 
implantados pela concessionária, foi definido o que segue: 
 
• os valores contratuais foram apurados na data base 01/06/03 

e atualizados para a data de 01/06/09; 
• foram considerados os valores contratuais de sistemas; 
• foram considerados os valores a contratar de  obras civis 

e  sistemas  da  Fase  2 (conclusão de 4 estações e pátio 
Vila Sônia da Fase l e prolongamento e estação Vila Sônia), 
com base em valores orçados pelo Metrô e em fase de 
apreciação pelo Banco Mundial; 

• haja vista cláusula de confidencialidade na contratação da 
parceria público-privada, foi considerado o material 
rodante, estimado com base nos valores contratuais dos 
trens adquiridos para as Linhas 1 e 3 do Metrô, e 
complementação de sistemas com base nos últimos valores 
contratados pelo Metrô. 

 
A seguir, então, apresentamos as tabelas dos 

custos que compõem a instalação das Linhas 2 e 4 do Metrô. 
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Analisando as Tabelas descritas observamos as 
seguintes composições de custos (Data Base 01/06/09): 
 

Quadro Resumo – Comparativo de custos – Linhas 2 e 4 do Metrô  
 Linha 2 Linha 4 
Obras Civis e Via Permanente 2.158.380.476,61 3.189.698.951,43 
Sistemas   715.800.662,73 1.385.158.415,22 
Material Rodante   563.384.208,44   907.674.558,01 

TOTAL 3.437.565.347,78 5.482.531.924,66 
   

Extensão (Km) 9,784 14,194 
   
Valor de Obras Civis e Via 
Permanente por Km 

220.603.074,06 224.721.639,52 

Valor de Sistemas por Km 73.160.329,39 97.587.601,47 
Valor de Material Rodante 
por Km 

57.582.196,28 63.947.763,70 

   

CUSTO POR QUILÔMETRO 351.345.599,73 386.257.004,69 
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Da aquisição dos novos trens. 
 

No Plano de Expansão, o Governo anuncia que 
foram adquiridas 47 composições para o Metrô, distribuídas da 
seguinte forma: 16 trens para a Linha 2 – Verde, 10 trens para 
a Linha 3 – Vermelha, 7 trens para a Linha 1 – Azul e 14 trens 
para a 1ª fase da linha 4 – Amarela. 
 

A seguir, descrevemos a situação contratual dos 
47 trens anunciados no Plano de Expansão 2007 – 2010, bem como 
a situação atual de disposição e operação destes trens: 
 

a)Situação Contratual: 
 

Serão 17 trens para as Linhas 1 e 3. 
 
- Empresa Contratada para o fornecimento: CAF CONSTRUCIONES Y   
AUXILIAR DE FERRICARRILES S.A. 

- Valor do Contrato: R$ 489.180.979,07 
- Quantidade de trens: 17 composições 
- Custo de cada composição ferroviária: R$ 28.775.351,71 
- Data da assinatura do contrato: 03/07/2008 
- Data da Ordem de Serviço: Não exigida contratualmente 
- Data de início da fabricação: 13/03/2009 
- Prazo para entrega: Último trem 03/10/2010 
- Quantidade de trens entregues: 01 composição 
- Percentual entregue: 5,8% (primeiro trem em transporte) 
 

Serão 16 trens para a Linha 2 - Verde: 
 
- Empresa contratada para o fornecimento: ALSTOM 
- Valor do contrato: R$ 499.800.000,00 
- Quantidade de trens: 16 composições 
- Custo de cada composição ferroviária: R$ 31.237.500,00 
- Data da assinatura do contrato: 07/05/2007 – Aditivo 11 
- Data da ordem de serviço: 08/05/2007 - OS 2 
- Data de início da fabricação: 03/03/2008 
- Prazo para entrega: 27/10/2009 
- Quantidade de trens entregues: 11 composições 
- Percentual entregue: 68,75% 
 

Serão 14 trens para a Linha 4 – Amarela 
 
- No caso da Linha 4 – Amarela, por se tratar de uma Parceria 
Público-Privada, os contratos de aquisição das composições 
ficam a cargo do Consórcio Via Quatro – CVQ e não puderam 
ser fornecidas informações pelo Metrô. 
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b)Da disposição e operação dos novos trens: 
 

- Verificamos a seguinte situação quanto à 
entrega dos novos trens à Companhia do Metrô e operação atual 
nas Linhas 1,2,3 e 4: 
 

Para a Linha 1 – Azul, foram anunciadas mais 7 
composições para se somarem às demais em operação. Porém, não 
foram produzidas e nem entregues ainda. 
 

A situação atual de operação da Linha 1 se 
encontra da seguinte forma: 
 
- Tempo de viagem entre a primeira e a última estação: Média 
atual (dia útil)42 minutos. 

- Número de passageiros por metro quadrado: Média atual (dia 
útil) 8,1 passageiros por m². 

- Número de passageiros transportados: Média atual (dia útil) 
1.378.000 passageiros transportados. 

 
Para a Linha 2 – Verde, foram anunciadas 16 

composições. Já foram entregues 10 que estão em operação e 
mais uma está pronta, em fase de testes.  

A situação atual de operação da Linha 2 se 
encontra da seguinte forma: 
 
- Tempo de viagem entre a primeira e a última estação: Média 
atual (dia útil)21 minutos. 

- Número de passageiros por metro quadrado: Média atual (dia 
útil) 5 passageiros por m². 

- Número de passageiros transportados: Média atual (dia útil) 
408.000 passageiros transportados. 

 
Para a Linha 3 – Vermelha, foram anunciadas 

mais 10 composições para se somarem às demais em operação. 
Porém, não foram entregues ainda. Observamos que uma unidade 
já foi produzida e encontra-se à disposição da Companhia do 
Metrô no Porto de Santos. 
 

A situação atual de operação da Linha 3 se 
encontra da seguinte forma: 
 
- Tempo de viagem entre a primeira e a última estação: Média 
atual (dia útil)41 minutos. 

- Número de passageiros por metro quadrado: Média atual (dia 
útil) 9,6 passageiros por m². 
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- Número de passageiros transportados: Média atual (dia útil)  
1.377.000 passageiros transportados. 

 
Para a linha 4 – Amarela, foram anunciadas 14 

composições, porém, não há informações sobre o estágio em que 
se encontra a entrega, pois a aquisição e a gestão são feitas 
pelo Consórcio Via Quatro – CVQ. 
 

c) Da melhora no atendimento após a entrada em 
operação das novas composições: 

 
Segundo informações fornecidas pela Companhia 

do Metrô, no primeiro momento, o aumento da frota atenderá a 
extensão da Linha 2 – Verde até Vila Prudente (meados de 
2010). Devido à limitação do sistema de sinalização existente, 
o tempo de viagem e a lotação permanecerão inalterados. 
Entretanto, a implementação do novo sistema de sinalização 
prevista para março/2011 permitirá aumento na quantidade de 
trens nas linhas e em conseqüência a redução do tempo de 
viagem e diminuição da lotação. 
 

d)Dos trens ainda não entregues: 
 
 Dos trens ainda não entregues, sua produção 
encontra-se no seguinte estágio: 
 
 
Contrato Trens 

fabricados à 
disposição da 
Inspeção 

Trens em 
linha de 
produção 

Percentual de 
conclusão de 
cada trem em 
linha de 
produção 

Trens que ainda 
não tiveram a 
produção iniciada 

 
ALSTOM 

 
1 trem 

 
4 trens 

Trem 1: 95%  
Nenhum Trem 2: 90% 

Trem 3: 90% 
Trem 4: 90% 

 
CAF 

 
1 trem 

 
3 trens 

Trem 1: 15%  
12 trens Trem 2: 10% 

Trem 3:  5% 

 
 
CONCLUSÃO 
 

A presente auditoria teve como objetivo 
verificar os prazos de execução das obras civis do Metrô, 
verificar os efeitos dos aditamentos contratuais no valor das 
obras, bem como a coerência dos cálculos adotados para 
reajuste de preços e, também, o cronograma de aquisição, 
entrega e operação dos novos trens anunciados pelo Governo do 
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Estado de São Paulo. Ao final dos trabalhos apresentamos as 
seguintes observações: 
 
 
 
- em virtude da falta de recursos financeiros, as obras civis 
da Linha 2 – Verde – Trecho Ana Rosa/Oratório, cujos contratos 
foram firmados no ano de 1991, iniciaram-se somente no 
exercício de 2004; 
 
- todos os contratos da Linha 2 com obras civis concluídas e 
em fase de conclusão foram majorados beirando o limite legal 
de 25% em decorrência de alterações no Projeto Executivo; 
 
- as licitações que antecederam as obras civis da Linha 2 não 
apresentaram planilhas dos custos unitários de administração 
local, sendo referidos insumos incluídos no percentual de BDI; 
 
- na parte mais significativa dos valores contratuais das 
obras civis da Linha 2, ou seja, nas parcelas contratuais 
remuneradas pelo regime de preços unitários, foi aplicado o 
mesmo índice de reajuste global deste regime tanto para os 
insumos de mão-de-obra, como para os materiais e para os 
equipamentos, não sendo adotados índices individualizados para 
cada um destes tópicos; 
 
- foi apurado um custo unitário de R$ 351.345.599,73 para o 
quilômetro da Linha 2 e R$ 386.257.004,69 para o quilômetro da 
Linha 4 do Metrô, considerando a soma dos gastos com obras 
civis, material rodante e sistemas; 
 
- quanto às 47 aquisições de trens anunciadas pelo Governo do 
Estado, 14 trens foram destinados à Linha 4 – Amarela e serão 
adquiridos por consórcio contratado em Parceria Público-
Privada; 
 
- das demais 33 aquisições anunciadas pelo Governo, 2 
composições ferroviárias estão em fase de inspeção, 7 ainda 
estão em fabricação e 12 nem mesmo começaram a ser fabricadas, 
portanto somente 12 composições ferroviárias já entraram em 
operação; 
 
- segundo a Companhia do Metrô, ainda não houve melhora no 
atendimento dos passageiros em decorrência das novas 
composições ferroviárias, haja vista ainda não terem sido 
implantados os serviços de sinalização; 
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Introdução 
 
O objeto desta auditoria é o monitoramento de 

parte das ações que integraram as Contas Anuais do Governo do 
Estado de São Paulo do exercício de 200893 no que concerne às 
‘obras relacionadas à edificação das escolas’ cujo escopo do 
trabalho consistiu em: “A participação oportuna da FDE para 
conclusão das obras dentro do cronograma e em conformidade com 
o projeto”. 

 

As ineficiências identificadas nos trabalhos 
realizados no decorrer do exercício de 2008 transparecem na 
seguinte proposta de recomendação por esta Diretoria: 

 

“A Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação – FDE deve atuar com maior rigor 
quanto à fiscalização das obras/reformas 
nas escolas públicas.” 

 
O monitoramento tem como objetivo acompanhar a 

evolução das atividades relacionadas aos apontamentos feitos 
em auditoria operacional anteriormente realizada.  

 
Desta feita, com base em relatórios elaborados 

em 2008 e nas respostas fornecidas pela FDE, através do Ofício 
GPS 168/09, foi realizada nova verificação “in loco” de 
algumas obras/reformas objetos de auditoria anterior. 
 

Objetivo e Escopo da Auditoria 
 
Com base nos achados da auditoria anterior, 

identificamos os principais aspectos a serem reexaminados: 
 

                                                 
93 TC 2675/026/08 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Robson Marinho 

XII.14 – Monitoramento das Obras/Reformas nas Unidades 
Escolares Fiscalizadas em 2008 

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação 
Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação - FDE 

INSTRUÇÃO: DCG-3 – DSF I 
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a. Efetiva fiscalização por parte da FDE acerca 
do correto cumprimento do contrato pela contratada; 

 
b. Solução dos problemas apontados.  

Metodologia 
Para verificação em questão, adotou-se visitas 

com a aplicação de entrevistas não estruturadas, baseando-se 
no objetivo e escopo do presente trabalho, a funcionários da 
escola que tinham conhecimento dos problemas da mesma, e 
também a observação direta do estado atual das instalações 
anteriormente visitadas. 

 
Dentre as obras auditadas anteriormente, foram 

selecionadas aquelas que apresentavam maiores problemas ou que 
tiveram um custo maior. Outro ponto considerado foi a 
distância destas da Capital. 

  

Escolas selecionadas 
As visitas foram realizadas entre 23 e 26.11 e 

01 a 04.12.2009 nos seguintes locais: 
 

Escolas Município 
E.E. Prof. Antônio Berreta Itu 
E.E Coronel Ary Gomes Guarulhos 
E.E. Átila Ferreira Vaz Diadema 
E.E. Professor Diniz Martins Guarujá 
E.E. Elias Daher Itapecerica da Serra 
E.E. Paulo Clemente Santini Guarujá 
E.E. Regina Halepian Antunes Carapicuíba 
EMEE Victor Salviano Suzano 
E.E. Vila Lucinda Itu 

Achados das Visitas para Monitoramento 
EE Prof. Antônio Berreta 

Município Itu 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 244.910,37  

(Quadra Poliesportiva) 
 

As obras vistoriadas foram realizadas nos 
sanitários, instalações elétricas e reforma da quadra 
poliesportiva. 
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Os apontamentos feitos por esta Diretoria foram 
referentes às inconsistências no COAG quanto ao término do 
contrato e da obra e problemas na reforma da quadra 
poliesportiva. Um dos muros da escola havia caído e aguardava-
se a reconstrução. 

 
Comparativo entre a 1ª e 2ª visitas 

- Piso da quadra poliesportiva 
Em 13.12.2007 foi feito relatório de vistoria 

determinando, dentre outros serviços, a execução do piso da 
quadra. 

Durante a visita realizada pouco tempo após o 
término da obra, notou-se que o piso estava bastante 
deteriorado, apresentando grandes rachaduras e com as laterais 
cedendo. 

A pintura das linhas demarcatórias havia sido 
refeita após reclamação da diretora, que ficou insatisfeita 
com a qualidade do primeiro serviço prestado. 

Após apontamentos, a FDE pronunciou-se, 
alegando que “por ocasião da vistoria de recebimento 
provisório da obra no dia 08/10/2008, com a presença da 
fiscalização da obra, direção da escola e representantes da 
contratada, a obra não apresentava os problemas apontados. 
Posteriormente, foram constatados os problemas pela 
fiscalização da FDE, tendo sido solicitada à contratada, 
conforme registro em livro de ocorrências, a devida correção, 
vinculando a esta o recebimento definitivo da obra. O atraso 
no cumprimento de suas obrigações sujeita a contratada à 
imposição de penalidades previstas em contrato”.  

Durante visita em 03.12.2009, constatou-se que 
a pintura e as rachaduras presentes no piso da quadra, embora 
este não esteja em perfeito estado, foram refeitas, não 
apresentando mais os problemas apontados anteriormente. 

 

  
Piso deteriorado, mas em condições de uso. 
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O montante orçado na última reforma94, para 
solucionar as falhas constatadas por esta Diretoria, com 
pintura e conservação de piso foi de R$ 16.242,5995. 
 
- Escoamento de águas pluviais 

Durante as chuvas a água escorria para dentro 
da quadra. Como não havia acabamento adequado nas laterais do 
piso, algumas partes estavam cedendo. 

Em resposta ao relatório desta Diretoria, a FDE 
afirmou que haviam sido tomadas providências para solução dos 
problemas.  

No monitoramento, observou-se que haviam sido 
construídas canaletas nas laterais da quadra, evitando assim 
que águas pluviais invadissem a área. No entanto, apenas em 
metade da extensão das mesmas houve a colocação de tampa, 
ficando a outra metade descoberta. Questionada pela escola, a 
contratada afirmou que o serviço já estava completo e que, 
portanto, o restante das tampas não seria colocado. 

O montante orçado na última reforma96, para 
solucionar as falhas constatadas por esta Diretoria, com 
Drenagem de Acabamento foi de R$ 2.426,32. 

 

 
 Parte da canaleta tampada. 

 
Parte sem tampa. 

 
- Vazamentos na cobertura da quadra poliesportiva 

O relatório apresentado indicava que a 
cobertura possuía goteiras. A FDE notificou a contratada para 
que esta tomasse providências. 

                                                 
94 Ordem de serviço SS9 de 29.07.2009 – R$ 65.309,37 – fls. 1.262 do Anexo. 
95 Pintura em Esquadrias : R$ 247,6; Conservação: R$ 6.943,20; Demolição de Piso de Concreto Simples 
Capeado: R$ 1.972,07; Conservação de Piso de Concreto Desempenado: R$ 7.079,72 – fls. 1264 e 1265 do 
Anexo. 
   
  
96 Fls. 1.265 do Anexo. 
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Durante monitoramento, apurou-se que algumas 
telhas haviam sido trocadas, solucionando o problema. 

Notou-se também que os canos responsáveis pela 
canalização da água da cobertura são presos precariamente aos 
pilares por um material pouco resistente. Tanto é assim, que 
alguns desses canos já se soltaram, tendo um deles 
desencaixado da estrutura. 

 
Cano desencaixado da cobertura. 

 
- Problemas com o alambrado 

O alambrado que cerca a quadra, quando da 
primeira visita, possuía várias partes soltas ou soltando-se. 
Era possível visualizar a falta de arames prendendo-o aos 
postes de concreto. 

No relatório de vistoria que embasou o início 
das obras, há constatação da necessidade de reforma dos 
alambrados97. Durante a segunda visita realizada, verificou-se 
que não houve alteração da situação, havendo ainda muitas 
partes soltas. 
  

O montante orçado na última reforma98, para 
solucionar as falhas constatadas por esta Diretoria, com 
alambrados foi de R$ 7.738,8499. 

Nos fundos da escola, a contratada fez uma 
abertura no alambrado para passagem de caminhões durante as 
obras. Ao término dessas, essa abertura não foi fechada, 
permanecendo o alambrado enrolado.  

 
 
 
 
 

                                                 
97 Fls. 1.263 do Anexo. 
98 Fls. 1.264 e 1.265 do Anexo. 
99 Fechamento para setorização (Alambrado): R$ 4.906,44 e Alambrado dobre Divisa: R$ 2.832,40. 
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Abertura feita no alambrado. 
 
- Limpeza do terreno após o término da obra 

Na área lateral da quadra poliesportiva, a 
construtora não retirou o entulho que restou da obra. Também 
há lixo e equipamentos da construtora espalhados. 

Nas três planilhas entregues pela FDE a esta 
Diretoria, há previsão da retirada de entulho ou limpeza final 
da obra após o término, totalizando R$ 5.173,14100. 

O terreno também está bastante danificado, 
principalmente pelo trânsito de veículos. 

 

 
Entulho deixado no terreno. 

 
Entulho. 

  

                                                 
100 Fls. 1.253, 1.259 e 1.265 do Anexo. 
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Restos de materiais de obra. 

 
 

 
Terreno deteriorado pela 
entrada de caminhões. 

 

 
Achados Regularizado Observações 

Sim Não 
Rachaduras no piso da 
quadra 

X   

Laterais do piso da 
quadra cedendo 

X   

Pintura do piso da 
quadra 

X   

Goteiras na cobertura 
da quadra 

X   

Falta de iluminação 
exterior 

X  Prefeitura instalou 
refletores nas 
partes externas 

Escoamento de água na 
quadra 

X  Instaladas 
canaletas 

Colocação do alambrado  X  

Queda do muro X   
 EE Cel. Ary Gomes 

Município Guarulhos 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 653.096,44 

 
No relatório de vistoria nº 05/3658/07, datado 

de 11.06.2007101, se prevê dentre outros serviços, a 
impermeabilização da laje e reforma do telhado. Em agosto foi 
elaborada a planilha de orçamento de obras. 

                                                 
101 Fls. 1.268 do Anexo. 
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No Livro de Ocorrências para recebimento 
provisório encontram-se os serviços já executados102. O Termo 
de Recebimento Provisório está datado de 19.12.2008103. 

Logo após, em 24.12.2008, nova vistoria foi 
feita na unidade escolar para o Programa “Pintura 2009” – 
Relatório nº 05/8266/2008104, no valor de R$ 159.436,46, onde 
se constatou também a necessidade de pequenos reparos na 
cobertura. 
Comparação entre 1ª a 2ª visitas 
- Banheiros: 

Os sanitários passaram por reparos. Pela 
planilha de orçamento de obras, válvulas de descarga e 
mictórios seriam trocados, haveria substituição de tubulações, 
troca parcial de pisos, azulejos e vasos sanitários e pintura 
das partes reformadas. 

Durante a primeira visita, após a assinatura do 
Termo de Recebimento Provisório da Obra, constatou-se que os 
banheiros estavam em péssimas condições. Havia uma divisória 
quebrada, falta de azulejos e acabamentos após reparos nas 
tubulações, vazamentos e pontos em que a pintura estava 
descascando. 

No Livro de Ocorrências105 constam como serviços 
executados várias pendências apontadas por esta Diretoria. E a 
primeira visita desta Diretoria foi feita aproximadamente 2 
meses (Fev/09) após o recebimento. Em resposta a FDE comentou 
que não havia problemas com relação aos serviços executados. 

Monitorando a unidade escolar, aproximadamente 
9 meses após a primeira visita, encontramos os banheiros em 
péssimas condições. Além das depredações, eles continuavam com 
muitos problemas.  

A escola toda havia passado por pintura, o que 
não nos permitiu avaliar se as áreas sobre as tubulações 
reparadas, antes sem acabamento, foram pintadas anteriormente 
ou apenas nessa última reforma (Programa Pintura 2009). O 
valor total orçado para esta obra foi de R$ 159.436,46. 

No período da visita, embora as obras com a 
pintura já estivessem encerradas, um dos banheiros não tinha 
sido pintado e faltava acabamento. A divisória quebrada não 
foi trocada, mas apenas pintada. 

                                                 
102 Fls. 1.277 e 1.278 do Anexo. 
103 Fls. 1.276 do Anexo. 
104 Fls. 1.279 do Anexo. 
105 Fls. 1.277 e 1.278 do Anexo. 
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Falta de acabamento. 

 
Divisória quebrada 

repintada. 
 

Nas demais partes onde os reparos não tinham 
recebido pintura ou recolocação de azulejos, o problema foi 
resolvido. Um dos banheiros estava com vazamento. 

De acordo com os documentos enviados a esta 
Diretoria, o valor orçado no item Revestimentos: Teto e Parede 
na reforma em questão foi de R$ 12.674,42106. 

Conforme já mencionado anteriormente, houve uma 
nova Ordem de Serviço com data de 24.12.2008 cujo objeto é 
“Pintura do Prédio Escolar, com pequenos reparos em 
Coberturas, Instalações Elétricas e Hidráulicas”. O valor 
orçado para a Pintura nesta OS foi de R$ 132.122,41107. 
 
- Goteiras e infiltrações: 

Na visita feita entre fevereiro e março de 
2009, foi relatada a existência de uma grande infiltração em 
um dos corredores e sob uma escada. Com o grande volume de 
água que entrava por esta infiltração, ocorria o alagamento de 
parte do prédio.  

No relatório de vistoria datado de 11.06.2007 
havia previsão de reparos na cobertura, que incluíam a troca 
de telhas e impermeabilização da laje.  

Houve assinatura do termo de recebimento da 
obra em 19.12.2008. Em 24.12.2008, em novo relatório de 
vistoria, constatou-se a necessidade de reparos na cobertura, 
ou seja, constatou-se a existência de problemas. 

Na planilha de orçamento de obras do relatório 
05/3658/07, havia previsão de troca ou reposição de 400 m² de 
telhas e impermeabilização de 672 m² de laje. No relatório 
05/8266/2008, havia previsão de troca de 192 m² de telhas. O 
valor orçado na reforma para os itens: 

                                                 
106 Fls. 1.272 do Anexo. 
107 Fls. 1.281 do Anexo. 
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Impermeabilização/Juntas de Dilatação e Cobertura foi de R$ 
62.622,76108. 

Na pintura realizada posteriormente, nada foi 
feito para sanar as causas das infiltrações. A deterioração é 
tão grande nas áreas afetadas em decorrência desta 
infiltração, que as ferragens da estrutura estão à mostra.  

As janelas deterioradas pelas infiltrações 
também passaram por pintura. 

  
Infiltrações e goteiras visíveis apesar da pintura recente. 

  

  
Local onde há maior incidência de água escorrendo.  

  
Poças formadas pelas goteiras no interior das salas. 

                                                 
108 Impermeabilização/Juntas de Dilatação e Cobertura – R$ 50.963,36 e 
Cobertura – R$ 11.659,40 – fls. 1.270 e 1.272 do Anexo. 
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Estruturas aparentes com demão de tinta por cima. 

  
  

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Problemas com o 
alambrado 

X  Recolocado 2 vezes e 
não apresentou mais 
problemas. 

Exaustor não colocado 
na cozinha 

X  Foi colocado um 
pequeno no canto da 
parede e não nas 
aberturas do teto. 

Divisória quebrada no 
banheiro 

 X Apenas repintada. 

Acabamento na 
tubulação dos 
banheiros 

X  Recolocaram azulejo 
e/ou repintaram. 

Falta de azulejos nos 
banheiros 

 X Sem alterações. 
 

Vazamentos no 
encanamento do 
banheiro 

X   

Janelas deterioradas 
pelas infiltrações 

 X Refizeram a pintura 
apenas. 

Infiltrações  X Sem alterações. 
 

Goteiras  X Sem alterações. 
 

Falta de acabamento 
nas salas de 
administração 

 X Sem alterações. 
 

Bebedouros com água 
suja 

X   
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Documentos Solicitados e Não Entregues a Esta Diretoria 
 

- Cópia de documentos comprobatórios relativos às 
solicitações da FDE para adoção de providências a serem 
tomadas para solução dos problemas – Relatório de vistoria 
n°.05/3658/07. 
 
 

EE Átila Ferreira Vaz 
Município Diadema 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 1.050.041,09 

 
Em 18.08.2006 foi elaborado Relatório de 

Vistoria solicitando, além da construção de novo prédio com 
novas salas de aula, reparos no prédio já existente109. O Termo 
de Recebimento Definitivo foi feito em 28.10.2008110. 

Em dezembro de 2008, novo relatório de vistoria 
foi feito para o programa “Pintura 2009”111. Esse relatório 
previa, além da pintura, reparos na cobertura e nas 
instalações elétricas e hidráulicas no valor total de R$ 
44.678,19. 

Após visita dessa Diretoria em fevereiro de 
2009, a FDE apurou a existência das falhas construtivas 
apontadas por este Tribunal e notificou a construtora através 
do Ofício OF DOS/GOB nº. 05/3156/09 em 15.04.2009 para que 
essas falhas fossem corrigidas. 

Essa escola foi municipalizada em junho de 
2009, mas o Estado ainda utiliza algumas salas do prédio novo 
no período noturno. Durante o dia esse prédio não é utilizado. 

A diretora da rede municipal nos informou que 
estão tomando providências acerca das condições físicas do 
prédio antigo. Ao que parece, ele não foi entregue nas 
condições discriminadas no contrato, segundo o qual o Estado 
cederia o prédio e a Prefeitura seria a responsável pela sua 
manutenção. 
 
Comparativo entre a 1ª e 2ª visitas 
- Vazamentos: 

Na primeira visita, constatou-se que em uma das 
salas do prédio recém construído, havia uma infiltração que 
causava alagamento da sala durante dias chuvosos.  

                                                 
109 Fls. 1.284 do Anexo. 
110 Fls. 1.308 do Anexo. 
111 Fls. 1.310 do Anexo. 
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Na segunda visita, notou-se que o problema no 
novo prédio havia sido solucionado. No entanto, encontramos o 
prédio antigo em péssimas condições. 

No pátio da escola, havia uma parte da 
cobertura que estava sem telhas. Devido ao buraco existente, a 
água da chuva caía diretamente sobre o forro, que estava 
desmoronando. Outras partes da escola também possuíam 
infiltrações.  

Analisando os relatórios, nota-se que houve 
previsão de reparos na cobertura em dois momentos: no 
relatório de vistoria de agosto de 2006 e no de dezembro de 
2008112. A soma de ambos ultrapassa o montante de R$ 18.000,00. 

O pátio, mesmo estando em péssimas condições, 
continua sendo utilizado normalmente, colocando as crianças em 
situação de risco, pois como demonstram as fotos, além das 
partes do forro desabando, o piso fica todo molhado e 
escorregadio. 

 
Partes do forro soltando-se. 

 
Partes quebradas do forro. 

 

 
Telhas aparentes com falta 

de forro e buraco no 
telhado. 

 
Pátio ainda em funcionamento 
apesar do risco aos alunos. 

 

                                                 
112 Fls. 1.284 e 1.310 do Anexo 
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Detalhe do telhado quebrado. 

 
- Parte elétrica 

Antes, toda a parte elétrica do prédio novo 
estava inacabada. Havia fiação exposta, tubulações colocadas 
apenas parcialmente, lâmpadas de emergência não instaladas. 

Durante o monitoramento, verificou-se que as 
instalações elétricas estavam finalizadas apenas em parte, 
pois as lâmpadas de emergência não estavam todas instaladas. 
Na notificação consta item especificando a instalação também 
dessas lâmpadas. 

Com a compra de 21 luminárias para iluminação 
de emergência, foram gastos R$ 2.591,82113. 
- Caixa d’água 

A caixa d’água aparentava estar inacabada. Em 
dezembro de 2009, em visita dessa Diretoria, apurou-se que ela 
continua da mesma forma, apenas mais deteriorada. 
 
- Banheiros 

No novo bloco construído não há previsão de 
construção de banheiros. Os alunos devem se deslocar até o 
prédio antigo, embora entre os dois não haja acesso totalmente 
coberto. 

A reforma dos banheiros dos alunos no pátio 
possuía muitos problemas. Todas as descargas do banheiro 
masculino não funcionavam; no mictório, as válvulas não tinham 
sido instaladas. 

Nos sanitários para portadores de necessidades 
especiais, o feminino não possuía as barras de apoio e o 
masculino não funcionava. As portas também não tinham 
maçanetas nem travas. 

As válvulas tinham pouco tempo de uso para já 
precisarem ser trocadas. Nas duas planilhas orçamentárias 
recebidas, constam a retirada e recolocação de válvulas de 

                                                 
113 Fls. 1.303 do Anexo. 
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descarga. O gasto com a retirada e recolocação desses itens 
foi de R$ 7.858,23114.  

Hoje as válvulas do sanitário masculino 
funcionam corretamente, mas não possuem acabamento e no 
mictório elas não foram instaladas.  

No sanitário especial feminino, as barras de 
apoio ainda não foram instaladas. 

  
Mictório sem válvula de descarga e válvula sem acabamento. 

 
Banheiro acessível feminino sem barras de apoio. 

 
Achados Regularizado Observações 

Sim Não 
Limpeza após término 
da obra 

X   

Vazamentos X  No prédio novo foram 
arrumados.  

Instalação da parte 
elétrica 

X    

Hidrantes colocados X   
Término da Caixa 
D’água 

 X Sem alterações. 
 

Instalação de luzes de 
emergência 

X  Parcialmente 

Encanamento do gás na 
cozinha 

X   

                                                 
114 Fls. 1.301, 1.302 e 1.311 do Anexo. 
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Acabamento na lateral 
da rampa de acesso 

X   

Instalação de válvulas 
nos sanitários 
masculinos 

 X Sem acabamento e nos 
mictórios não há  

Barras de apoio no 
sanitário especial 
feminino 

 X  

Sanitário especial 
masculino sem 
funcionamento 

X   

Maçanetas/fechaduras 
na porta dos 
sanitários especiais 

X   

 
 
Documentos Solicitados e Não Entregues a Esta Diretoria 
 

- Comprovante de liberação das garantias contratuais – 
Relatório de vistoria n°.05/3692/06. 
 

EE Diniz Martins 
Município Guarujá 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 540.217,14115 
 
 

Comparação entre a 1ª e 2ª visitas 
 
- Instalação do gás na cozinha  

A saída do encanamento do gás de cozinha que é 
ligado ao fogão, estava sem acabamento adequado. A FDE afirmou 
que notificaria a gerenciadora para que esta acionasse a 
construtora para adoção das providências necessárias. 

Após solicitação, recebemos cópias de mensagens 
eletrônicas116 trocadas entre a FDE e a gerenciadora 
Geribello/Ductor/Astec, em que há questionamento sobre a 
execução desses serviços. Em resposta, a gerenciadora afirmou 
que “não foram realizados serviços no gás de cozinha, uma vez 
que o mesmo não constava do escopo da obra”.  

Em visita à escola, em 09.09.2009, fiscais do 
consórcio e da contratada relataram no livro de ocorrências 
que “o único serviço feito em relação à instalação de gás foi 

                                                 
115 Fls. 1.327 e 1.332 do Anexo 
116 Fls. 1.334 e 1.335 do Anexo. 
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a ligação da mangueira/válvula ao fogão, que encontra-se 
danificada”. 

 

 
 

Foto anterior e atual: não houve alteração. 
 

- Vazamento na pia da cozinha 
Sobre o vazamento no sifão do ralo da pia, a 

FDE afirmou que a gerenciadora seria “notificada para tomar 
providências junto à contratada para eliminar o problema”. 

Em registro no livro de ocorrências, datado de 
09.09.09, o fiscal relatou que “o sifão das pias da cozinha, 
entregues em perfeitas condições, foram reparados por conta da 
UE após entrega da obra”. 

Na visita realizada em 14.12.2009, verificou-se 
que o vazamento continua, não tendo havido reparo. 

  
Vazamento no sifão da pia da cozinha. 

 
- Tela contra insetos nas janelas 

A tela de proteção contra insetos foi instalada 
somente na despensa. A FDE não se pronunciou sobre esse 
apontamento. 

No relatório de Vistoria n°05/0399/08, datado 
de 23.01.2008117, constava a necessidade de “execução de tela 
de proteção contra insetos na cozinha e despensa” e, na 

                                                 
117 Fls. 1.318 do Anexo. 
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planilha quantitativa de obras e serviços, consta o item ‘tela 
de arame contra insetos de arame galvanizado’, na metragem de 
9,72 m², no valor de R$ 1.721,80118. 

Até a visita a tela não havia sido instalada. 

 
Falta de tela contra insetos. 

 
- Sanitários 

Sobre os problemas apontados anteriormente nos 
sanitários, a FDE respondeu que notificaria a gerenciadora 
para eliminar os problemas. 
 
- Problemas nas válvulas de descarga 

A forma como foi instalado o encanamento dos 
banheiros, facilita sua manutenção e dificulta depredações. No 
entanto, percebe-se que se trata de um sistema muito frágil, 
posto que toda vez que a descarga é pressionada, todo o 
encanamento é empurrado para trás, facilitando o aparecimento 
de vazamentos e até quebra dos canos. Em alguns dutos, existem 
braçadeiras de alumínio prendendo-os à parede. 

A obra em que foram substituídas as válvulas 
teve início em 26.06.2008 e foram concluídas em 22.01.2009, 
quando foi solicitado o recebimento pela contratada. Já 
durante a primeira visita realizada por este Tribunal no 
período de 16.02 a 02.03.2009 (aproximadamente um mês da 
conclusão da reforma), houve relatos de problemas com essas 
válvulas. 

No relatório de vistoria já citado 
anteriormente, o fiscal atribuiu esses problemas ao mau uso 
e/ou atos de vandalismo. 

Em 17.08.2009, o engenheiro da gerenciadora 
Geribello, Guilherme de Almeida Miguel, atendendo à 
solicitação, visitou a unidade escolar e constatou a 
necessidade de substituição de válvulas de descarga e 
registros.  

Como esses relatórios não são detalhados, não é 
possível mensurar quantas válvulas estavam com problemas, nem 

                                                 
118 Fls. 1.319 do Anexo. 
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em quais banheiros elas se encontravam. Analisando a planilha 
quantitativa, verifica-se que foram trocados 23 registros e 
válvulas, um número bastante elevado pelo pouco tempo da obra. 

Na vistoria para início da segunda obra, foi 
determinado a substituição das válvulas de descarga (objeto da 
primeira reforma).  

Na primeira reforma, consta orçado na planilha 
quantitativa de obras e serviços o valor total de R$ 9.732,70 
com retiradas e instalações de válvulas de descargas119. O 
custo unitário da válvula de descarga com registro incorporado 
foi de R$ 358,41. 

Na segunda reforma, no orçamento do relatório 
de vistoria nº05/9016/09, o custo de cada válvula com registro 
incorporado é de R$ 404,20. Foram trocadas 23 válvulas, 
totalizando R$ 9.296,60, mais os custos com a retirada das 
anteriores, de R$ 716,22. Total: R$ 10.012,82120. 

Essa Diretoria visitou novamente a escola em 
14.12.2009 e encontrou as válvulas funcionando bem, embora 
ainda existam vazamentos em outros pontos dos banheiros. 

 
- Vazamentos 

Os banheiros possuíam vazamentos em vários 
pontos. Em resposta, a FDE afirmou que “para esses 
apontamentos dos banheiros, a FDE notificará a gerenciadora 
para eliminar os problemas”. 

Em 14.12.2009, durante visita a essa unidade 
escolar, essa Diretoria constatou que os vazamentos persistem, 
conforme registros fotográficos abaixo. 

  
Sifão da pia banheiro rachado e vazamento em bacia sanitária 

após descarga. 

                                                 
119 Fls. 1.320 e 1.321 do Anexo. 
120 Fls. 1.330 do Anexo. 
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Poça formada pela água que escorre da parede onde está 

instalada a pia/bebedouro no banheiro. 
 
- Infiltrações em salas de aula 

Algumas salas de aula apresentavam manchas de 
infiltração no teto. Elas eram visíveis mesmo após a recente 
pintura. 

Sobre esse ponto, a FDE alegou: “Na ocasião da 
execução dos serviços de pintura, não existia nenhum sinal de 
umidade nas paredes. A FDE notificará a gerenciadora para nova 
vistoria”. 

Em mensagem eletrônica, após cobrança sobre a 
correção das falhas na impermeabilização da cobertura, a 
gerenciadora informou que “os problemas existentes na 
cobertura não se tratava de impermeabilização, e sim de telhas 
que foram quebradas por terceiros após a sua instalação. A 
contratada repôs as telhas danificadas mesmo não sendo de sua 
responsabilidade”. 

No relatório de vistoria 05/0399/08, há 
previsão de reparos na cobertura e impermeabilização de calhas 
em concreto. Foram gastos R$ 4.548,60 em 210,00 m² de telhas 
de fibrocimento onduladas E=8mm, além de outras peças para 
cobertura no valor de R$ 2.334,55. Na impermeabilização foram 
gastos mais R$ 4.047,58. Total: R$ 10.930,73. 

Com a troca das telhas pela contratada, o 
problema da infiltração foi solucionado. Apenas a pintura da 
área não foi refeita, restando as marcas no teto.  



 
       Fl.nº             595 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

  
Marcas das antigas infiltrações. 

 
- Problemas nas portas 

Havia reclamação de que as portas haviam sido 
mal postas e apresentavam problemas para fechar. A FDE alegou 
que “as portas foram substituídas e encontravam-se em perfeito 
estado de funcionamento”. 

A falta de especificidade no relatório de 
vistoria dificulta a verificação sobre se tratarem das mesmas 
portas – as trocadas e as com problemas. 

Nessa visita, constatou-se que algumas portas 
ainda são difíceis de serem trancadas e que o acabamento de 
muitas portas está soltando-se. 

Pela planilha de orçamento, observa-se que 
foram compradas 34 portas, já excluídas as dos boxes dos 
banheiros. Com a retirada das portas anteriores e a compra de 
novas portas, batentes e fechaduras, além de reparos 
efetuados, foram gastos R$ 16.174,62121. 

  
Batentes soltando-se. 

- Vidros mal postos 
Alguns vidros estavam sem o material para 

fixação, ocasionando quedas e risco para os alunos. FDE alegou 
que a massa de fixação dos vidros havia sido aplicada na 

                                                 
121 Fls. 1.319 do Anexo. 
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quantidade necessária e que atos de vandalismo a retiraram 
antes de sua cura.  

Durante a visita, essa Diretoria averiguou que 
a situação dos vidros continua a mesma. A vice-diretora 
informou que recentemente a escola recebeu vidros para 
reposição dos que estão quebrados e materiais para fixação 
correta dos demais. 

  
Falta de massa para fixação em alguns pontos e falta do 

próprio vidro. 
 
- Instalações Elétricas 

O relatório havia apontado problemas com o 
acabamento da parte elétrica em toda a escola. A FDE iria 
notificar a gerenciadora para que os problemas fossem 
eliminados. 

Na visita para monitoramento, a falta de 
acabamento nas instalações é bem visível. Observam-se fios 
passando fora de canaletas e falta de espelhos em alguns 
interruptores. 

O relatório de vistoria determinava a revisão 
das instalações elétricas, quadros de luz e sistemas de 
iluminação. Com as instalações elétricas, o que inclui a 
colocação de pára-raios, havia previsão de gastos no montante 
de R$ 25.246,26122. 

                                                 
122 Fls. 1.321 do Anexo. 
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Interruptores na cozinha. 

  
Fios aparentes nos corredores, falta de luminária. 

  
Mais fios aparentes e falta de espelhos. 

 
 
 
 
 
 

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Instalação da 
canalização do gás 

X  Ainda falta 
acabamento na parede 

Vazamento na pia da  X Sem alterações 
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cozinha 

Acabamento na parte 
elétrica da cozinha 

 X Interruptores sem 
espelhos 

Infiltração em algumas 
salas de aula 

X  Telhas trocadas e 
problemas resolvidos 

Portas mal recolocadas  X Algumas ainda não 
fecham corretamente 
 

Vidros mal postos  X Aguardando mão de 
obra para correções 

Fiação exposta em 
salas de aula 

X   

Falta de espelhos em 
tomadas nas salas de 
aula e banheiros 

X   

Válvulas de descarga 
com problemas 

 X Defeitos decorrem da 
forma de instalação 
das válvulas 

Válvulas de descarga 
quebradas 

X  Apenas uma não 
estava funcionando 

Vazamentos nos 
banheiros 

 X  

Portas não recolocadas 
nos banheiros 

X  Algumas não fecham 
corretamente 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              
EMEF Pref. Elias Daher 

Município Itapecerica da Serra 
Período da 1ª visita 13 a 15.02.2008 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 437.500,00 
 

Essa escola foi construída pela Prefeitura 
Municipal de Itapecerica da Serra, através de Convênio PAC 
firmado com a FDE. 

Segundo consta no convênio, as obras devem 
atender às normas e padrões vigentes na Secretaria da Educação 
e na FDE. 

Foi entregue um Relatório de Visita à Obra, 
emitido em 18.09.2007, em que se atesta o término da obra em 
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10.09.2007123. Embora solicitado, não recebemos o relatório 
inicial que determina quais serviços deveriam ser executados. 

Sobre as pendências apontadas no relatório 
desta Diretoria, a FDE pronunciou-se afirmando que haviam sido 
“realizadas várias reuniões com a Prefeitura para sanar os 
problemas relatados” e que, na hipótese de não serem tomadas 
as providências cabíveis, o convênio poderia ser rescindido. 

Não nos foram entregues documentos que 
comprovassem a notificação da Prefeitura para solução dos 
problemas apontados. 
 
Comparativo entre 1ª e 2ª visitas 
- Sanitários para portadores de necessidades especiais: 

Este sanitário estava sendo utilizado como 
depósito dos restos de materiais da construção. Hoje, este 
sanitário é utilizado como depósito de materiais da própria 
escola.  

O vaso sanitário e as barras de apoio não estão 
instalados, o que inviabiliza seu uso. Além disso, há 
infiltração no teto que pode, inclusive, inutilizar os 
materiais ali armazenados. 

Segundo a Diretora que nos acompanhou, este 
sanitário fica permanentemente trancado, pois não há nenhum 
aluno matriculado que necessite utilizá-lo. 

  
Indicação de sanitário especial e materiais armazenados. 

                                                 
123 Fls. 1.336 do Anexo. 
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Infiltração no teto. 
 
- Rachaduras 

As rachaduras encontradas em várias paredes não 
foram solucionadas. A última pintura feita na escola apenas 
disfarçou o problema. Elas ainda são visíveis sob a tinta. 

Devido às rachaduras, em um dos corredores o 
acabamento está se soltando. 

 
 

 

 
Rachaduras sob a tinta. 

  
Acabamento das paredes soltando-se. 
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- Infiltrações 
Havia vários pontos com infiltrações na unidade 

escolar.  
No teto da passarela que leva ao pátio, a 

infiltração no teto estava causando deterioração do mesmo. No 
banheiro masculino a situação era precária. No teto e paredes 
do refeitório haviam goteiras e infiltrações. 

Hoje, o problema do teto da passarela foi 
resolvido pela área de manutenção escolar da Prefeitura 
Municipal. Após a reforma não foi dado devido acabamento. As 
rachaduras continuam presentes. 

As infiltrações no banheiro masculino também 
foram corrigidas. Agora o problema apareceu no teto do 
sanitário feminino. 

No refeitório, as goteiras cessaram após 
manutenção dada pelo inspetor de alunos. As infiltrações nas 
paredes e teto continuam. 

Em todas as áreas afetadas podem-se enxergar as 
marcas das infiltrações ou goteiras, pois não foi refeita 
pintura nessas áreas. 

Percebe-se que se trata de um problema 
recorrente. A área onde se localiza a escola é bastante úmida, 
o que pode facilitar a ocorrência desse fenômeno. 

  
Correção das infiltrações no teto da passarela. 

  
Marcas das infiltrações no teto da passarela. Falta de pintura 

após conserto. 
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Marcas das antigas infiltrações e goteiras no teto do 

refeitório. Problemas corrigidos pelo inspetor de alunos. 

  
Novas infiltrações no teto do banheiro feminino. 

  
Infiltrações nas paredes do corredor e refeitório. 

 
- Elevador: 

No período da primeira visita o elevador estava 
quebrado. 

Na segunda visita a Diretora nos relatou que 
houve conserto, mas que ele quebrou novamente. Ainda segundo 
ela, os técnicos relataram que a placa “queima” em razão das 
descargas elétricas atmosféricas muito comuns naquela região. 
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Na planilha de orçamento da obra o valor do elevador é de R$ 
43.181,82124. 

 
- Pára-raios: 

Solicitamos à FDE uma cópia do Laudo Técnico de 
Inspeção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 
– SPDA, a fim de constatarmos a colocação ou não do pára-
raios. Este documento não nos foi entregue. 

Na planilha de preços referente à obra, consta 
orçada a instalação desse equipamento – R$ 4.493,40125. Na 
primeira visita já havia denúncia da falta de instalação e, 
durante a segunda visita, não foi possível constatar se houve 
ou não a colocação. 

A falta desse equipamento pode ser a 
responsável pelos constantes problemas ocorridos no elevador. 

 
- Falta de iluminação na parte externa 

A escola possui uma grande área externa, local 
utilizado como estacionamento. Durante o período noturno essa 
área era bastante escura. 

Na planilha de preços está orçada a colocação 
de 7 luminárias em postes, no valor de R$ 302,03 cada, total 
de R$ 2.114,19126. 

Segundo relato do inspetor, a Prefeitura 
Municipal providenciou a instalação de novos refletores, 
solucionando o problema. 

 
- Cobertura da quadra poliesportiva 

No período da primeira visita a quadra não 
possuía cobertura. No relatório de visita à obra, embora no 
quadro de andamento da obra houvesse os itens referentes à 
cobertura da mesma, não havia data de início nem término. 

Em maio de 2009 a Prefeitura Municipal entregou 
a quadra após reforma em que foi feita a cobertura e 
instalados vestiários.  

Única observação a respeito é que o escoamento 
de água na entrada da quadra não ocorre corretamente, entrando 
água por baixo da porta em dias de chuva. 

  
 
 

 

                                                 
124 Fls. 1.346 do Anexo. 
125 Fls. 1.344 do Anexo. 
126 Fls. 1.344 do Anexo 
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Entrada da quadra e água empoçada no corredor interno. 

  
 

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Quadra poliesportiva 
inacabada 

X  Entregue em 
maio/2009 pela 
Prefeitura 

Sanitário para 
deficientes inacabado 

 X Continua sem barras 
de apoio e vaso. 
Virou depósito 

Rachaduras  X Foi refeita a 
pintura, o que 
apenas disfarçou o 
problema 

Infiltrações  X Somente parte dos 
problemas foram 
resolvidos 

Falta de iluminação 
exterior 

X  Prefeitura instalou 
refletores nas 
partes externas 

Ausência de pára-raios  X Aparentemente não 
foi instalado.  

Elevador quebrado X  Problema resolvido 
após primeira 
visita, mas quebrou 
novamente 

Esgoto sem vazão 
suficiente e próximo a 
sala de aula 

X  Não houve mais 
problemas 

 
 
Documentos Solicitados e Não Entregues a Esta Diretoria 
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- Documentos Comprobatórios da solicitação de providências 
a serem adotadas pela Prefeitura em face dos apontamentos 
realizados por esta Diretoria. 
 
- Cópia do Laudo Técnico de Inspeção do SPDA (Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas) 
 

EE Pimentas II 
Município Guarujá 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 595.883,96 
 

O relatório de Vistoria para cobertura da 
quadra poliesportiva foi feito em 28.08.2007, assim como a 
planilha de orçamento. 

Em 27.06.2008, novo relatório de vistoria 
determinou revisões e/ou substituições em vários pontos da 
cobertura da unidade escolar. 

Sobre os apontados relatados por esta 
Diretoria, a FDE pronunciou-se alegando que a contratada após 
notificação, havia retornado à obra e eliminado os problemas 
existentes. 
 
- Problemas na parte elétrica 

A reforma na parte elétrica, objeto da OS 644, 
possuía algumas pendências. Havia fiação solta nas paredes e 
curto-circuito em alguns pontos. 

Na visita para monitoramento, a Diretora nos 
informou que a construtora retornou à obra e corrigiu as 
falhas. Disse ainda que há menos de 15 dias, nova revisão 
elétrica tinha sido feita para troca dos reatores das 
luminárias. 
 
- Colocação de grama no talude 

No primeiro relatório apresentado, houve 
reclamação por parte da Diretoria da escola, da falta de 
colocação de grama no terreno lateral da quadra. Por conter 
uma inclinação, é passível de desmoronamentos. 

Em resposta, a FDE afirmou que a recomposição 
do talude com plantio de grama, fazia parte do escopo da obra 
de cobertura da quadra e não da reforma geral da unidade 
escolar. E ainda, afirmou que o serviço havia sido executado. 
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Aparentemente a vegetação existente na lateral 
da quadra não se trata de grama. Inclusive já se observa um 
ponto de desmoronamento. 

 

  

Vegetação no fundo da quadra. 

 
 

Desmoronamento em parte do talude. 
Achados Regularizad

o 
Observações 

Sim Não 
Fiação exposta X   

Curto-circuito em 
algumas salas e corredor 

X   

Limpeza após finalização 
da obra 

X   

Colocação de grama no 
talude 

 X Embora não 
constasse no 
projeto auditado, a 
FDE pronunciou-se 
alegando ter 
colocado em outra 
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obra 

 
 

EE Regina Halepian Antunes 
Município Carapicuíba 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 465.081,92 
 

Em 29.01.2008 foi elaborado o relatório de 
vistoria nº 05/0451/08127. A obra teve início em 03.06.2008 e o 
Termo de Recebimento Definitivo com análise de Prazo, emitido 
em 04.08.2009128. 

Antes do Termo de Recebimento Definitivo, em 
06.07.2009, novo relatório de vistoria e planilha de orçamento 
foram feitos. Em 13.07.2009 nova OIS deu início à reforma para 
pequenos serviços de conservação129. 

 
Comparativo entre a 1ª e 2ª visitas 
- Problemas na parte elétrica 

Durante a primeira visita, constatou-se que em 
algumas salas e corredores existiam pontos em que a fiação 
elétrica estava exposta, sem acabamento.  

Na primeira reforma, havia previsão de gastos 
de R$ 50.538,91 com a parte elétrica. Estariam incluídos 
quadros de força, fios, disjuntores, tomadas, luminárias, 
dentre outros itens. 

A FDE afirmou que no recebimento provisório não 
haviam sido identificados esses problemas, mas que as 
providências para solucioná-los seriam tomadas. 

Antes do Recebimento Definitivo em Agosto de 
2009, uma nova vistoria foi realizada, determinando a execução 
de pequenos serviços de conservação. Na Planilha de Orçamento 
de Obras, havia previsão de mais R$ 1.764,92 para instalações 
elétricas130. 

Nessa visita pudemos observar que mesmo após 
duas Ordens de Serviços prevendo reformas na parte elétrica, 
em alguns pontos ainda há fiação exposta.  

                                                 
127 Fls. 1.347 do Anexo. 
128 Fls. 1.359 do Anexo. 
129 Fls. 1.361 do Anexo.. 
130 Fls 1.362 do Anexo. 
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Falta de acabamento nas instalações elétricas. 

- Hidrantes não possuíam mangueiras 
Em resposta a essa constatação, a FDE afirmou 

que “a instalação de hidrantes não estava no escopo da 
intervenção realizada”. No entanto, na planilha de orçamento 
consta a previsão de 5 abrigos para hidrantes completos (com 
mangueira), 4 extintores de CO2 e mais 4 extintores de água, 
totalizando R$ 6.332,37131. 

Durante o monitoramento, apurou-se que o 
problema ainda não foi resolvido. 
 

- Problemas no piso da quadra poliesportiva 
Dentre outros pontos, a obra abrangia reforma 

na quadra de esportes: piso, tabelas de basquete, alambrados e 
acessórios. 

Na primeira visita constatou-se a existência de 
inúmeras rachaduras no piso e o desbotamento da pintura das 
linhas demarcatórias.  

A FDE alegou que na vistoria para recebimento 
da obra esses problemas não foram encontrados, mas “que 
providências para verificação de responsabilidade e solução do 
problema seriam tomadas”. 

Durante a visita para acompanhamento, a 
Diretora informou que o piso havia sido refeito. Observou-se 
que o mesmo não apresenta mais rachaduras. As linhas 
demarcatórias estão em bom estado. 
 
- Problemas no pátio e refeitório 

Na primeira visita a essa unidade escolar, a 
Diretora havia reclamado pelo pátio e refeitório não terem 
sido abrangidos pela reforma. A FDE afirmou que havia previsão 
de manutenção e pintura dessas áreas. 

                                                 
131 Fls. 1.351 do Anexo. 
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Na visita de monitoramento, apurou-se que as 
goteiras antes existentes no pátio foram consertadas com a 
troca de telhas. Mas durante chuvas fortes elas reaparecem. 

No piso dessa área não houve alteração. Ainda 
está bastante deteriorado. 

Na planilha de orçamento há previsão de R$ 
52.507,19132 para pisos internos, sendo R$ 24.944,69 com 
cimentado desempenado alisado, em uma área de aproximadamente 
907 m².  

  

Piso do pátio bastante deteriorado. 

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Fiação exposta  X Alguns pontos não 
sofreram alteração 

Abrigos para hidrantes 
sem mangueiras 

 X  

Rachaduras no piso da 
quadra 

X  Piso foi refeito 

Pintura das linhas 
demarcatórias 

X   

Goteiras no pátio e 
refeitório 

X   

Piso do pátio  X Sem alterações 

 
EMEF Victor Salviano 

Município Suzano 
Período da 1ª visita 13 a 15.02.2008 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  R$ 525.000,00  
 

Em abril de 1998 foi firmado um Convênio entre 
o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 
Educação, a FDE e o município de Suzano para construção, 

                                                 
132 Fls. 1.354 do Anexo. 
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reforma ou adequações de prédios escolares e/ou término de 
obras paralisadas. 

A FDE ficou encarregada de prestar orientação 
técnica, acompanhar e fiscalizar as obras e as atividades 
previstas no Convênio. 

O Município por sua vez, dentre outras 
obrigações, deveria aplicar com rigor os recursos estaduais e 
municipais alocados para a execução do Convênio, destinar 
recursos, permitir vistorias pela FDE e prestar contas dos 
recursos recebidos.  

Conforme previsão no Convênio, a Prefeitura 
contratou uma empresa terceirizada para execução das obras. 
Após apontamentos dessa diretoria, a FDE afirmou que 
notificaria a Prefeitura para que as providências para 
regularização fossem tomadas. 

 
Comparativo entre a 1ª e 2ª visitas 
- Rachaduras 

A escola ainda possui inúmeras rachaduras nas 
paredes e lousas. Percebe-se que nenhuma medida corretiva foi 
adotada. Abaixo alguns exemplos de rachaduras. 
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- Infiltrações 

As infiltrações relatadas anteriormente não 
foram resolvidas.  

Todas as paredes que confrontam com a parte 
externa do prédio possuem sinais de infiltração. Há manchas 
nas paredes e descascamento da pintura. Algumas salas tiveram 
as lousas atingidas. 
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- Falhas no acabamento 

As falhas apontadas anteriormente não foram 
solucionadas. Um pequeno buraco no acabamento do teto continua 
inalterado, os corrimãos ainda estão soltando-se. 

  
 

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Rachaduras paredes e 
lousas 

 X Sem alterações 

Infiltrações em paredes 
e teto 

 X  

Má colocação de 
corrimãos 

 X Piso foi refeito 

Entupimento em válvulas 
nos banheiros 

X   

 
 
Documentos Solicitados e Não Entregues a Esta Diretoria 
 

- Documentos comprobatórios da solicitação de providências 
a serem adotadas pela Prefeitura em face dos apontamentos 
realizados por esta Diretoria. 
 

EE Vila Lucinda 
Município Itu 
Período da 1ª visita 16.02 a 06.03.2009 
Períodos da 2ª visita 23 a 26.11 e 01 a 04.12.2009 
Valor total  3.918.481,40 
 

Houve concorrência para construção de uma nova 
escola. O contrato foi assinado em 07.08.2006 e o início das 
obras deu-se em setembro do mesmo ano. 

O Termo de recebimento Definitivo foi elaborado 
após a visita dessa Diretoria, em 10.08.2009. 

 
Comparativo entre a 1ª e 2ª visitas 
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- Problemas com chuvas 
Durante as chuvas, uma grande quantidade de 

água entra pelo telhado e inunda parte da escola. Sobre a sala 
onde fica o elevador, a quantidade de água é tão grande que é 
comparada a uma cachoeira conforme relatos a esta equipe de 
auditoria. 

Segundo ela, o órgão responsável pela 
manutenção da unidade escolar atribui a quantidade de água a 
uma “folga” que pode haver nos parafusos de fixação das 
telhas, que acaba permitindo a entrada da água. 

A FDE em resposta, afirmou que providências 
para solução desse problema seriam tomadas. Até o momento da 
visita para monitoramento, nada havia sido feito. 

  
Marcas de água escorrendo pelas paredes. 

 

 
 

 
 

Local onde escorre água sobre o elevador e manchas na quadra. 
- Drenagem deficiente na quadra poliesportiva 

As canaletas existentes na quadra 
poliesportiva, embora circundem toda área, não são suficientes 
para absorver toda água que entra no local durante as chuvas. 

A quantidade de água que entra é elevada em 
razão das aberturas para ventilação existentes nas laterais. 
Nenhuma solução foi dada a esse problema. 
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Aberturas para ventilação na quadra poliesportiva. 

 
- Rachaduras 

Muitas rachaduras eram visíveis nas paredes e, 
principalmente, nas escadas. 

Durante nossa visita constatamos que algumas 
rachaduras foram cobertas, mas ainda são visíveis, outras 
continuam sem alterações. 

Abaixo, alguns exemplos de rachaduras. 
 

  
   

  
 
 

 

Achados Regularizado Observações 
Sim Não 

Vazamento sobre a 
parede do elevador 

 X Sem alterações 



 
       Fl.nº             616 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

Escoamento de água na 
quadra 

 X Possui canaletas, 
mas são 
insuficientes. 

Rachaduras nas paredes 
e escadas 

X  Problema disfarçado 
mas não solucionado 

Extintores e mangueiras 
dos hidrantes 

X  Guardados para 
evitar atos de 
vandalismo. 

 
 
Documentos Solicitados e Não Entregues a Esta Diretoria 
 

- Documentos comprobatórios da solicitação de providências 
a serem adotadas em face dos apontamentos realizados por 
esta Diretoria. 

Considerações 
 
As escolas selecionadas representam 

aproximadamente 10% do total das escolas visitadas 
anteriormente. 

Comparando-se a situação atual das unidades 
escolares com os apontamentos anteriores, verifica-se que 
apenas uma parte das irregularidades foi sanada. 

Em relação à maioria dos apontamentos, a FDE 
havia afirmado em resposta que notificaria a empresa 
responsável pela obra para solução dos problemas. 

No entanto, nota-se em alguns relatórios de 
vistorias realizadas pouco tempo após a primeira visita 
realizada por esta Diretoria, que novas reformas visando 
solucionar os problemas apontados foram determinadas. Isso 
significa que a empresa contratada, s.m.j., receberia para 
correção de um serviço que ela mesma realizou de maneira 
insatisfatória. 

Esse procedimento não é o adequado posto que, por 
se tratarem de pendências de reformas realizadas, a empresa 
responsável por estas obras deveria solucioná-las, sem custo 
adicional à FDE. 

A falta de correção das demais irregularidades 
pode ser conseqüência da falta de uma maior fiscalização por 
parte da FDE e da imposição de alguma penalidade às 
contratadas pelo não cumprimento de cláusulas contratuais. 

Síntese do apurado 
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Tendo em vista os objetivos e o escopo de 
monitoramento, relatamos a seguir sinteticamente os achados. 
a) Fiscalização deficiente por parte da FDE 

Embora tenha cobrado das contratadas soluções 
para as irregularidades apontadas, a FDE não exerce uma 
fiscalização capaz de verificar a execução efetiva desses 
serviços.  

A maioria das escolas visitadas ainda possuía 
pendências, demonstrando deficiência na fiscalização feita 
pela FDE. 

Um exemplo disso é a correção de vazamentos 
existentes em um dos banheiros da E.E. Diniz Martins. A FDE 
afirmou que notificaria a contratada para que esta viesse 
solucionar os problemas, mas na visita para monitoramento 
apurou-se que não houve modificação, os vazamentos continuam. 

Um acompanhamento mais rígido das obras e 
correta realização de vistoria para entrega da obra, ajudariam 
na diminuição do número de problemas que freqüentemente são 
encontrados. 

 
b) Falta de planejamento  

 
Os relatórios de vistorias elaborados muitas 

vezes não abrangem todos os problemas existentes na área onde 
a intervenção deverá ser feita, o que causa impactos negativos 
posteriormente. 

Um exemplo é na E.E. Coronel Ary Gomes, em que 
foi feita pintura na escola sem correção dos problemas 
existentes no telhado. Com as infiltrações existentes, a 
pintura deteriora-se muito rapidamente. 
 
c) Termo de entrega das obras não é feito a contento. 

Os termos de recebimento das obras nem sempre 
coincidem com a realidade observada nas escolas. Serviços não 
realizados são atestados e problemas não são relatados. 
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XII. 15 - Programa 2508 – Provisão de Moradias 
          Ação 2006 – Produção de Unidades Habitacionais 
ÓRGÃO: Secretaria da Habitação 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo 

INSTRUÇÃO: DCG 4 – DSF I 
 
1.Identificação do Objeto de auditoria 
 

Estabelece a Lei Orçamentária Estadual nº 
13.289 de 22 de dezembro de 2008 que a Ação Governamental 2006 
– Produção de Unidades Habitacionais consiste na produção de 
unidades habitacionais isoladas ou em empreendimentos 
habitacionais, com infra-estrutura e equipamentos urbanos 
realizados em parceria com os municípios e outros agentes de 
acordo com a característica do atendimento. 

Esta ação está inserida no Programa 2508 – 
Provisão de Moradias, que tem como escopo dar acesso à moradia 
para população de baixa renda, através da produção de 
habitações e aquisição de imóveis prontos ou em construção. 

A justificativa apresentada é o déficit 
habitacional no Estado, de 880.000 moradias, de acordo com o 
Plano Plurianual do Estado de São Paulo 2008-2011 (Programa 
2508) – Lei nº 13.123 de 08.07.2008. 
 
2.Objetivos e escopo da auditoria 
 

Esta Diretoria, mediante consulta ao COAG – 
Cadastro de Obras e Ações do Governo e requisição documental 
feita diretamente à CDHU selecionou os empreendimentos 
concluídos e ocupados a partir do ano de 2008, conforme 
critérios mencionados no item 1.4 deste relatório, visando 
responder às seguintes questões de auditoria: 
 

· Os indivíduos beneficiados satisfazem, efetivamente, as 
condições estabelecidas pelo programa para a obtenção das 
moradias;  

· As moradias anteriormente ocupadas pelos beneficiários 
encerravam condições de déficit habitacional? Em que 
medida o programa contribui para a diminuição do problema 
no Estado de São Paulo; 

· Quais são as condições habitacionais dos moradores dos 
empreendimentos da CDHU? Os domicílios apresentam, cerca 
de dois anos após a conclusão das obras, sinais de 
comprometimento de suas estruturas físicas? Além disso, 
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os locais onde foram construídas as unidades 
habitacionais apresentam condições adequadas de 
urbanização? Há equipamentos sociais e comunitários na 
região que atendam às necessidades dos moradores 
beneficiados? Há linhas de transporte público que liguem 
o local aos principais centros em que se concentram as 
oportunidades de emprego e geração de renda. 

 
Assim, o escopo da auditoria amolda-se ao 

seguinte problema: “As ações promovidas pela Companhia, além 
de contribuírem de maneira significativa para a diminuição do 
déficit habitacional no Estado de São Paulo, proporcionam 
condições adequadas de moradia a seus beneficiários, 
garantindo-lhes acesso aos serviços públicos e aos 
equipamentos sociais indispensáveis a seu desenvolvimento 
individual e comunitário”. 
 
3.Estratégia metodológica 
 
a. Fonte de critérios 
 

As questões de auditoria se basearam em 
pesquisas realizadas na legislação pertinente ao tema, bem 
como através de reuniões realizadas com técnicos da CDHU, bem 
como, bibliografia voltada à discussão de problemas 
habitacionais do Estado. 
 
b. Seleção Abrangida 
 

A seleção dos conjuntos habitacionais para a 
realização das pesquisas orientou-se pela estimativa do 
déficit habitacional nos diversos municípios do interior do 
Estado, que receberam, a partir de janeiro de 2008, 
empreendimentos realizados pela CDHU em parceria com as 
respectivas Prefeituras municipais. 

Utilizamos como fonte de dados para a seleção 
dos empreendimentos as pesquisas realizadas pela Fundação João 
Pinheiro, embora as mesmas ofereçam informações apenas para os 
Estados e para as Regiões Metropolitanas, inexistindo, 
portanto, a indicação da dimensão do déficit em cada um dos 
municípios paulistas. Para contornarmos tal restrição, 
recorremos aos dados disponibilizados pelo último Censo 
realizado pelo IBGE, em 2000, por se tratar da única pesquisa 
que fornece elementos relacionados às condições habitacionais 
em nível municipal, ainda que suas informações não estejam 
agrupadas de acordo com as características que definem o 
conceito de déficit habitacional. 
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A primeira – e mais evidente – limitação 
decorrente desta opção é o fato de o intervalo de tempo entre 
a realização do Censo e a aplicação dos questionários ser de, 
aproximadamente, dez anos, período durante o qual diversos 
municípios podem ter sofrido significativas transformações em 
suas estruturas econômicas, de sorte a desfigurar a paisagem 
social constituída com base nos dados coletados pelo IBGE.  
Por outro lado, convém salientar que, se considerarmos a data 
em que as obras dos conjuntos habitacionais foram iniciadas – 
e, portanto, o período durante o qual ocorreram o 
cadastramento e a atribuição dos benefícios aos interessados –
, ao invés do período de realização desta auditoria, ou mesmo 
da entrega definitiva das unidades habitacionais a seus 
moradores, a data de realização do Censo torna-se bem menos 
relevante, pois diminuem-se consideravelmente as 
possibilidades de suas informações não mais refletirem as 
realidades que buscaram retratar, já que em alguns municípios 
selecionados para esta auditoria, as obras tiveram início em 
2002, conforme podemos observar na tabela a seguir. 

Além disso, a utilização dos dados do IBGE 
exigiu, ainda, a realização de algumas aproximações, que, 
evidentemente, importaram a redução do grau de precisão das 
estimativas obtidas. 

A primeira delas diz respeito aos dados 
relativos à coabitação familiar. No Censo de 2000 não foram 
diferenciadas as famílias que dividiam voluntariamente o mesmo 
domicílio com outra(s) família(s) daquelas que o faziam 
somente por não possuírem condições de adquirir uma moradia 
própria. Na primeira – e até o momento única – oportunidade em 
que ambas as situações foram diferenciadas (PNAD 2007), os 
resultados indicaram que 62,4% dos domicílios em que havia 
coabitação, no Estado de São Paulo, encerravam, de fato, 
situações de déficit habitacional133. Na Grande São Paulo tal 
valor foi apenas ligeiramente superior: 63,5%. Dessa forma, 
para o cálculo do número final do déficit, esses percentuais 
foram aplicados ao total de casos de coabitação registrados em 
cada um dos municípios paulistas, diferenciando os do interior 
daqueles que integram a RMSP. 

Para a utilização das informações acerca do 
total de domicílios com ônus excessivo com aluguel134 foi 
utilizado procedimento semelhante ao descrito no parágrafo 
anterior. De acordo com a Fundação João Pinheiro, do total de 
moradias existentes no Estado de São Paulo, em 2000, 2,8% 
delas eram ocupadas por famílias que despendiam mais de 30% de 

                                                 
133 Ver nota 3. 
134 De acordo com a conceituação empregada pela Fundação João Pinheiro, o ônus excessivo com aluguel ocorre 
quando “famílias pobres (renda familiar até três salários mínimos) pagam 30% ou mais da sua renda familiar 

para o locador”, op. cit., pg. 17 
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seus rendimentos mensais - cujo valor total não ultrapassava 
três salários mínimos – com o pagamento do aluguel do 
respectivo imóvel. Na região Metropolitana de São Paulo esse 
percentual era de exatos 3%135. O déficit provocado por este 
motivo foi calculado aplicando-se esses valores ao número de 
domicílios registrados em cada um dos municípios paulistas – 
informação essa que, mais uma vez, provém do Censo realizado 
pelo IBGE em 2000. 

Aos casos acima descritos juntaram-se, ainda, 
os domicílios não próprios cujo número médio de moradores por 
dormitório era superior a três, bem como os domicílios 
improvisados136, de modo a contemplar cada um dos elementos 
que, segundo a conceituação adotada pela FJP, delimitam os 
contornos do problema em questão. O número final assumido como 
o déficit estimado dos municípios que receberam 
empreendimentos promovidos pela CDHU, ao longo do período 
abrangido por este relatório, foi obtido, enfim, pela soma dos 
números decorrentes desses quatro fatores, conforme podemos 
observar na tabela abaixo. 

A principal limitação destas estimativas advém 
da possibilidade de domicílios já contabilizados entre os que 
apresentam um dos problemas acima comentados serem novamente 
considerados por expressarem, igualmente, as características 
que definem as demais causas do déficit. Podemos supor, por 
exemplo, a existência de domicílios cujos moradores, além de 
dividirem os mesmos dormitórios com mais de três indivíduos, 
em média, destinem mais de 30% de todos os seus rendimentos 
mensais, somados, à quitação do aluguel do imóvel. Os números 
considerados, portanto, encontram-se certamente 
superestimados. De qualquer maneira, parece-nos que, ante a 
ausência de informações diretas sobre o assunto por município, 
os procedimentos adotados permitem, ao menos, vislumbrar os 
municípios que podem ter recebido empreendimentos 
habitacionais com número de unidades superior à sua demanda 
efetiva. 

 

                                                 
135 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, op. cit., pg. 58. Neste mesmo estudo há a indicação que, em 2007, esses 
valores já atingiam os patamares de 4,8% para o Estado e 5,0% para a Região Metropolitana de São Paulo. Não 
obstante a existência de informações mais atualizadas, optamos por utilizar as relativas ao ano de 2000, 
porquanto a pesquisa mais recentes acerca do número de domicílios por município no Estado de São Paulo é, 
justamente, o Censo daquele mesmo ano. No caso da coabitação familiar, face à indisponibilidade de 
informações relativas ao mesmo ano, não foi possível utilizar o mesmo procedimento, o que torna os resultados 
finais mais suscetíveis a distorções.   
136 Fonte: IBGE, Censo 2000. 
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T
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 2685/026/09 

Município Total de 
domicílios 

Número de 
unidades 

construídas 
no 

programa 

Percentual 
em relação 
ao total de 
domicílios 
existentes 
em 2000 

Benefi-
ciados 

% da 
população 
atendida 

Início Término 

Domicílios 
não 

próprios 
com mais 

de três 
moradores 

por 
dormitório 

Domicílios 
improvisa-

dos  

Domicílios 
com mais de 
uma família 
(coabitação 

não voluntária) 

Ônus 
excessivo 

com 
aluguel 

Déficit 
total 

estimado 

% do 
déficit 

atendido 

NOVA ALIANÇA 1431 200 13,98% 1000 20,39% 10/4/06 11/9/08 20 1 54 40 115 173,36% 

BRAÚNA 1261 95 7,53% 475 10,05% 12/6/06 12/8/08 6 1 31 35 74 128,77% 

LAVÍNIA 1529 150 9,81% 750 9,39% 12/9/05 16/12/09 31 2 41 43 117 128,04% 

JACI 1162 95 8,18% 475 9,48% 20/7/05 20/6/08 23 2 31 33 89 106,74% 

MACEDÔNIA 1138 92 8,08% 460 13,49% 1/8/05 3/6/08 10 2 59 32 102 89,77% 

OCAUÇU 1169 112 9,58% 560 13,40% 28/3/05 29/2/08 53 2 48 33 135 82,82% 
SANTÓPOLIS DO 
AGUAPEÍ 1064 68 6,39% 340 8,48% 16/5/05 16/10/07 6 2 46 30 83 81,49% 

QUATÁ 3292 212 6,44% 1060 8,85% 23/5/05 24/10/08 41 37 96 92 266 79,57% 
NOVA 
INDEPENDÊNCIA 618 30 4,85% 150 6,05% 27/12/05 27/8/08 6 2 14 17 39 77,16% 

IPAUSSU 3574 241 6,74% 1205 9,29% 26/3/03 26/12/07 121 7 97 100 326 74,03% 

TERRA ROXA 2132 173 8,11% 865 10,61% 12/6/06 11/6/09 80 15 82 60 237 73,07% 

VALENTIM GENTIL 2429 159 6,55% 795 8,45% 11/1/06 12/5/09 23 2 131 68 224 71,04% 

GUZOLÂNDIA 1243 60 4,83% 300 9,10% 6/2/06 6/10/08 31 3 23 35 92 65,48% 

CRAVINHOS 7561 440 5,82% 2200 7,49% 30/4/03 30/12/08 227 3 262 212 703 62,56% 

POTIM 3368 299 8,88% 1495 8,24% 1/10/02 28/3/08 177 6 226 94 504 59,36% 

TRABIJÚ 377 26 6,90% 130 16,31% 14/2/05 14/12/07 33 1 15 11 59 43,80% 

Municípios contemplados com empreendimentos da CDHU selecionados para visita “in loco” 
considerando os critérios mencionados – Fonte – IBGE - 2000 
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Nos casos apontados acima, podemos verificar 
que em cinco dos seis municípios cujos déficits foram mais 
atingidos (última coluna), o total de unidades habitacionais 
produzidas pelo programa em apreço representa mais de 8% do 
estoque de moradias existentes em cada um daqueles municípios. 
Se ponderarmos esses valores à luz das informações 
apresentadas pela FJP para o ano de 2007 – segundo as quais o 
déficit habitacional no Estado de São Paulo equivalia a 9,6% 
do conjunto de domicílios particulares permanentes137 –, 
verificamos que as projeções aqui realizadas podem não 
apresentar distorções excessivas, porquanto nos casos em que, 
segundo as estimativas, a construção de casas excedeu a 
quantidade necessária para a completa eliminação do déficit 
habitacional nos municípios, ou esteve próximo de fazê-lo, os 
percentuais apresentados por estes são extremamente próximos 
ao do apontado pela Fundação.  

Já em relação aos municípios que integram a 
Região Metropolitana de São Paulo, a seleção dos conjuntos 
habitacionais para a realização das entrevistas ocorreu de 
maneira aleatória, evitando-se somente que a escolha se 
restringisse aos localizados na Capital (Tabela - unidades 
habitacionais visitadas na Capital). 

É importante mencionar, ainda, que a seleção 
realizada não oferece uma amostragem representativa do 
conjunto de assentamentos concluídos ao longo dos dois últimos 
anos, já que a quantidade de questionários aplicados foi 
definida unicamente em virtude dos recursos disponíveis para a 
realização do trabalho (tempo e número de servidores 
envolvidos) e não em razão de critérios estatísticos, cujas 
implicações exigiriam não apenas um número maior de 
entrevistas, mas também a seleção dos conjuntos habitacionais 
em conformidade com a distribuição das unidades produzidas ao 
longo das diversas regiões do Estado. 
 
4. Aspectos orçamentários 
4.1. Indicadores e Metas (PPA e LOA) 
 

A Lei Estadual n.º 13.123 de 08.07.08 (Plano 
Plurianual do Estado de São Paulo - 2008-2011), define os 
valores e metas para o Programa 2508 – Provisão de Moradias, 
conforme demonstrado às fls. 36 do Anexo. 

Este programa se insere no orçamento da 
Secretaria de Estado da Habitação, porém pode ser executado 
pela própria Secretaria, bem como, pela CDHU, agente promotor 
de moradias populares que tem por finalidade executar 
programas habitacionais em todo o território do Estado, 

                                                 
137 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, op. cit., pg. 25 
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voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa 
renda ou por meio de repasse de recursos para os executores. 

A meta constante do PPA é a produção de 51.170 
unidades habitacionais, meta que se presta a explicitar a 
eficácia da ação que é um dos fatores que não podem ser 
negligenciados na avaliação e no monitoramento de qualquer 
programa/ação. Entretanto, restam ainda outros aspectos da 
atuação governamental que demandam, igualmente, a produção 
constante de informações, de modo a permitir o conhecimento da 
real extensão dos benefícios proporcionados à população-alvo e 
dos procedimentos de execução que podem, eventualmente, 
dificultar a obtenção dos resultados desejados, reclamando, 
portanto, a adoção de estratégias capazes de sanar as 
deficiências operacionais detectadas. 

Em relação ao PPA anterior, o atual sofreu 
algumas alterações no Programa 2508, tanto na nomenclatura do 
programa e das ações, bem como, no produto pretendido. O 
programa que era denominado Pró-Lar passou para o atual 
Provisão de Moradias. Às fls. 37 do Anexo demonstramos as 
alterações ocorridas em suas ações. 

É importante ressaltar que a análise e o 
acompanhamento da ação que integra o programa em apreço sofre 
restrições significativas em virtude da omissão, na peça 
orçamentária plurianual, de informações relevantes a respeito 
de sua execução. No PPA do Governo Estadual podemos observar 
que: 
 

11. O código de cada uma das ações não é 
especificado; 

12. Não há nenhuma referência a respeito da data em 
que as ações/projetos terão início e, tampouco, da 
que determinará o fim de sua execução; 

13. A omissão do valor total estimado a ser 
despendido nas ações ao final do quadriênio em 
apreço; 

14. Não é realizada a regionalização da incidência 
do programa, isto é, não ocorre o detalhamento do 
montante de recursos que serão aplicados em cada uma 
das regiões do Estado; 

15. Não é demonstrado o total de recursos que deve 
ser empregado em cada um dos exercícios 
compreendidos pelo PPA, além de inexistir o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas em cada 
um deles. 

 
Evidentemente, todas essas informações 

concorrem para o incremento das possibilidades de 
acompanhamento e avaliação das ações executadas pelos entes 
públicos, além de oferecer novos subsídios à análise dos 
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resultados econômicos e sociais da ação governamental. Neste 
sentido, a inclusão de tais elementos nas demonstrações 
inerentes aos planos plurianuais reveste maior transparência à 
atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar 
maior publicidade ao conjunto de suas realizações. 
 
4.2. Execução Orçamentária 
 

Para o exercício de 2009, a Lei Estadual nº 
13.289 de 22/12/08 (Lei Orçamentária do Estado de São Paulo) 
prevê, no Programa em análise, a aplicação de R$ 
70.616.000,00, distribuído entre as suas ações, conforme 
demonstrado às fls.37 do Anexo, na Tabela 3, sendo selecionada 
a Ação do Programa 2006 – Produção de Unidades Habitacionais, 
tendo em vista a verificação de programas e ações que tinham 
como objetivo a execução de obras, conforme consta da Tabela 
4, às fls.38 do Anexo. 

A movimentação orçamentária para a ação em 
análise no exercício de 2009 também está demonstrada às fls.38 
do Anexo na Tabela 5. 

Na verificação da ação selecionada observou-se 
que a maioria dos recursos, em 2009, foi empenhada e liquidada 
tendo como credor a CDHU conforme se verifica a seguir: 
 

Credor Elemento Econômico NE NL OB 

CDHU 449051-Obras e Instalações 29.088.300,68 29.088.300,68 11.336.596,27 

Secretaria da Habitação 442042-Auxílios 9.006.740,30 9.006.740,30 11.643.910,48 

Total 38.095.040,98 38.095.040,98 22.980.506,75 

Despesa empenhada, liquidada e paga relativa à ação - Fonte – 
Sigeo – 10/03/2010 

 
Além destes recursos transferidos à CDHU por 

meio da Ação 2006 – Produção de Unidades Habitacionais, a 
empresa também tem como fonte de recursos a subscrição de 
ações (Programa 001 – Participação Societária – Ações – 1682 – 
Subscrição de Ações da CDHU e 1853 – Subscrição de Ações CDHU 
-cortiços, favelas, recursos ambientais), conforme a seguir 
demonstramos: 
 
Programa: 0001 - PARTICIPACAO SOCIETÁRIA 

Ação 
Fonte de 

recursos138 Elemento Dotação inicial  Dotação atualIzada  
Crédito 

empenhado Liquidado Pago Pago de Restos 

1682 001 444051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1682 001 459065 322.045.000,00 472.621.605,00 472.621.605,00 472.621.605,00 442.621.605,00 179.983.953,00 

Total 322.045.000,00 472.621.605,00 472.621.605,00 472.621.605,00 442.621.605,00 179.983.953,00 

1853 001 459065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 

                                                 
138 Fonte de recursos: 001 – Tesouro; 007 – Operações de Crédito e Contribuições do Exterior. 
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1853 007 459065 19.876.000,00 19.876.000,00 9.521.034,68 9.521.034,68 9.521.034,68 0,00 

Total 19.876.000,00 19.876.000,00 9.521.034,68 9.521.034,68 9.521.034,68 750.000,00 

Movimentação orçamentária 2009 para as ações 1682 e 1853 da 
Participação Societária, considerando os elementos econômicos 
referentes às obras e instalações - Fonte: Sigeo – 09/03/2010 
 

Efetuamos também uma análise na despesa 
liquidada no período de 2008 e 2009 (vigência do PPA atual) e 
constatamos o que segue: 
 

· a despesa liquidada da ação 2006 – Produção de Unidades 
Habitacionais em relação ao PPA em vigência apresentou-se 
de forma equilibrada nos dois exercícios, havendo um 
discreto aumento em 2009 conforme verifica-se no gráfico 
a seguir: 

 

 
Comparativo da Despesa Liquidada da ação 2006 - Fonte – Sigeo 
– 09/03/2010 
 

Salientamos que, deixamos de realizar 
comparativo da despesa liquidada em relação ao PPA anterior em 
razão da mudança da nomenclatura, das ações e do produto 
pretendido do programa e ação em análise, conforme já 
mencionado, o que dificultaria a comparação. 
 
5.Histórico e legislação pertinente  
 

A empresa hoje conhecida como CDHU – Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo – foi criada pela Lei Estadual nº 483, de 10 de outubro 
de 1.949 e já teve vários nomes: CECAP (Caixa Estadual de 
Casas para o Povo e posteriormente Companhia Estadual de Casas 
Populares), CODESPAULO (Companhia de Desenvolvimento de São 
Paulo) e CDH (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Estado de São Paulo. 

A antiga autarquia CECAP (Caixa Estadual de 
Casas para o Povo) foi transformada através da Lei nº 905 de 
18 de dezembro de 1.975 na Companhia Estadual de Casas 
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Populares (também CECAP) – sociedade por ações. Em janeiro de 
1.981, esta mudou seu nome para CODESPAULO, que, por sua vez, 
foi transformada em março de 1.984 na Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo (CDH), que 
tinha entre seus principais conceitos as demandas por 
participação e descentralização e a mobilização dos municípios 
como parceiros de seus empreendimentos. 

A CDHU, empresa do Governo do Estado, vinculada 
à Secretaria da Habitação, é um agente promotor de moradias 
populares que tem por finalidade executar programas 
habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o 
atendimento exclusivo da população de baixa renda – atende 
famílias com renda na faixa de 1 a 10 salários mínimos. 
 
5.1. Trâmite do Processo para operacionalização da Ação em 
análise 
 

Esta ação em análise se insere em um programa 
governamental que se insere no orçamento da Secretaria de 
Estado da Habitação, conforme já mencionado anteriormente, 
porém pode ser executado pela própria Secretaria, bem como, 
pela CDHU ou por meio de repasse de recursos para os 
executores, conforme se verifica a seguir: 

 

Fonte: site www.habitacao.sp.gov.br 

 

A análise desta diretoria se restringiu à 
execução por meio de parceria com municípios (administração 
direta e empreitada) e com associações e cooperativas, cujas 
definições encontram-se às fls.38/43 do Anexo. 
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Segundo informações disponibilizadas no site da 
própria Companhia, até 2008 617 municípios já haviam recebido 
ao menos um empreendimento habitacional realizado pela CDHU, o 
que representa, aproximadamente, 96% do total de municípios 
existentes em São Paulo. Destes, os localizados no interior do 
Estado têm concentrado, ao menos a partir de 1999, cerca de 
70% dos domicílios produzidos, estando os 30% restantes na 
Região Metropolitana de São Paulo, conforme podemos observar 
na tabela abaixo: 
 

ATENDIMENTO 

Número de 

unidades 
1986 1999 2004 2008 

RMSP 5.228 64,0 63.105 26,0 97.508 27,0 139.990 32,0 

Interior 2.963 36,0 243.114 74,0 257.847 73,0 297.326 68,0 

Total 8.191 100,0 180.009 100,0 355.355 100,0 437.316 100,0 

Nº de beneficiários atendidos – Fonte – site: 
www.habitacao.sp.gov.br 

 

Embora entre os anos de 1999 e 2008 observe-se 
um discreto aumento da participação das cidades integrantes da 
RMSP no conjunto das residências ofertadas pela Companhia, a 
grande maioria delas continua sendo atribuída a beneficiários 
residentes em municípios do interior. Por outro lado, segundo 
os dados apresentados pela Fundação João Pinheiro, relativos a 
2007, a Região Metropolitana de São Paulo responde por 
aproximadamente 51% dos casos de déficit habitacional no 
Estado. Podemos observar, portanto, que, ao longo dos últimos 
anos, tem ocorrido um descompasso entre a distribuição dos 
benefícios oferecidos pela CDHU e a localização geográfica dos 
problemas a que visam solucionar. Evidentemente, a construção 
de conjuntos habitacionais na Capital e nos municípios que lhe 
são fronteiriços, dado o intenso e desordenado processo de 
urbanização a que foram submetidos desde o início da década de 
cinqüenta do século passado, enfrenta obstáculos que não estão 
presentes na maioria dos municípios do interior paulista.  Os 
espaços disponíveis para a instalação de novos assentamentos 
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humanos na RMSP são cada vez mais escassos. Boa parte dos 
terrenos aptos a receber tais empreendimentos ou apresentam 
valores de mercado incompatíveis com os que podem ser 
incorporados aos financiamentos voltados à população de baixa 
renda, ou situam-se em locais excessivamente distantes das 
regiões onde se concentram as principais oportunidades de 
emprego e geração de renda – além de serem carentes de 
diversos equipamentos sociais fundamentais. 

Com relação aos critérios utilizados para a 
definição dos municípios que devem abrigar novos conjuntos 
habitacionais, a Companhia esclareceu que “os pleitos são 
encaminhados pelas Prefeituras Municipais e selecionados em 
função, especialmente, da viabilidade técnica dos 

empreendimentos”139. Este é, sem dúvida, um dos aspectos cuja 
análise não pode ser negligenciada neste processo. Parece-nos, 
entretanto, que a consideração pelas informações que apontam 
em quais locais as intervenções das políticas habitacionais 
públicas são mais prementes devem ombrear em importância com 
os elementos que revestem uma dimensão mais propriamente 
técnico-financeira, de modo que o número de unidades 
domiciliares entregues pela Companhia reflita de maneira mais 
aproximada os números do déficit habitacional nas diversas 
regiões do Estado. 

Um dos fatores fundamentais para que este tipo 
de análise seja incorporado ao planejamento das ações 
promovidas pela CDHU foi recentemente adotado. De acordo com a 
Companhia, “neste ano está em implantação o Sistema de Pleitos 
Municipais, importante instrumento para o planejamento 
estratégico das ações da Secretaria da Habitação e da CDHU, 
que conta com o preenchimento de informações e demandas das 
Prefeituras Municipais, por meio do site da Secretaria da 
Habitação/CDHU. A primeira etapa da análise técnica destes 
pleitos tem previsão de encerramento em dezembro de 2009”. 
Esta importante iniciativa permite obter uma visão global das 
oportunidades de investimento proporcionadas pelos diversos 
municípios do Estado, permitindo à Companhia selecioná-los 
segundo as orientações emanadas de sua política habitacional, 
que devem repousar sobre critérios objetivos e transparentes. 
Para que os problemas habitacionais possam ser combatidos de 
maneira mais homogênea e eficaz, conciliando as demandas por 
intervenções com as características e a dimensão das 
necessidades de cada região, é fundamental a observância das 
informações produzidas por institutos de reconhecida 
capacidade técnica e metodológica. A realização, pelo IBGE, do 
Censo populacional de 2010 oferecerá uma relevante 
oportunidade para que esta tarefa seja realizada, porquanto, 
além da contagem do número de moradores de todos os municípios 

                                                 
139 Conforme documento juntado às folhas 1883/1887 do anexo. do TC-A – 31.159/026/09.Os grifos são nossos. 
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paulistas, a pesquisa fornecerá informações acerca de suas 
condições de habitação, revelando a extensão atualizada e 
detalhada140 do problema, além de permitir o conhecimento 
aproximado da extensão das modificações proporcionadas pelas 
ações da Companhia ao longo da última década. 
 
6.Metodologia 
 

Após seleção e estudo da legislação da Ação em 
exame, bem como reuniões com técnicos de algumas áreas do 
CDHU, foram elaborados dois questionários a serem aplicados 
aos responsáveis pelas associações que administraram os 
mutirões e aos moradores dos seguintes conjuntos 
habitacionais, visando verificar a sua aplicabilidade: 
 

Unidades 

Habitacionais 

Sub-tipo ação Executor Município UR – TCE 

168 Parceria com 

Associações e Coop. 

Comissão de Mães 

Formadas 

São Paulo (Brasilândia) Capital 

120 Parceria com 

Associações e Coop. 

Núcleo Bettel Embu Capital 

84 Parceria com 

Associações e Coop. 

Associação Comunitária 

dos Filhos da Terra 

São Paulo (Guaianases) Capital 

120 Parceria com 

Associações e Coop. 

Sociedade Amigos de 

Itaquera I 

São Paulo (Itaim 

Paulista) 

Capital 

160 Parceria com 

Associações e Coop. 

Movimento Pró-Moradia de 

Itaquaquecetuba 

Itaquaquecetuba Capital 

Unidades habitacionais visitadas na Capital – Fonte: COAG 
 

Posteriormente, então, contou-se com a 
colaboração das Unidades Regionais – UR’s desta Casa mediante 
utilização da Ordem de Serviço nº 02/09, para visita aos 
empreendimentos e preenchimento de um questionário previamente 
elaborado por esta Diretoria. Cabendo à auditoria a observação 
dos aspectos levantados quando do planejamento: 
 

a) cumprimento das condições estabelecidas pelo programa de 
obtenção de moradias pelos beneficiários; 

b) verificação da localização dos empreendimentos no tocante 
às condições de urbanização, tais como equipamentos 
sociais e transporte público; 

c) condições habitacionais anteriores à concessão, pela 
CDHU, do benefício. 

                                                 
140 A menor unidade de agregação do Censo é o setor censitário, que corresponde a quadras urbanas e a vilas 
rurais sorteadas em determinados setores censitários. Ou seja, os dados coletados pelo Censo permitem não 
apenas o conhecimento das realidades dos municípios, de maneira geral, como apresentam, também, quais 
regiões, dentro destes, concentram os maiores problemas relacionados à pobreza e à precariedade das condições 
habitacionais.   
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Os empreendimentos executados mediante a 

celebração de convênios entre a CDHU e os municípios para 
verificação “in loco” pelas UR’s foram selecionadas a partir 
de pesquisa realizada no COAG – Cadastro de Obras e Ações do 
Governo e critérios mencionados em item próprio deste 
relatório e são os seguintes: 
 
Unidades 

Habitacion
ais 

Sub-tipo ação Executor Município UR – TCE 

60 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Guzolândia Andradina 

50 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Lavínia Andradina 

100 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Lavínia Andradina 

30 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Nova 
Independên

cia 

Andradina 

95 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Braúna Araçatuba 

68 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Santópolis 
do Aguapeí 

Araçatuba 

26 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Trabijú Araraquara 

92 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Macedônia Fernandópoli
s 

75 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Valentim 
Gentil 

Fernandópoli
s 

84 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Valentim 
Gentil 

Fernandópoli
s 

299 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Potim Guaratinguet
á 

56 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Ocauçu Marília 

56 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Ocauçu Marília 

241 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Ipaussu Marília 

212 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Quatá Presidente 
Prudente 

440 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Cravinhos Ribeirão 
Preto 

173 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Terra Roxa Ribeirão 
Preto 

95 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Jaci S. J. Rio 
Preto 
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100 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Nova 
Aliança 

S. J. Rio 
Preto 

100 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Nova 
Aliança 

S. J. Rio 
Preto 

201 Parceria com 
Municípios 

Prefeitura 
Municipal 

Araçoiaba 
da Serra 

Sorocaba 

Empreendimentos selecionados para visita “in loco” com a 
colaboração das UR’s – Fonte – COAG 
 

7.Resultado da Auditoria 
 

Após as visitas nos empreendimentos escolhidos 
a serem vistoriados na Capital e Grande São Paulo e após o 
prazo concedido às URs para realização das auditorias passamos 
a relatar o que segue: 
 
a)Os indivíduos beneficiados satisfazem, efetivamente, as 
condições estabelecidas pelo programa para a obtenção das 
moradias?  

O artigo 3º da Lei nº 7.646 de 26 de dezembro 
de 1991 alterou o artigo 7º da Lei nº 6.556 de 30 de novembro 
de 1989, que havia sido alterado posteriormente pela Lei nº 
7.003 de 27 de dezembro de 1990, cujo conteúdo transcrevemos 
abaixo: 
 

“Artigo 7.º – Os programas habitacionais referidos no 
artigo 5.º desta lei serão destinados às famílias de 
baixa renda, priorizando-se as que possuem renda 
familiar de até 3 (três) salários mínimos, cujas 
prestações não poderão ultrapassar a 15% (quinze por 
cento) da referida renda. 
§ 1.º – As prestações dos adquirentes cuja renda 
familiar se situe entre 3 (três) e 5 (cinco) salários 
mínimos, não poderão ultrapassar a 20% (vinte por 
cento) da referida renda. 
§2.º – Os adquirentes a que se refere este artigo 
terão prestações substancialmente subsidiadas, na 
forma que dispuser o regulamento.” 

 
Já a Lei nº 12.801 de 15 de janeiro de 2008 

reafirma o atendimento prioritário às famílias com renda de 
até 5 (cinco) salários mínimos, complementando que o Governo 
do Estado poderá desenvolver programas habitacionais que 
atendam famílias com renda familiar acima de 5 (cinco) até o 
limite de 10 (dez) salários mínimos, desde que os recursos 
destinados ao atendimento desses não ultrapassem 20% (vinte 
por cento) do orçamento total da Secretaria de Habitação e da 
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo – CDHU. 

Por sua vez, o Decreto nº 33.119 de 14 de março 
de 1991, que disciplina a destinação e aplicação de recursos 
do ICMS para a construção de casas populares, instituiu como 
diretriz a ser observada que 50% (cinqüenta por cento) dos 
recursos deverão ser aplicados em programa de atendimento às 
famílias com renda de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, 
cujas prestações não poderão ultrapassar 20% (vinte por cento) 
dessa renda. 

Os gráficos a seguir demonstram a consolidação 
das respostas à questão nº 6 da entrevista – qual era o valor 
médio da renda mensal familiar no momento da obtenção do 
benefício? – aplicada aos moradores dos conjuntos 
habitacionais de São Paulo e do interior paulista: 
 

 
Consolidado das respostas à questão nº 6 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais de São 
Paulo; Fonte – entrevistas aplicadas 
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Consolidado das respostas dos moradores à 
questão nº 6 dos conjuntos habitacionais do 
interior paulista; Fonte – entrevistas 
aplicadas 

 

Verificou-se então que aproximadamente 88% e 
78% dos entrevistados na Capital e no Interior, 
respectivamente, recebiam de 01(um) a 05(cinco) salários 
mínimos por ocasião da obtenção do benefício, atendendo, 
assim, uma das condições para participação do programa 
Provisão de Moradias, Ação – Produção de Unidades 
Habitacionais. 

Outro aspecto a ser observado nas condições dos 
programas de moradia é a destinação dos imóveis às pessoas 
portadoras de deficiência, aos idosos e aos policiais civis e 
militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de 
escolta e vigilância penitenciária. 

A Lei nº 12.907 de 15 de abril de 2008 
consolidou toda a legislação relativa à pessoa com deficiência 
no Estado de São Paulo. Pelo seu artigo 63, “serão destinados 
a pessoas com deficiência ou famílias que as possuam em seu 
seio, 7% (sete por cento) de todos os imóveis populares 
comercializados pelo Estado, como apartamentos, casas e lotes 
urbanizados, com ou sem cestas básicas de materiais de 
construção”, sendo que a entrega dos imóveis dar-se-á, sempre 
que possível, de forma adaptada, permitindo-se a escolha das 
unidades que melhor se prestem à moradia destas. 

Já a Resolução da Diretoria da CDHU nº 31 de 24 
de agosto de 1999 estabelece que 5% (cinco por cento) das 
unidades produzidas pela CDHU sejam destinadas à pessoa idosa 
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que tenha 60 anos de idade ou mais e que atenda também aos 
seguintes critérios: tenha renda comprovada de 1 a 10 salários 
mínimos; resida no município da inscrição há no mínimo 3 anos; 
e não possua imóvel próprio no Estado de São Paulo. 

Por sua vez, a Lei nº 11.023 de 28 de dezembro 
de 2001, alterada pela Lei nº 11.818 de 3 de janeiro de 2005, 
determina que 4% (quatro por cento) de todos os imóveis 
populares comercializados pelo Estado sejam reservados aos 
policiais civis e militares e agentes de segurança 
penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária. 

Após a consolidação das respostas obtidas à 
questão nº 10 da entrevista – há, dentre os ocupantes desta 
residência, algum indivíduo que satisfaça ao menos uma das 
condições abaixo? Idoso, portador de necessidades especiais, 
policial civil ou militar e agente de segurança ou de escolta 
e vigilância penitenciária, observa-se o que segue: 
 

 
Consolidados das respostas à questão nº 10 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais de São 
Paulo; Fonte – entrevistas aplicadas. 
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Consolidados das respostas à questão nº 10 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais conjuntos 
habitacionais do interior paulista; Fonte – 
entrevistas aplicadas. 

 

Os gráficos demonstram que os percentuais 
destinados a esse público vêm sendo respeitado, uma vez que, 
mais do que 7% e 5% dos entrevistados informaram que há 
moradores idosos e portadores de necessidades especiais. 

Há também uma vedação genérica a todos os 
mutuários ou beneficiários da política habitacional do Estado 
de São Paulo de que este e seu cônjuge ou companheiro não 
poderá ser proprietário de qualquer imóvel residencial antes 
da assinatura de contrato de financiamento habitacional com a 
CDHU (Lei nº 9.075 de 2 de fevereiro de 1995). 

Visando identificar tal condição foi aplicada 
aos moradores dos conjuntos habitacionais a questão nº 16 e 15 
(Capital e Interior, respectivamente) – a residência ocupada 
anteriormente era: - cujos resultados encontram-se 
demonstrados nos gráficos a seguir: 
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Consolidados das respostas à questão nº 16 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais de São Paulo; 
Fonte – entrevistas aplicadas. 

 

 
Consolidados das respostas à questão nº 15 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais conjuntos 
habitacionais do interior paulista; Fonte – 
entrevistas aplicadas. 

 



       Fl.nº             638 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 
 

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR 

         
 

 

Podemos observar, então, que embora 
aproximadamente 60% dos entrevistados responderam que o imóvel 
anteriormente ocupado era alugado, demonstrando que os mesmos 
não eram proprietários de imóveis, ainda 10% e 5% (Capital e 
Interior, respectivamente) responderam que suas casas 
anteriores eram próprias com ou sem título de propriedade. 

Além dos critérios mencionados, embora não 
previsto em lei, consta das condições para participação dos 
interessados no site da CDHU (www.habitação.sp.gov.br), que os 
mesmos devem trabalhar ou manter residência de sua família há 
pelo menos 3(três) anos no município onde será realizado o 
empreendimento. 

Os gráficos a seguir demonstram as respostas à 
questão nº 5 da entrevista – há quanto tempo esta família 
reside no município? – aplicada aos moradores dos conjuntos 
habitacionais de São Paulo e de municípios do interior, 
respectivamente visando verificar o atendimento à esta 
condição. 

 
Consolidados das respostas à questão nº 5 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais de São Paulo; 
Fonte – entrevistas aplicadas. 

 



       Fl.nº             639 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 
 

DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR 

         
 

 

 
Consolidados das respostas à questão nº 5 dos 
moradores dos conjuntos habitacionais do interior 
paulista; Fonte – entrevistas aplicadas. 

 

Diante dos gráficos observamos que a condição 
mínima de moradia do beneficiário da ação em análise, de 
manter a residência de sua família há pelo menos 3 (três) anos 
no município onde será realizado o empreendimento vem sendo 
observada, tendo em vista que, em ambas as situações mais do 
que 80% das respostas ficaram entre 03 (três) e mais do que 20 
(vinte) anos de moradia no município. 

Após a consolidação das respostas relativas ao 
perfil do beneficiário constantes das entrevistas aplicadas 
aos moradores dos empreendimentos em São Paulo e no interior 
paulista foi observado o seguinte, s.m.j., que os critérios 
para distribuição das casas aos beneficiários estão sendo 
observados, porém, a CDHU deve implementar mecanismos que 
vedem ainda mais a participação de pessoas que não atendam os 
critérios para participação definidos em lei, mesmo que em 
pequena porcentagem conforme verificado. 
 
b) As moradias anteriormente ocupadas pelos beneficiários 
encerravam condições de déficit habitacional? Em que medida o 
programa contribui para a diminuição do problema no Estado de 
São Paulo 
 

A justificativa da peça orçamentária plurianual 
para a adoção do programa Provisão de Moradias é apresentada 
nos seguintes termos: 
 

“O déficit habitacional no Estado é de 880.000 moradias, 
sendo que 39% são domicílios que devem ser removidos 
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para ações de urbanização e requalificação. Estima-se a 
necessidade de 536.562 unidades para demanda de famílias 
residentes em domicílios rústicos, ônus excessivo com 
aluguel, domicílios congestionados ou espaço 
insuficiente, em regiões metropolitanas, aglomerações e 
centros urbanos” 

 
No excerto acima, podemos verificar a 

confirmação de que o programa objetiva contribuir para a 
diminuição do déficit habitacional no Estado, além de 
apresentar, alguns dos elementos que definem o conceito em 
questão. Neste mesmo sentido, o indicador adotado para a 
mensuração dos resultados alcançados através de suas ações foi 
a proporção anual de unidades habitacionais entregues em 
relação ao total de famílias submetidas a condições de déficit 
habitacional.  

Os estudos acerca da falta e inadequação do 
estoque urbano de moradias no Brasil são desenvolvidos, desde 
1995, pela Fundação João Pinheiro – instituição pública 
vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 
Minas Gerais – em parceria com o Ministério das Cidades, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). De acordo com 
última edição da pesquisa, relativa ao ano de 2007, o déficit 
habitacional pode ocorrer em virtude da exigência de reposição 
de parte do estoque de moradias ou, simplesmente, em virtude 
da necessidade de acrescer novas unidades ao conjunto das já 
existentes. No primeiro caso, enquadram-se as residências 
cujas condições de conservação, dado seu avançado estágio de 
deterioração, já não permitem mais a realização de reparos em 
suas estruturas físicas, obrigando a reposição do imóvel; além 
dessas, estão inseridos nesse grupo os domicílios 
classificados como rústicos, segundo a classificação utilizada 
pelo IBGE141, ou seja, as residências cujas paredes não são de 
alvenaria ou madeira aparelhada, tendo sido construídas com 
materiais improvisados, inadequados à finalidade para a qual 
foram empregados. 

Já o conjunto de moradias que se ajustam à 
classificação de déficit por incremento de estoque é composto 
por quatro grupos distintos de residências:  

1) Os domicílios considerados improvisados, isto é, os 
locais e imóveis que, embora sejam empregados como 
moradia alternativa, destinam-se a outra finalidade, como 

                                                 
141 A base de dados à qual recorre a Fundação João Pinheiro para a realização dos estudos mencionados é 
fornecida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo IBGE. Tais 
informações apresentam os números agregados de cada um dos Estados da Federação, além dos de grande parte 
das regiões metropolitanas do país. No caso de São Paulo, a única região metropolitana para a qual a PNAD 
disponibiliza informações é a da Capital. 
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pontes e viadutos, carcaças de carro abandonadas, 
cavernas, entre outros;  

2) As situações em que se verifica a coabitação familiar, ou 
seja, quando duas ou mais famílias dividem a mesma 
residência. Neste caso, a pesquisa de 2007 sofreu um 
importante refinamento conceitual em relação aos estudos 
anteriores. Até então, todos os casos de coabitação eram, 
automaticamente, incorporados aos números do déficit 
habitacional. Na última pesquisa, entretanto, foram 
excluídas deste total todas as famílias para as quais a 
coabitação representa um arranjo doméstico voluntário, 
inexistindo por ora qualquer intenção de desfazê-lo; 

3) As residências alugadas nas quais o número médio de 
moradores por dormitório é superior a três, já que tal 
taxa de ocupação não proporciona condições adequadas de 
salubridade. É importante destacar que os domicílios 
próprios em que se verifica o mesmo problema são 
considerados apenas inadequados, segundo o arcabouço 
conceitual desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, 
porquanto a resolução deste caso não demanda, 
necessariamente, a construção de novas unidades 
habitacionais, bastando, para tanto, que um ou mais 
dormitórios sejam acrescidos aos já existentes. Esta 
possibilidade não pode ser empregada no caso de 
residências alugadas, pois seus moradores, por não 
possuírem o título de propriedade do imóvel, não podem 
dele dispor livremente segundo suas necessidades; 

4) As famílias que percebem mensalmente até três salários 
mínimos e despendem mais de 30% de seus rendimentos com o 
aluguel do domicílio. Como podemos observar no quadro 
abaixo, este caso responde, individualmente, por pouco 
menos de 50% dos casos de déficit habitacional tanto no 
Estado como um todo, como na Região Metropolitana de São 
Paulo.  

 

Composição do déficit habitacional142 

  
Habitação 
Precária 

Coabitação 
Familiar 

Ônus Excessivo 
com aluguel 

Adensamento 
excessivo 

Total 

Estado 96.144 7,79% 413.012 33,46% 590.300 47,82% 134.850 10,93% 1.234.306 

RMSP 48.584 7,73% 187.019 29,75% 307.579 48,93% 85.442 13,59% 628.624 

Composição do déficit habitacional – Fonte – ver nota 12 
 

A tabela acima indica uma estimativa total de 
déficit superior à apontada no Plano Plurianual do Governo do 

                                                 
142 Extraído de FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, Déficit Habitacional no Brasil 2007, Belo Horizonte, junho de 
2009, pg. 39/40, disponível em www.fjp.gov.br 



       Fl.nº             642 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

Estado, para o quadriênio 2008-2011, em, aproximadamente, 40%. 
Esta diferença, de acordo com a CDHU, deve-se ao fato da peça 
orçamentária basear-se em dados mais antigos dos que os 
utilizados pela Fundação João Pinheiro no estudo aqui 
considerado (publicado em junho de 2009, posteriormente, 
portanto, à elaboração do PPA). Além disso, tendo em vista as 
críticas que apontavam a superestimação do déficit nos 
primeiros relatórios produzidos pela Fundação, em razão da 
inclusão indiscriminada de todos os domicílios em que se 
verificou a existência de coabitação familiar, o Governo do 
Estado optou por eliminar do referencial impresso no Plano 
Plurianual todos esses casos, produzindo, conseqüentemente, um 
valor que subestima significativamente a dimensão dos 
problemas habitacionais no Estado143. Esta opção, evidentemente 
justificável na ocasião em que foi adotada, face às 
deficiências metodológicas que embasaram as pesquisas 
anteriores, pode, entretanto, apontar um desempenho, ao final 
do quadriênio em questão, não congruente com a magnitude das 
transformações proporcionadas pelo programa em análise.  

Com relação às reais possibilidades do programa 
Provisão de Moradias reduzir o déficit habitacional do Estado, 
convém destacar, ainda, que os critérios a serem satisfeitos 
pelos que pleiteiam a obtenção de uma unidade residencial 
produzida pela CDHU não impedem que famílias cujas condições 
de moradia não caracterizem déficit habitacional obtenham o 
benefício.  De acordo com o site da Companhia, estão aptos a 
participar do programa os grupos familiares que se sujeitem, 
concomitantemente, às seguintes exigências: 
 

“a) ser resultante de casamento civil ou religioso, de 
união estável, de união homoafetiva (parceiros/as do 
mesmo sexo), famílias monoparentais (mãe ou pai com 
filhos), anaparentais (sem os pais) ou afetivas 
(indivíduos que se consideram afamiliados), indivíduos 
sós com 25 anos ou mais, conforme proporção da 
estimativa de indivíduos sós na população de baixa 
renda, exceto no caso de empreendimentos constituídos 
integralmente por unidades habitacionais de três 
dormitórios; b) possuir renda familiar entre 1, 0 e 
10,0 salários mínimos; c) trabalhar ou manter a 
residência de sua família há pelo menos 3 (três) anos 
no município onde será realizado o empreendimento; d) 
não ser proprietário, promitente comprador ou 
cessionário de imóvel residencial; e) não possuir 
financiamento de imóvel residencial em qualquer parte 

                                                 
143 O último relatório produzido pela Fundação indica que em aproximadamente 60% dos casos de coabitação 
familiar ocorre, efetivamente, déficit habitacional, demandando, portanto, a construção de novas unidades 
domiciliares ou a utilização das já existentes e que se encontram desocupadas. Op. cit., pg. 47. 
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do território nacional; e f) não ter sido atendido 
anteriormente e não ser beneficiário de qualquer 
programa de habitação de interesse social e não ter 
alienado ou transferido imóveis abrangidos por tais 
programas sem anuência dos respectivos órgãos 
municipais, estaduais e federais responsáveis.”144 

 
Como podemos observar, tais critérios não 

prevêem a comprovação do percentual de comprometimento da 
renda das famílias interessadas com o aluguel do imóvel onde 
residem; tampouco procuram selecionar especificamente aquelas 
que dividem involuntariamente com outras famílias um único 
domicílio, e nem mesmo privilegiam as que residem em unidades 
alugadas com número médio de moradores por dormitório superior 
a três. Dessa forma, resta a possibilidade de o programa, não 
obstante a observação rigorosa das normas que regulam o acesso 
aos seus benefícios, não proporcionar uma redução do déficit 
habitacional em quantidade equivalente à do total de unidades 
habitacionais produzidas 

De acordo com os dados coletados durante as 
entrevistas, boa parte dos mutuários que receberam, a partir 
de 2008, uma das unidades habitacionais produzidas pela 
Companhia, tanto no interior do Estado como na Região 
Metropolitana de São Paulo, não se encontravam submetidos a 
nenhum dos casos de déficit habitacional, segundo as 
definições estabelecidas pela Fundação João Pinheiro, conforme 
podemos observar nas tabelas 12 e 13, às fls.43/44 do Anexo. 
 
 

Como pudemos observar, mais da metade dos 
mutuários do interior não se enquadravam, anteriormente ao 
recebimento do benefício, em nenhuma das situações de déficit. 
Na RMSP, embora este percentual seja menor, ainda representa 
uma parcela extremamente relevante do total de domicílios 
fornecidos pela Companhia. 

Evidentemente, as considerações apresentadas 
acima não significam, automaticamente, que os moradores dos 
assentamentos visitados, cujas condições habitacionais 
anteriores à obtenção do benefício não se enquadravam em 
nenhum um dos casos de déficit habitacional, não deveriam ser 
alcançados por ações promovidas pela Companhia. As afirmações 
anteriores procuraram apenas demonstrar que as regras atuais 
de seleção dos beneficiários dificultam a consecução das metas 
estabelecidas no próprio Plano Plurianual. Na verdade, é 
possível que várias famílias contempladas pelo programa, mesmo 
não sendo oriundas de uma das situações de déficit 
habitacional, estejam submetidas a condições de existência 

                                                 
144 Informações obtidas no site da Companhia em 22 de fevereiro de 2010. 
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ainda mais precárias dos que as experimentadas por famílias 
cujas moradias estão entre as que as ações Companhia objetivam 
eliminar. Por exemplo, um grupo familiar composto por dois 
membros, com renda mensal de R$ 1.500,00 – ou seja, em valores 
atuais, pouco menos de três salários mínimos –, e que despende 
31% (R$ 465,00) desse total com o aluguel do imóvel onde 
residem, terá pouco mais de R$ 500,00 por indivíduo, ao longo 
do mês, para a satisfação de suas demais necessidades, como 
alimentação, vestuário, transporte, etc. Já outra família, que 
obtém a mesma renda mensal, mas ao invés de dois, possui seis 
membros, e compromete 25% (R$ 375,00) de seus ganhos com o 
aluguel, terá a disposição de cada um de seus integrantes, 
durante o intervalo de trinta dias, o equivalente a R$ 187,50. 
Destarte, as condições de subsistência da primeira família são 
significativamente menos severas dos que as da segunda, já que 
a renda per capita dos integrantes daquela é aproximadamente 
três vezes superior à dos membros desta última. A despeito 
disso, o primeiro caso configura uma situação de déficit 
habitacional, enquanto o segundo não o faz. 

Tendo em vista as considerações acima, parece-
nos, s.m.j., que o limite de renda estipulado para a 
participação no programa em apreço – que atualmente considera 
a soma dos rendimentos de todos os indivíduos integrantes do 
mesmo grupo familiar – deveria ser redefinido como renda per 
capita, já que esta medida permite distinguir com maior 
acuidade os interessados cujos ganhos mensais não permitem, de 
fato, suportar os custos envolvidos na obtenção e/ou 
manutenção de uma moradia adequada, sendo-lhes, portanto, 
indispensável o amparo de políticas habitacionais públicas.  
c) Quais são as condições habitacionais dos moradores dos 
empreendimentos da CDHU? Os domicílios apresentam, cerca de 
dois anos após a conclusão das obras, sinais de 
comprometimento de suas estruturas físicas? Além disso os 
locais onde foram construídas as unidades habitacionais 
apresentam condições adequadas de urbanização? Há equipamentos 
sociais e comunitários na região que atendam às necessidades 
dos moradores beneficiados? Há linhas de transporte público 
que liguem o local aos principais centros em que se concentram 
as oportunidades de emprego e geração de renda. 
 

Esta questão procurará avaliar as condições 
habitacionais dos moradores dos empreendimentos realizados 
pela Companhia, observando-se não apenas a situação estrutural 
dos domicílios, como também do contexto urbano em que eles 
estão inseridos, já que o conceito de habitação adequada faz 
referência a um panorama mais amplo, não restrito às 
características físicas da residência em si, embora este seja, 
sem dúvida, um dos fatores mais importantes e que mais incidem 
sobre a percepção da qualidade de vida de seus moradores. De 
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fato, é possível observar que uma unidade habitacional, ainda 
que dotada de excelentes condições estruturais, provida de 
número de cômodos compatível com a quantidade de indivíduos 
que nela residem, munida de todos os itens de acabamento e 
condizente com o padrão cultural do público a que se destina, 
pode, ainda assim, frustrar os anseios legítimos por moradia 
mesmo dos estratos mais carentes da população urbana. A 
ocorrência deste aparente paradoxo surge quando se verifica a 
indisponibilidade de diversos equipamentos sociais e de outros 
serviços públicos indispensáveis à caracterização de uma vida 
urbana digna, como de escolas, creches, centros de saúde, 
locais reservados à prática esportiva, equipamentos destinados 
ao desenvolvimento de atividades culturais e de lazer, entre 
outros. Além disso, outro fator cuja precariedade importa em 
comprometimento expressivo das condições gerais de habitação é 
a distância desses conjuntos residenciais em relação aos 
centros onde se concentram as principais oportunidades de 
emprego formal e de geração autônoma de renda, que, no caso 
das grandes cidades, localizam-se fundamentalmente nas regiões 
centrais. Neste caso específico, não se trata unicamente dos 
transtornos decorrentes do tempo excessivo consumido nos 
deslocamentos, mas também da inexistência de linhas de 
transportes públicos com qualidade e quantidade compatíveis 
com a demanda da região, além do custo de tal deslocamento, 
que dificilmente pode ser suportado por famílias cujos 
rendimentos em geral não ultrapassam os três salários mínimos. 
 

· Equipamentos Sociais 
O reconhecimento da estreita vinculação entre a 

disponibilidade de equipamentos sociais básicos e as 
possibilidades de desenvolvimento social, cultural e econômico 
dos moradores de conjuntos habitacionais populares adquiriu 
expressão legal, pela primeira vez, em âmbito estadual, com a 
promulgação da Lei nº 3.744 de 9 de junho de 1983. Na ocasião, 
estabeleceu-se a obrigatoriedade de implantação, nas 
imediações de todos os empreendimentos realizados pelo Estado 
– ou pelas entidades em que este detinha participação 
majoritária – de centros comunitários, parques infantis e 
creches. A estes três equipamentos, a Lei estadual nº 10.317, 
de 27 de maio de 1999, acresceu a disponibilização de escolas 
e postos de saúde, observando que a capacidade operacional de 
cada um deles deve ser compatível com a demanda da região a 
que se destinam. A Lei estadual nº 12.086, de 5 de outubro de 
2005, além de determinar que todas as unidades habitacionais 
produzidas pelo Governo do Estado não poderiam dispensar a 
instalação das redes de energia elétrica, de água canalizada e 
de coleta e tratamento de esgoto, reafirmou a necessidade de 
dotar tais assentamentos com as instalações já previstas no 
diploma anteriormente mencionado.  
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Sem embargo de sua inegável importância, tais 
equipamentos sociais não exaurem a relação dos serviços de 
cuja oferta não pode prescindir a constituição de 
assentamentos humanos conducentes com a geração de amplas 
oportunidades de desenvolvimento pessoal e comunitário. De 
acordo com o documento Agenda Habitat para Municípios, “a 
disposição e a estética das cidades, padrões de ocupação do 
solo, densidade populacional e de construções, transporte e 

facilidade de acesso de todos a produtos, serviços e 

amenidades públicas básicos têm um peso crucial nas boas 

condições de vida dos assentamentos”145. Portanto, é 
fundamental, ainda, a disponibilização de uma variada gama de 
equipamentos e serviços de lazer, esportivos, culturais, de 
formação e aperfeiçoamento profissional, entre outros, 
sobretudo em assentamentos cujos moradores situam-se nos 
estratos mais pobres da população e, conseqüentemente, não 
dispõem de recursos para usufruir de tais bens no mercado 
privado. Evidentemente, a definição de quais destes devem 
figurar, necessariamente, nos empreendimentos financiados com 
recursos públicos não é assunto incontroverso. Na verdade, 
esta questão não pode ser desvinculada dos padrões culturais e 
sociais que organizam as expectativas e as necessidades de 
populações de localidades diversas146. É bastante provável, por 
exemplo, que as especificidades inerentes às formas de 
organização de comunidades rurais requeiram o acesso a um 
conjunto de serviços públicos distintos do que é exigido pelas 
comunidades localizadas em grandes centros urbanos. Ou que não 
coincidam totalmente as características dos equipamentos 
sociais reclamados por públicos de regiões distintas do 
Estado, ainda que residentes em cidades altamente urbanizadas. 
De qualquer maneira, as pesquisas dirigidas aos moradores dos 
conjuntos habitacionais da CDHU buscaram constatar a efetiva 
existência de tais serviços – além daqueles cuja exigibilidade 
decorre das disposições legais acima mencionadas – sem, 
entretanto, definir rigorosamente quais deles deveriam estar 
presentes147. Além disso, os questionários visaram abordar 

                                                 
145FERNANDES, Marlene, Agenda Habitat para Municípios, Rio de Janeiro, IBAM, 2003, 
pg. 27, grifos nossos. 
146 A este respeito, Medeiros afirma que “embora exista o reconhecimento internacional de que a habitação 

adequada é crucial para a saúde e bem-estar dos indivíduos, existem ainda algumas dificuldades no atendimento 
deste direito, começando pela definição do que é habitação adequada. A adequabilidade de uma habitação não 
diz respeito somente às suas características intrínsecas, mas ao que ela representa para a família que a habita, 
levando-se em conta fatores subjetivos de cada país, como diferenças culturais, diversidade de necessidades e 
preferências. Em outras palavras, o que é adequado para uma sociedade pode não o ser para outra, com cultura 
diferente”. MEDEIROS, Fábio Bomfim, Análise da Adequação dos Programas de Financiamento Habitacional 

para Atender as Necessidades de Aquisição de Moradias Adequadas da População de Baixa Renda no Brasil, 
São Paulo, 2007, dissertação de mestrado apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pg. 8. 
147 As pesquisas limitaram-se, por exemplo, a questionar a disponibilidade de espaços especificamente 
destinados a atividades de caráter cultural, sejam elas quais forem. São exemplos deste tipo de equipamentos as 
bibliotecas, oficinas de teatro, filmotecas, entre outros. Vale mencionar que, neste caso, não estão incluídas as 
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outros aspectos que caracterizam a precariedade das condições 
de vida urbana dos segmentos populacionais de baixa renda. A 
definição dos itens a serem observados acompanhou a relação 
apresentada por Alex Abiko, conforme transcrição abaixo: 
 

“Os principais problemas encontrados nas área 
com população de baixa renda são de natureza 
urbana como podem ser observados a seguir: 
- não regularização da posse da terra; 
- abastecimento de água precário ou inexistente; 
- ausência de rede de esgoto e drenagem; 
- sistema precário e (muitas vezes) clandestino 
de rede elétrica; 
- acessos deficientes para locomoção de pessoas, 
cargas, e ao sistema de transportes coletivos; 
- carência de coleta de lixo; 
- habitações precárias; 
- rede escolar e rede de serviços de saúde, 
aquém das necessidades dos residentes; 
- inexistência de creches para crianças cujos 
pais trabalham; 
- ausência de programas geradores de emprego e 
renda, e de cursos de profissionalização da mão-
de-obra; 
- falta de áreas comuns, destinadas às 
manifestações culturais e atividades de esporte 
e lazer; 
- indigência de equipamentos e atividades para 
recreação e ocupação de menores; 
- escasso sistema de abastecimento de alimentos 
e outros bens de consumo, com preços elevados; 
- inexistência de segurança pública, e de acesso 
à justiça; 
- iluminação pública deficiente; 
- precário serviço telefônico coletivo, quando 
existente.”148 

 
É importante mencionar, ainda, que o problema 

relativo à distância entre os conjuntos habitacionais 
selecionados e os locais onde seus moradores exercem 
atividades profissionais e de geração de renda foi objeto de 
questão específica da pesquisa, na qual procurou-se determinar 
o tempo consumido no deslocamento entre ambas as localidades e 

                                                                                                                                                        
escolas, ao menos aquelas que não disponibilizam suas instalações para que os demais membros da comunidade, 
além de seus alunos, possam usufruí-las. Evidentemente, as escolas são o principal centro social de difusão e 
produção de cultura, mas sua presença e a adequação da oferta de vagas nas comunidades visitadas foram 
tratadas em item específico do questionário. 
148 ABIKO, Alex Kenya, Introdução à Gestão Habitacional, São Paulo, 1995, Texto Técnico, Escola 
Politécnica, Departamento de Engenharia e Construção Civil, pg. 4. 
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o valor despendido com o custeio do transporte. A dificuldade 
de acesso aos assentamentos constitui-se, juntamente com a 
precariedade de outros itens de infra-estrutura urbana, em um 
dos principais fatores que comprometem a sustentabilidade dos 
conjuntos habitacionais populares. Ou seja, se excessivamente 
distantes e/ou atendidos por linhas de transporte público 
incompatíveis com a demanda local e caros, estes podem 
representar, em último caso, uma opção pouco atraente à parte 
do público a que se destina, levando-a a recorrer, novamente, 
a alternativas habitacionais precárias e irregulares, tal como 
as que ocupavam anteriormente à obtenção do benefício, mas 
localizadas nas proximidades de seus locais de trabalho e em 
regiões melhor providas de serviços públicos essenciais. Ainda 
de acordo com Abiko, “uma habitação adequada deve ser estar em 
um local que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, 
escolas e outros serviços sociais, este critério é válido 
tanto nas cidades como nas zonas rurais, porque o custo de 
transporte aos locais de trabalho representa um gasto 
considerável nos orçamentos das famílias pobres”149 
 

· Condições Estruturais dos empreendimentos 
Com relação às condições estruturais das 

residências, a pesquisa apurou que, no caso dos conjuntos 
habitacionais do interior, o problema mais recorrentemente 
mencionado pelos moradores foi a existência de goteiras, 
presente em pouco mais de um terço (36,82%) das unidades 
visitadas por esta auditoria. A seguir, aparece a ocorrência 
de infiltrações e/ou vazamentos (23,31%). Os três outros 
problemas listados no questionário – falhas nas instalações 
elétricas, nas instalações sanitárias e rachaduras nas paredes 
– foram indicados, cada um deles, por aproximadamente 10% dos 
entrevistados. Já nos assentamentos localizados na Região 
Metropolitana de São Paulo, por abrigarem, exclusivamente, 
prédios de apartamentos, a existência de goteiras foi o 
transtorno menos vezes mencionado – apenas 4,46%. Por outro 
lado, mais de 62% dos moradores que responderam à pesquisa 
afirmaram sofrer com infiltrações e vazamentos em suas 
residências. Os demais problemas, tal como observado nos casos 
dos municípios do interior, também foram apontados, 
individualmente, por cerca de 10% dos entrevistados. Como 
podemos observar, a maioria das residências visitadas já 
apresentavam, ao menos, uma das falhas relacionadas na 
questão, embora a conclusão definitiva das obras e a entrega 
das chaves aos respectivos moradores tenham ocorrido há, 
aproximadamente, dois anos apenas. Dado que as limitações 
orçamentárias a que estão sujeitas as famílias beneficiadas 
pelo programa não as permitem, muitas vezes, despender os 

                                                 
149 ABIKO, idem., pg.4 
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recursos necessários à correção dos defeitos observados, é 
possível que o processo de degeneração dos imóveis ocorra de 
maneira acelerada, produzindo precocemente um problema de 
inadequação habitacional justamente em residências construídas 
para eliminá-los. 

Ainda em apoio à afirmação anterior, vale 
destacar que na metade dos casos em que a alternativa “outros” 
– reservada à indicação de quaisquer falhas não relacionadas 
nas alternativas anteriores – foi assinalado, durante as 
entrevistas realizadas na RMSP, o problema indicado denotava a 
falta de qualidade do reboco que reveste as paredes internas 
dos domicílios, o qual havia se desprendido e/ou esfarelado em 
vários pontos. Nos conjuntos habitacionais do interior, o 
assinalamento da mesma alternativa não representou, no 
conjunto, a ocorrência de alguma falha freqüente, sendo 
apontados, antes, diversos motivos distintos, embora vários 
deles se refiram à precariedade dos materiais empregados nas 
construções ou à imperícia na execução dos trabalhos: janelas 
já enferrujadas, precariedade dos tanques e das peças 
sanitárias, falta de alinhamento do piso, rachaduras nos 
tetos, etc.. 

A inadequação do tipo de revestimento aplicado 
às paredes – seja em função das implicações inerentes à 
técnica construtiva adotada, seja da qualidade intrínseca dos 
materiais empregados – mesmo segundo os padrões habitacionais 
das populações de baixa renda, foi mais uma vez expressa 
através da indicação, pelos moradores, das modificações que 
empreenderam em suas residências após tê-las recebido da 
Companhia. Vinte e três deles já haviam realizado a aplicação 
de massa corrida nas paredes. Em todos esses casos foi 
executada a pintura dos cômodos cujas paredes não foram 
recobertas por azulejos, havendo ainda outras 18 residências 
que também receberam nova pintura a despeito da não terem seu 
revestimento interno modificado150. A alteração mais freqüente, 
entretanto, no caso das unidades habitacionais instaladas na 
Região Metropolitana de São Paulo foi a colocação de piso frio 
ou de azulejos em, pelo menos, um dos cômodos da casa, fato 
este observado em 87,90% do total de domicílios selecionados 
para esta auditoria. Este tipo de melhoria foi incorporado 
recentemente aos novos modelos de residência adotados pela 
Companhia, de acordo com os quais as unidades construídas a 
partir de então deverão ser entregues com piso frio em toda a 
casa e azulejos em duas das paredes da cozinha151. Dessa forma, 
o produto final oferecido pela CDHU passa a se ajustar de 
maneira mais aproximada aos anseios dos beneficiários do 

                                                 
150 Essas modificações foram indicadas na alternativa “outros” da questão 28 da pesquisa dirigida aos moradores 
dos conjuntos habitacionais da Grande São Paulo. 
151 Todas as paredes do banheiro já eram, anteriormente à definição deste novo padrão, revestidas com azulejos.  
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programa, poupando-os dos encargos inerentes à execução 
independente deste trabalho.  

Outra alteração muitas vezes mencionada pelos 
entrevistados residentes nos municípios da RMSP foi a 
substituição das pias da cozinha ou do banheiro, que atingiu o 
total de 28,66% dos questionários aplicados. Já entre os 
moradores do interior, esta modificação foi verificada em 
percentual bem menos relevante do que o indicado acima: 
11,87%. Mesmo a colocação de pisos e azulejos, que no caso dos 
conjuntos habitacionais da Capital e dos municípios 
circunvizinhos foi realizada por quase todos os beneficiários, 
apresentou uma ocorrência significativamente mais limitada 
entre indivíduos residentes nos assentamentos do interior. Na 
verdade, nestes, a modificação mais vezes assinalada foi a 
construção de muros ao redor do terreno das residências, 
realizada por quase 70% dos mutuários que responderam ao 
questionário. Os muros satisfazem, basicamente, a três 
objetivos importantes: 1) proporcionam maior segurança contra 
furtos e roubos; 2) garantem maior privacidade a seus 
moradores, subtraindo-os do contato direto com os indivíduos 
que circulam pelas ruas; e 3) delimitam expressamente a área 
correspondente à propriedade particular dos beneficiários, 
fixando seu espaço de interações de natureza expressamente 
privada. Dada a relevância das funções a que visa satisfazer, 
parece-nos que a construção de muros deveria ser contemplada 
nos projetos dos empreendimentos da Companhia, pois, ao fazê-
lo, estar-se-ia efetuando mais uma importante aproximação em 
relação aos padrões habitacionais que satisfazem as 
expectativas do público-alvo do programa em apreço. 

Houve, ainda, a menção a vários outros tipos de 
modificações pelos residentes dos assentamentos habitacionais 
localizados no interior, já que nestes casos todas as unidades 
produzidas foram casas térreas, diferentemente das oferecidas 
na RMSP, instaladas em prédios de apartamentos. As primeiras, 
portanto, oferecem algumas oportunidades de alteração que são 
inviáveis às segundas, como a construção de um novo dormitório 
(efetuada em 10,12% dos caso), ou de um banheiro adicional 
(4,36%), a instalação de abrigo para carros (21,99%), a 
cimentação do quintal (27,05%), entre outras. A este respeito 
é importante observar, ainda, que a CDHU estabeleceu, a partir 
de 2008, a possibilidade de execução de unidades horizontais 
de até três dormitórios, de modo a satisfazer as necessidades 
habitacionais de grupos familiares numerosos, reduzindo, dessa 
forma, a necessidade de que estes tenham de construir 
posteriormente um novo quarto às suas próprias expensas. 

As fotos abaixo oferecem alguns exemplos dos 
problemas constatados durante os trabalhos desta auditoria: 
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Foto 1 - Quatá: falta de calçamento Foto 2 - Nova Aliança:rachaduras 

  
Foto 3 - Nova Aliança: rachaduras   Foto 4 – Macedônia:infiltração 

  
Foto 5 – Macedônia: muros ao Foto 6 - Valentim Gentil G:sem asfalto 
redor 

  
Foto 7 - Valentim Gentil G:sem Foto 8 - Valentim Gentil G2 –  
Asfalto     infiltração 
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Foto 9 - Valentim Gentil G2:sem Foto 10 – Trabiju – infiltração 
asfalto 

   
Foto 11 – Potim – construção de Foto 12 – Potim – rachaduras 
Muro ao redor 

   
Foto 13 – Potim – infiltração  Foto 14 – Potim - infiltração 

   
Foto 15 - Lavínia D: casas sem Foto 16 - Nova Independência: 
Muros      construção de muros ao redor 
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  Foto 17 - Casa em Guaianases: Foto 18 - Casa em Guaianases: 
  Infiltração    infiltração 

 

   
  Foto 19 – Guaianases:rachaduras Foto 20 - Casa em Itaim Paulista: 
      infiltração 

   
Foto 21 - Itaim Paulista:paredes Foto 22 – Brasilândia:infiltração 
descascadas 

   
Foto 23 – Brasilândia:  Foto 24 - Centro Comunitário da 
Infiltração    Brasilândia: rachaduras 
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Foto 25 – Embu: piso do  Foto 26 – Brasilândia: paredes 
Estacionamento deslocado  com infiltração 

 
A pesquisa procurou abordar também a existência 

de deficiências estruturais nos conjuntos habitacionais 
visitados, não se restringindo, portanto, às falhas 
verificadas nas casas oferecidas pela Companhia, já que, como 
indicado neste capítulo, o conceito de habitação adequada, 
mesmo não podendo ser delimitado de maneira precisa, envolve 
necessariamente a análise da integração do domicílio ao 
contexto urbano do local onde foi construído.  

No interior do Estado, verificou-se a ausência 
de calçamento e/ou de pavimentação das vias nos municípios de 
Quatá, Valentim Gentil (G e G2), Guzolândia, Lavínia (C e D) e 
Nova Independência, conforme podemos observar nas fotos acima. 
Além disso, 17,80% dos entrevistados afirmaram enfrentar 
dificuldades com a rede de telefonia fixa dos conjuntos 
habitacionais em que residem. No caso do empreendimento de 
Braúna este serviço ou permanece totalmente indisponível ou 
funciona de maneira excessivamente precária, o que se 
depreende do fato de todos os seus moradores terem respondido 
a questão da mesma maneira. Nos municípios de Jaci e Potim, 
embora nem todos os entrevistados o tenham afirmado, um número 
expressivo deles relatou a mesma deficiência. A ocorrência de 
problemas relacionados à insegurança, como assaltos, 
homicídios, tráfico de drogas, etc., foi apontada por um 
percentual relevante dos moradores dos assentamentos 
localizados em Valentim Gentil, Potim e Jaci. No caso do 
primeiro município, mais da metade deles – tanto dos 
residentes no empreendimento C como no D – afirmaram enfrentar 
problemas desta natureza, demandando a realização de um 
policiamento mais ostensivo em suas proximidades.  

Já nas unidades habitacionais da Região 
Metropolitana de São Paulo, a violência foi o problema mais 
recorrentemente lembrado pelos moradores (49,04%) dos cinco 
assentamentos visitados. A ocorrência de tal problema é 
favorecida, inclusive, pelas deficiências do sistema de 
iluminação pública nas ruas de acesso aos condomínios, 
conforme relatado por aproximadamente 20% dos que responderam 
ao questionário. Em dois dos conjuntos habitacionais apurou-
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se, ainda, a existência de freqüentes falhas no sistema de 
abastecimento de água: o localizado no distrito da 
Brasilândia, na Capital, e o do município de Embu. Neste 
último, apenas quatro dos trinta indivíduos entrevistados 
deixaram de mencionar o problema. De acordo com os moradores, 
as constantes interrupções no fornecimento duram longos 
períodos, deixando-os sem acesso a água encanada durante dias 
ininterruptos.  

De qualquer maneira, é importante ressaltar que 
os demais serviços públicos fundamentais relacionados na 
pesquisa – como a existência de rede de energia elétrica, de 
coleta regular de lixo e, até mesmo, a de fornecimento de água 
potável, excetuados os dois casos anteriormente comentados –, 
cuja inexistência importaria em comprometimento severo das 
condições urbanas dos assentamentos, não sofreram críticas em 
quantidades relevantes tanto no interior do Estado como na 
Região Metropolitana da Capital. 

Já em relação à disponibilidade de equipamentos 
sociais fundamentais, tanto daqueles cujo provimento decorre 
de injunções legais (escolas, posto de saúde, parque infantil 
e centro comunitário), quanto dos que, mesmo não sendo 
obrigatórios, contribuem significativamente para o incremento 
da qualidade de vida urbana, as informações obtidas na 
pesquisa oferecem um panorama menos cristalino do que o obtido 
a partir das respostas às questões anteriormente mencionadas. 
Esta afirmação decorre das divergências nos tempos de 
deslocamentos indicados por moradores de um mesmo assentamento 
habitacional. Em algumas ocasiões, os entrevistados podem ter 
acusado distâncias maiores por desconhecerem a disponibilidade 
de certos serviços em instalações localizadas nas proximidades 
de seus conjuntos habitacionais. No caso de Guaianases, por 
exemplo, conquanto exista um CEU (Centro de Ensino Unificado) 
– cujas dependências são abertas à população em geral, e não 
somente aos alunos nele matriculados – não muito distante do 
empreendimento visitado, poucos moradores souberam indicar a 
localização da biblioteca pública mais próxima; além disso, os 
que o fizeram afirmaram que para acessá-la seria necessário a 
utilização de transporte público, despendendo no deslocamento 
até 45 minutos. Já as divergências nos intervalos de tempo 
necessários para cobrir o trajeto entre as residências dos 
entrevistados e as escolas, tanto primárias como secundárias, 
podem ser creditadas, em muitos casos, à oferta insuficiente 
de vagas para atender a demanda regional dos assentamentos, 
impedindo que parte de seus moradores freqüente as 
instituições de ensino mais próximas. Esta possibilidade foi 
verificada, mais uma vez, no conjunto habitacional de 
Guaianases, próximo ao qual, na ocasião em que foram aplicados 
os questionários, encontrava-se em construção uma nova escola 
estadual, cuja capacidade de atendimento poderá, dentro de 
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alguns meses, se não solucionar totalmente o problema, ao 
menos mitigá-lo de maneira expressiva. 

A despeito das considerações acima, a pesquisa 
permitiu verificar que todos os conjuntos habitacionais 
visitados na Região Metropolitana de São Paulo apresentavam 
dificuldades de acesso a, pelo menos, um dos equipamentos 
sociais relacionados na pesquisa. Mesmo em Itaquaquecetuba, 
cujos empreendimentos localizam-se a poucos quilômetros do 
centro da cidade, as respostas obtidas mostram que as chamadas 
áreas verdes (como praças, parques e outras áreas de lazer) 
mais próximas não podem ser alcançadas senão após 
aproximadamente trinta minutos de caminhada. A mesma 
deficiência foi observada, ainda, nos distritos da 
Brasilândia, de Itaim Paulista, e de Guaianases, sendo as 
distâncias, nestes casos, ainda maiores, sobretudo no último 
deles. É importante ressaltar, mais uma vez, que a necessidade 
de recurso ao sistema público de transporte pode inviabilizar 
a fruição desses serviços pelos moradores dos conjuntos 
residenciais populares, porquanto as limitações de renda a que 
estão normalmente submetidos pode inviabilizar o custeio do 
deslocamento. 

Para utilizar o posto de saúde mais próximo, os 
moradores dos empreendimentos de Embu, Brasilândia e 
Guaianases necessitam percorrer, de acordo com a pesquisa, uma 
longa distância, muitas vezes incompatível com as 
possibilidades de pessoas portadoras de determinadas 
enfermidades. No caso de Guaianases, por exemplo, dos 38 
indivíduos que responderam ao questionário, 26 deles afirmaram 
ser mister a utilização de transporte coletivo para acessar o 
referido equipamento. Além disso, excetuando-se o conjunto 
habitacional da Brasilândia, a maioria dos moradores dos 
outros dois afirmou que os serviços públicos de saúde 
disponibilizados na região onde residem são insuficientes para 
atender à demanda local, impondo, conseqüentemente, muitos 
obstáculos à obtenção de cuidados médicos adequados. De 
maneira semelhante, os conjuntos habitacionais de Embu, 
Brasilândia e Itaim Paulista não se encontram apropriadamente 
providos dos serviços oferecidos pelas creches, já que estas 
ou impõem um ônus excessivo no deslocamento, dada sua 
localização pouco acessível, ou, quando próximas, não dispõem 
de número de vagas condizente com a quantidade de pessoas 
dispostas a utilizá-las. 

Em relação aos empreendimentos selecionados 
para a realização da pesquisa no interior do Estado, é 
importante considerar, primeiramente, que todos eles estão 
localizados em municípios de pequeno porte, cujo número de 
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habitantes, na maioria deles, é inferior a dez mil152. Nesses 
casos, a satisfação da demanda municipal pelos serviços 
públicos considerados nos questionários pode ser integralmente 
satisfeita mediante a instalação de apenas um equipamento 
social especializado na prestação de cada um deles. Por 
exemplo, o número de vagas necessárias para atender o 
contingente de alunos de muitos desses municípios não 
justificaria a existência de mais de um estabelecimento de 
ensino, independentemente do quão esparsos são os bairros por 
entre os quais estão distribuídos seus potenciais 
beneficiários. Destarte, a realização dos empreendimentos 
habitacionais da CDHU, nesses casos, dificilmente pode 
ensejar, por si só, a construção de novos estabelecimentos 
voltados à prestação desses serviços, sobretudo porque, de 
acordo com os critérios de seleção do programa, apenas os 
indivíduos com mais de três anos de residência nos respectivos 
municípios podem se candidatar à obtenção de uma das unidades 
produzidas pela Companhia. Ou seja, esses mutuários não 
representam um incremento da demanda pelos serviços públicos 
da região, pois já os utilizavam anteriormente à instalação 
dos referidos conjuntos habitacionais. De qualquer maneira, de 
modo a oferecer um quadro aproximativo do contexto urbano 
desses domicílios, a tabela abaixo mostra em quais municípios 
pelo menos um terço dos entrevistados afirmaram despender, ao 
menos, cerca de trinta minutos no deslocamento entre suas 
residências e cada um dos equipamentos sociais relacionados, 
ou que, para acessá-los, dependem do sistema público de 
transporte, independentemente do tempo necessário.  
 

Municípios 

Equipamentos sociais 

Escola 
primária 

Escola 
secundária 

Posto 
de 

saúde 

Quadra 
poliespor-

tiva 
Creche 

Parque 
infantil 

Áreas 
verdes 

Comércio 
Espaços 
culturais 

Braúna     X           X 

Santópolis do 
Aguapeí 

X X X   X     X X 

Ipaussu   X     X X     X 

Ocauçu X       X         

Quatá                   

Cravinhos   X X     X     X 

Terra Roxa   X             X 

Jaci   X       X       

                                                 
152 De acordo com o IBGE, a população estimada dos municípios selecionados, em 2009, era a seguinte: Braúna: 
5.043; Santópolis do Aguapeí: 4.234; Ipaussu: 13.608; Ocauçu: 4.341; Quatá: 12.539; Cravinhos: 30.849; Terra 
Roxa: 8.619; Jaci: 5.556; Nova Aliança: 5.140; Macedônia: 3.393; Valentim Gentil: 10.082; Trabiju: 1.519; 
Potim: 20.668; Guzolândia: 4.917; Lavínia: 9.445; e Nova Independência: 2.742. 
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Noca Aliança E X X X X X X X X X 

Noca Aliança E2 X X X X X X   X X 

Macedônia                   

Valentim Gentil G         X         

Valentim Gentil G2         X         

Trabiju                   

Potim X X   X         X 

Guzolândia                   

Lavínia C X X X X X   X X X 

Lavínia D X X X X X X X X X 

Nova Independência             X     

Municípios em que pelo menos um terço dos entrevistados afirmaram que cerca 
de 30 minutos no deslocamento entre suas residências e os equipamentos 
sociais – Fonte – questionários aplicados 

 
Com relação à forma de deslocamento e o tempo 

despendido no trajeto entre o local de residência e o de 
trabalho dos mutuários, verificamos que no interior do Estado, 
embora quase 60% dos entrevistados tenham declarado não 
recorrer a nenhum veículo de transporte, mais de dois terços 
deles não necessitam além de 45 minutos para completar seu 
percurso. Por outro lado, na Região Metropolitana de São 
Paulo, as dificuldades nos deslocamentos alcançam uma dimensão 
mais problemática, sobretudo nos bairros localizados em 
regiões excessivamente afastadas dos principais pólos 
concentradores das oportunidades de emprego. Os números 
coletados mostram que aproximadamente 40% dos moradores dos 
conjuntos habitacionais da RMSP gastam mais de uma hora e meia 
para chegar a seus locais de trabalho; se somarmos este 
percentual ao relativo aos mutuários que demoram entre 60 e 90 
minutos no mesmo tipo de deslocamento, obtemos pouco mais de 
60% dos que responderam a esta questão153. Além disso, 69,43% 
dos entrevistados afirmaram enfrentar ônibus excessivamente 
lotados, especialmente durante os chamados “horários de pico”; 
e 56,69% deles consideram que o local onde residem é servido 
por um número insuficiente de linhas de transporte público, 
obrigando-os a recorrer a mais de uma condução para chegarem a 
seu destino final. Os resultados obtidos confirmam, portanto, 
que ao menos parte desses empreendimentos está situada em 
regiões que implicam sérias dificuldades de deslocamento a 
seus moradores, o que significa um comprometimento 
significativo da qualidade de vida urbana que estes podem 
usufruir.  

É importante destacar, por outro lado, que à 
CDHU, embora possa ser atribuída a responsabilidade pela 
qualidade intrínseca das unidades habitacionais produzidas, 

                                                 
153 Boa parte dos entrevistados deixou de respondê-la por estarem desempregados na ocasião da visita. 
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mesmo quando realizadas em parceria com as Prefeituras 
municipais, ou com entidades sem fins lucrativos – já que, em 
última instância, cabe a ela exercer a fiscalização do emprego 
regular dos recursos transferidos a outras entidades – os 
problemas relacionados à estrutura urbana das localidades onde 
foram instalados seus conjuntos habitacionais não podem ser 
imputados integralmente à Companhia. Ainda que a Lei Estadual 
nº 12.086/05 exija que todos seus empreendimentos sejam 
providos de diversos equipamentos sociais, como postos de 
saúde e escolas, a prestação de tais serviços compete, 
fundamentalmente, aos municípios, restando à CDHU, quando a 
situação local o exigir, a reserva do espaço necessário para 
construí-los, bem como o estabelecimento de parcerias com as 
respectivas Prefeituras para garantir seu regular 
funcionamento. Além disso, a resolução de alguns dos problemas 
descritos pelos mutuários, dada a sua complexidade, requer o 
envolvimento de entidades públicas afetas a áreas de atuação 
distintas, muitas vezes pertencentes a outras esferas de 
Governo. 

Uma das alternativas à política de construção 
de unidades habitacionais destinadas à população de baixa 
renda, que pode mitigar os problemas de oferta de serviços 
públicos essenciais, sem, entretanto, exigir o aporte de 
vultosas somas de recursos para o provimento da infra-
estrutura urbana adequada, é o financiamento de domicílios já 
existentes, localizados, preferencialmente, em regiões cujo 
conjunto de equipamentos sociais disponível encontre-se 
subutilizado, ou no mínimo, menos sobrecarregado do que os 
localizados em bairros mais periféricos, como aqueles em que 
foi instalada boa parte dos empreendimentos realizados pela 
Companhia. A este respeito, inclusive, “Hoek-Smit; Diamond 
acentuam que o subsídio da demanda por habitação é considerado 
mais eficiente que o subsídio da produção, pois dá aos 
beneficiários a possibilidade de escolherem (...) a 
localização mais adequada às suas necessidades e o tipo de 
habitação que mais agrada”154. Esta possibilidade encontra 
amparo, ainda, nos levantamentos realizados pela Fundação João 
Pinheiro, segundo os quais a quantidade de domicílios vagos no 
Estado de São Paulo é superior ao total de casos de déficit 
habitacional (1.468.080 x 1.234306155). Embora inexistam 
informações detalhadas acerca deste significativo estoque de 
moradias – e se especule que parcela substancial delas tenha 
preço de mercado incompatível com as possibilidades 
financeiras dos beneficiários da Compa-  nhia –, muitas dessas 

                                                 
154 MEDEIROS, op. cit., pg. 21. O trabalho mencionado pelo autor, na passagem acima, é: HOEK-SMIT, M.; 
DIAMOND, D. B., Subsidies for Housing Finance, Housing Finance International, v. 17, 2003.  
155 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, op. cit., pg. 37 
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residências “provavelmente poderia(m) ser direcionada(s) a 
suprir parte das carências de habitação da população”156 

O programa 2508 – Provisão de Moradias é 
composto por três ações complementares, uma das quais é 
justamente a “Aquisição de Unidades Habitacionais”. O alcance 
desta, porém, é bem menor do que a voltada à produção de novas 
unidades habitacionais, já que a meta estabelecida para a 
primeira, ao longo do quadriênio 2008/2011, é de 19.300 
unidades, enquanto a segunda objetiva entregar um total de 
51.170 residências, ou seja, quase 270% a mais do que a 
anterior. 
 
8.Conclusão 
 

A presente auditoria teve como objetivo avaliar 
a Ação 2006 – Produção de Unidades Habitacionais do Programa 
2508 – Provisão de Moradias executado pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – 
CDHU, tendo sido apurados os seguintes achados: 
 
· A meta constante do PPA é a produção de 51.170 unidades 
habitacionais, meta que se presta a explicitar a eficácia da 
ação que é um dos fatores que não podem ser negligenciados 
na avaliação e no monitoramento de qualquer programa/ação. 
Entretanto, restam ainda outros aspectos da atuação 
governamental que demandam, igualmente, a produção constante 
de informações, de modo a permitir o conhecimento da real 
extensão dos benefícios proporcionados à população-alvo e 
dos procedimentos de execução que podem, eventualmente, 
dificultar a obtenção dos resultados desejados, reclamando, 
portanto, a adoção de estratégias capazes de sanar as 
deficiências operacionais detectadas; 

· os critérios para distribuição das casas aos beneficiários 
estão sendo observados, porém, foi constatado que alguns 
deles, mesmo em pequena porcentagem, não vem sendo 
observados; 

· mais da metade dos mutuários do interior não se enquadravam, 
anteriormente ao recebimento do benefício, em nenhuma das 
situações de déficit. Na RMSP, embora este percentual seja 
menor, ainda representa uma parcela extremamente relevante 
do total de domicílios fornecidos pela Companhia; 

· complementando o achado acima, parece-nos, s.m.j., que o 
limite de renda estipulado para a participação no programa 
em apreço – que atualmente considera a soma dos rendimentos 
de todos os indivíduos integrantes do mesmo grupo familiar – 
deveria ser redefinido como renda per capita, já que esta 

                                                 
156 Ibidem, pg. 35. 
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medida permite distinguir com maior acuidade os interessados 
cujos ganhos mensais não permitem, de fato, suportar os 
custos envolvidos na obtenção e/ou manutenção de uma moradia 
adequada, sendo-lhes, portanto, indispensável o amparo de 
políticas habitacionais públicas; 

· com relação às condições estruturais das residências, a 
pesquisa apurou que, no caso dos conjuntos habitacionais do 
interior, o problema mais recorrentemente mencionado pelos 
moradores foi a existência de goteiras, presente em pouco 
mais de um terço (36,82%) das unidades visitadas por esta 
auditoria.A seguir, aparece a ocorrência de infiltrações 
e/ou vazamentos (23,31%). Os três outros problemas listados 
no questionário – falhas nas instalações elétricas, nas 
instalações sanitárias e rachaduras nas paredes – foram 
indicados, cada um deles, por aproximadamente 10% dos 
entrevistados; 

· já nos assentamentos localizados na Região Metropolitana de 
São Paulo, por abrigarem, exclusivamente, prédios de 
apartamentos, a existência de goteiras foi o transtorno 
menos vezes mencionado – apenas 4,46%. Por outro lado, mais 
de 62% dos moradores que responderam à pesquisa afirmaram 
sofrer com infiltrações e vazamentos em suas residências. Os 
demais problemas, tal como observado nos casos dos 
municípios do interior, também foram apontados, 
individualmente, por cerca de 10% dos entrevistados. Como 
podemos observar, a maioria das residências visitadas já 
apresentavam, ao menos, uma das falhas relacionadas na 
questão, embora a conclusão definitiva das obras e a entrega 
das chaves aos respectivos moradores tenham ocorrido há, 
aproximadamente, dois anos apenas; 

· as entrevistas aplicadas permitiram verificar que todos os 
conjuntos habitacionais visitados na Região Metropolitana de 
São Paulo apresentavam dificuldades de acesso a, pelo menos, 
um dos equipamentos sociais relacionados na pesquisa; 

· na Região Metropolitana de São Paulo, as dificuldades nos 
deslocamentos entre os empreendimentos habitacionais e os 
pólos concentradores das oportunidades de emprego alcançam 
uma dimensão mais problemática, sobretudo nos bairros 
localizados em regiões excessivamente afastadas. 
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1 - Introdução  
 

O objeto principal desta auditoria foram os 
investimentos com recursos estaduais aplicados diretamente em 
estabelecimentos prestadores de assistência hospitalar e 
ambulatorial sob gestão estadual e da Secretaria de Estado da 
Saúde e suas autarquias.  

 
Dessa forma, o objeto de auditoria não 

contemplou investimentos: i) realizados exclusivamente com 
recursos federais, tomando por base unicamente os empenhos 
realizados no exercício de 2009, em razão do Comunicado SDG de 
25.02.2000 que exclui, até segunda ordem, o exame de auditoria 
de todo e qualquer repasse da União; ii) aplicados 
indiretamente por meio de apoio financeiro a municípios e 
entidades do terceiro setor, incluídos aí os auxílios; e iii) 
em estabelecimentos não hospitalares.  
 
 Com escopo delimitado no atendimento ao público 
alvo, a auditoria foi orientada por dois objetivos: i) avaliar 
a adequação dos investimentos aplicados diretamente com a 
demanda de ações e serviços de saúde segundo as instâncias 
deliberativas ou colegiadas; ii) verificar a operacionalização 
destes investimentos e respectivo impacto no atendimento ao 
público. 

 
Para atingir esses objetivos, foi prevista 

análise de duas questões de auditoria: 1) Em que medida os  
investimentos aplicados diretamente em saúde guardam relação 
com as peças de saúde (plano estadual de saúde e plano diretor 
de regionalização e respectivo plano diretor de 
investimento)?; e 2) Em que medida a operacionalização destes 
investimentos atende à legislação e aos princípios da 
Administração Pública e permite a mensuração do impacto no 
atendimento?  

XII.16 - Investimentos Diretos em Saúde – SUS/SP 
 
ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Saúde 

Hospital das Clínicas da FMUSP  
Hospital das Clínicas da FMUSP – Ribeirão 
Preto 
 

INSTRUÇÃO:           DCG-3 – DSF I 
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1.1 - Estratégia metodológica  
 

Durante a fase de planejamento de auditoria 
foram realizadas as seguintes atividades: a) consulta ao 
Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária 
(SIGEO), Cadastro de Obras e Ações do Governo (COAG) e 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde(CNES); b) 
consulta as leis orçamentárias e as peças de planejamento de 
saúde disponíveis em sites oficiais - Plano Estadual de 
Saúde(PES) 2008-2011, Plano Operativo Anual(POA) 2009 e Plano 
Diretor de Regionalização(PDR) de 2008; e c) revisão de 
legislação. 

 
No objetivo de investigar as questões de 

auditoria, adotaram-se como estratégias metodológicas: 
a)pesquisa documental; b) utilização de dados existentes; e 
c)visitas in loco.  
 

A pesquisa documental abarcou a análise das 
informações e documentos obtidos de requisições a Secretaria 
de Estado da Saúde e estabelecimentos hospitalares escolhidos 
por meio da conjugação dos seguintes critérios com foco no 
impacto do atendimento ao público: i) beneficiados por 
empenhos sob recursos estaduais nos elementos 449051157; ii) 
com obras158 sob a situação concluída no COAG no exercício de 
2009; e iii) com inscrição no CNES. Deste processo, realizado 
no mês de outubro de 2009159, inicialmente foram selecionados 
quatro estabelecimentos hospitalares, incluído o Hospital das 
Clínicas, cujas obras não foram localizadas pela auditoria no 
COAG, para requisição de informações/documentos.  

 
De posse dos documentos e/ou informações, 

mantiveram-se os quatro estabelecimentos hospitalares 
beneficiados por três programas orçamentários (928 – 
Atendimento Integral e de Alta Complexidade em Assistência 
Médica em Rib. Preto, 929 – Atendimentos Integral e de Alta 
Complexidade em Assistência Médica em São Paulo e 930 – 
Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP), contudo 
reduziu-se a amostra de dez para sete obras. Isto porque, sob 
critério de obra concluída, somente foi considerada a obra no 

                                                 
157 Obras e instalações: Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e 
conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da 
entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de borás contratadas; 
instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, 
aparelhagem para ar condicionado central, etc.(Portaria Interministerial n° 
163/2001, consolidada até Portaria Interministerial n° 519/2001) 
158  Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta (art. 6° da /lei 8.666/93)  
159 SIGEO(Pesquisas realizadas em 14.10.2009) e COAG(Pesquisas realizadas em 
19.10.2009) 
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PAMB do Instituto Central do Hospital das Clínicas, que apesar 
de acusar 99% de execução na planilha de medição e da ausência 
de Termo Recebimento, foi inaugurada no exercício de 2009. 
Ademais, suprimiu-se obra consignada como concluída no COAG, 
cuja situação de fato era não concluída e sob contrato 
vencido160.  

 
  Sob essa amostra, foram promovidas visitas in 
loco, em que, pela dependência das informações e documentos 
requisitados, sucederam-se entre 17.12.2009 e 01.03.2010. 
Referidas visitas consistiram em inspeção de obras pela 
verificação por amostragem de itens visíveis provenientes da 
última planilha de medição, bem como na disponibilidade ao 
público alvo.  
 
Estabele-

cimento 

Obras (Natureza do Serviço) Itens escolhidos 
Valor total dos itens 

escolhidos  = % 

Valor com aditivo 
 

Hospital 
Geral de 
Promissão 

Construção da nova cabine 
de Força 

6;23;40;41;55;57;104;105;106; 
143  R$ 252.397,40 

= 32,33% 

R$ 780.593,08 
 

Hospital 
Geral de 
Guaianases
161 

Reforma e Ampliação do 
Pronto Socorro/Readeq. 
Diagnóstico 

08.01.09;08.01.10;08.01.11; 
08.01.13;09.01.01;09.01.02; 
10.01.06;14.01.01;14.01.02; 
17.01.06;20.05.08 

R$ 322.700,94 
= 15,22% 

R$ 2.120.916,26 
 

Hospital 
das 
Clínicas 
da FMUSP¹ 

Reforma da Unidade de 
Apoio Cirúrgico no 9° 
andar , do Prédio dos 
Ambulatórios – PAMB, do 
Instituto Central – ICHC 

4.2.4;4.2.5;5.1.4;9.2.2;9.2.3;
10.1.1;11.2.2;12.1.2;12.1.11; 
12.1.12;12.1.13;18.7.1 

R$ 512.126,85 
= 30,77% 

R$ 1.664.516,56 
 

Hospital 
das 
Clínicas 
da FMUSP - 
Ribeirão 

Reforma e Adaptação da 
sala 10 da Utilidade 
11(antigo Politomen), 
salas 11 e 13 da Utilidade 
10 para instalação de um 
aparelho Tomógrafo 
Philips(CT Big BORE) e um 
Sistema Radiológico 
Cardiovascular monoplano 
INNOVA 4100 da General 
Eletric 

5.1.1; 5.2.1;7.2.3.2;10.1.4; 
13.1.9; 13.1.10 R$ 78.283,58 

= 39,08% 

R$ 200.299,63 
 

Hospital 
das 
Clínicas 
da FMUSP - 
Ribeirão 

Reforma de parte da  área 
da Hemodinâmica para 
instalação de equipamentos 
de cateterismo cardíaco 
ALLURA XPER, da Philips, 
localizada no 2° pavimento  

3.7;4.4;5.1;10.4.7;11.5.3 
R$ 66.040,00 

= 15,30% 

R$ 431.698,10 
 

Hospital 
das 
Clínicas 
da FMUSP - 
Ribeirão 

Reforma do Centro de 
Informações e Análise – 
CIA – da Assessoria 
Técnica  

6.4;7.9;7.10;14.25;15.1.2; 
17.11 R$ 80.719,55 

= 21,69% 

R$ 372.224,10 
 

Hospital 
das 
Clínicas 
da FMUSP - 
Ribeirão 

Reforma e adequação das 
áreas físicas do GECON e 
Agência Transfusional do 
1º Pavimento do HC-RP e da 
Central de Distribuição 
localizada no Pavimento 
Inferior 

1° Pavimento 
8.5;8.6;9.1;10.2;10.5;12.6 
 
Pavimento Inferior 
6.4;7.1;17.8 

R$ 48.380,95 
= 12,65% 

R$ 382.387,98 
 

Tabela 1 – Obras selecionadas para visitação e itens verificados 
Fonte: SIGEO e Documentos/Informações da Requisição DCG 01/2009 a 11/2009 
Nota:¹Itens escolhidos e valores obtidos do Boletim de Medição n° 5 

                                                 
160 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 100/006/08 
161 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo 
Sr. Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 
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Ao ensejo, houve a verificação de equipamentos, 

considerada a materialidade e destinação ao atendimento ao 
público, para constatação da disponibilização ou efetiva 
utilização e confrontação ainda que parcial com o discriminado 
em Nota fiscal. Sob esses requisitos e a necessidade de 
aquisição com recursos estaduais, somente foram inspecionados 
equipamentos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto.     

 
 A despeito dos critérios utilizados, tanto para 
as obras como para os equipamentos, foram excluídos da 
inspeção ou de registro fotográfico162 itens em utilização, em 
local distinto do visitado163, com atendimento ou por rigor 
asséptico164. 
 
 As limitações encontradas na realização do 
trabalho foram: i) inconsistências no COAG quanto à situação 
ou registro de obras em curso, impactando na seleção do rol 
estabelecimentos a serem visitados, inclusive pela 
possibilidade de não se considerar obras já concluídas; ii) 
atraso na entrega dos documentos/informações requisitados, 
impactando no planejamento e execução da auditoria; e iii) não 
utilização do projeto executivo com “as built”165 nas inspeções 
das obras. 
 
 

2 – Visão Geral dos Investimentos em Saúde – SUS/SP 
 
2.1 - Contextualização e Relevância do tema 
 

“Os principais desafios da política de saúde do 
Estado de São Paulo são (|) aperfeiçoar a universalidade da 
atenção à saúde, (||) garantir a eqüidade e (|||) reduzir as 
desigualdades existentes entre as diversas regiões e estratos 
da população.” 

                                                 
162 Os itens da Sala de Tomografia (para instalação do Tomógrafo Philips - 
CT Big BORE) foram inspecionados pela sala de comando, contudo não houve 
registro fotográfico em razão de atendimento. 
163 Por conta da localização, não foram verificados os seguintes 
equipamentos: um sistema de vídeo endoscopia, quatro monitores 
multiparamétricos de sinais vitais e um autoclave. 
164 Por conta de atendimento ou rigor asséptico, não foram verificados os 
seguintes equipamentos: um cardiotocógrafo, um bilirrubinometro, um 
aspirador ultrassônico, um ventilador pulmonar microprocessado, cinco 
ventiladores pulmonares de complexidade e dois ventiladores Bilevel Vivo 
40. 
165 Catálogo de projetos elaborado pela executora da Obra, durante a 
construção ou reforma, que retrate a forma exata de como foi construído ou 
reformado o objeto contratado.  
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Nesse contexto, o objeto dessa auditoria assume 

papel relevante na política de saúde do Estado, já que em 
saúde “os recursos financeiros de investimentos devem ser 
alocados com vistas à superação das desigualdades de acesso e 
à garantia da integralidade de atenção à saúde.” 

 
2.2 - Características operacionais 
 

Os investimentos em saúde enquadram-se no 
objetivo geral de ampliação da cobertura e melhoria de 
qualidade do atendimento da população do Estado de São Paulo. 

 
Especificamente para os investimentos voltados 

a Assistência de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar de Referência do SUS/SP, o objetivo é “garantir a 
integralidade da assistência, de forma complementar às ações 
desenvolvidas pelos municípios”, por meio de  ações cujo 
público alvo diferencia-se conforme o programa orçamentário a 
que pertencem. 

 
Quanto a implementação, são efetuados sob duas 

modalidades: i) indiretamente, por intermédio de municípios e 
entidades do terceiro setor; e ii) diretamente, mormente pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
 
2.2.3 - Aspectos orçamentários  
 
 

Entre 2005 e 2009, os investimentos em saúde 
ocorreram em sete elementos econômicos, cuja evolução culminou 
com a participação majoritária de aplicações indiretas em 
2009, com preponderância dos auxílios frente aos repasses aos 
municípios. 

 
Atendo-se aos recursos aplicados diretamente 

pelo Estado, pela série histórica é digno de nota que: i) há 
predominância de investimentos em obras e instalações em 
relação a equipamentos e instalações permanentes; ii) os 
recursos federais são utilizados majoritariamente em 
equipamentos; iii) os recursos estaduais são gastos mormente 
em investimentos em obras e instalações. 
 
2.2.4 - Aspectos operacionais e normativos 
 

O conjunto de ações e serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde(art. 200 da CF) tem como principal 
responsável o município, a quem compete prestar com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado (alínea 
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VII, art.30 da CF), nos termos das Leis Nº 8.080/1990 e Nº 
8.142/1990 (Leis Orgânicas da Saúde).  
     

Na impossibilidade de assunção total das ações 
e serviços, o município pactua (negocia e acerta) de forma a 
garantir o atendimento integral à saúde de sua população. 
Nesse contexto, têm-se as Portarias editadas pelo Ministério 
da Saúde de Nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o 
Pacto pela Saúde 2006 e aprova as diretrizes operacionais do 
referido Pacto e de Nº. 699, de 30 de março, que regulamenta 
as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, 
em vigor com alterações e revogações parciais. 

 
Por sua vez, “o governo estadual implementa as 

políticas nacionais e estaduais, além de organizar o 
atendimento à saúde em seu território.” 

 
No processo em questão, “não há hierarquia 

entre União, estados e municípios, mas há competências para 
cada um desses três gestores do SUS. No âmbito municipal, as 
políticas são aprovadas pelo CMS – Conselho Municipal de 
Saúde; no âmbito estadual, são negociadas e pactuadas pela CIB 
– Comissão Intergestores Bipartite (composta por 
representantes das secretarias municipais de saúde e 
secretaria estadual de saúde) e deliberadas pelo CES – 
Conselho Estadual de Saúde (composto por vários segmentos da 
sociedade: gestores, usuários, profissionais, entidades de 
classe, etc.); e, por fim, no âmbito federal, as políticas do 
SUS são negociadas e pactuadas na CIT – Comissão Intergestores 
Tripartite (composta por representantes do Ministério da 
Saúde, das secretarias municipais de saúde e das secretarias 
estaduais de saúde).” 

 
Como parte integrante deste processo insere-se 

o planejamento e orçamento, que, conforme art. 36 a Lei 
8.080/90, “será ascendente, do nível local até o federal, 
ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as 
necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 
recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do 
Distrito Federal e da União”.  

 
Conforme o Pacto da Saúde, o planejamento no 

âmbito do SUS “deve ser desenvolvido de forma articulada, 
integrada e solidária entre as três esferas de gestão” (item 4 
do anexo da Portaria Nº 399/GM/2006). 

 
Por sua vez, “o Sistema de Planejamento do SUS, 

representado por essa forma de atuação estabelecida no Pacto, 
está regulamentado pela Portaria Nº 3.085/GM/2006. Essa 
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Portaria define o planejamento - neste incluído o 
monitoramento e a avaliação - como processo estratégico para a 
gestão do SUS nas três esferas. O referido Sistema tem 
“expressão concreta, em especial, nos instrumentos básicos 
decorrentes do processo de planejamento”, a saber: Plano de 
Saúde, respectivas Programações Anuais de Saúde e Relatórios 
Anuais de Gestão (Art. 4º e §1º). Os Planos Plurianuais (PPA), 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) devem ser compatíveis, em cada esfera de governo, 
com o PS, a PAS e o RAG.” 

 
Já no contexto da regionalização, eixo de 

componente do Pacto da Saúde, portaria “define que os 
principais instrumentos de planejamento para tanto são o PDR 
(Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano Diretor de 
Investimento) e a PPI(Programação Pactuada e Integrada), a 
qual “deve estar inserida no processo de planejamento e deve 
considerar as prioridades definidas nos planos de saúde em 
cada esfera de gestão.” Segundo o Anexo II dessa portaria, o 
planejamento regional expressará as responsabilidades dos 
gestores para com a saúde da população do território e o 
conjunto de objetivos e ações, cujas prioridades – 
estabelecidas regionalmente –deverão estar refletidas no plano 
de saúde de cada município e do estado. Cria também o 
Colegiado de Gestão Regional com a função de “instituir um 
processo dinâmico de planejamento regional.”” 

 
Deste cenário, surge o arcabouço normativo da 

saúde para planejamento, execução, controle, monitoramento e 
avaliação a ser observado pelo governo estadual nos 
investimentos para garantia de acesso e integralidade da 
atenção à saúde. 
 
 

3 - Planejamento dos investimentos em Saúde - SUS/SP 
 

Um obstáculo a efetividade dos investimentos em 
saúde reside na falta de adesão ao processo de planejamento do 
SUS. 

 
Nesse aspecto, foi identificada deficiência ou 

oportunidade de melhoria no planejamento estadual no que diz 
respeito a critério e operacionalização dos investimentos.  
 

Um dos riscos identificados trata do 
comprometimento do atendimento das necessidades de saúde da 
população e da falta de racionalidade dos gastos em saúde das 
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esferas de gestão, por ausência de instrumento integrante do 
planejamento do SUS, que considere as prioridades 
identificadas nos planos de saúde, com ascendência do nível 
local para o estadual, e de consecução das prioridades 
arroladas nas peças de planejamento da saúde.  
 

À luz desse risco, investigou-se a existência 
dos principais instrumentos de planejamento no contexto da 
regionalização do SUS e a aderência entre os investimentos 
concluídos ou em curso com as peças de planejamento da saúde. 
 

Como critério tem-se o inciso XIII do art. 7° 
da Lei 8.080/90, que preceitua a organização de modo a evitar 
a duplicidade de meios para fins idênticos, bem como o 
constante em anexo da Portaria Nº 399/2006, em que: i) “a 
Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um 
eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a 
descentralização das ações e serviços de saúde e os processos 
de negociação e pactuação entre os gestores”; ii) “os 
principais instrumentos de planejamento da Regionalização são 
o Plano Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de 
Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde – PPI”; iii) “o PDI deve expressar os 
recursos de investimentos para atender as necessidades 
pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. No 
âmbito regional deve refletir as necessidades para se alcançar 
a suficiência na atenção básica e parte da média complexidade 
da assistência, conforme desenho regional e na macrorregião no 
que se refere à alta complexidade. Deve contemplar também as 
necessidades da área da vigilância em saúde e ser desenvolvido 
de forma articulada com o processo da PPI e do PDR.” 

 
Ademais, referida Portaria preconiza que os 

projetos de investimentos apresentados ao Ministério da Saúde 
deverão ser aprovados no Conselho de Saúde e na CIB, além de 
configurar como eixos prioritários para a aplicação de 
recursos de investimentos: o estímulo à regionalização (pela 
consideração do PDI) e os investimentos para a atenção básica 
(recursos na rede básica de serviços).  

 
Serve também, o art. 4º a Portaria Nº 

3.085/2006, que regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS e 
estipula que os instrumentos básicos resultantes do processo 
de planejamento nas três esferas de gestão do SUS (o Plano de 
Saúde, respectiva Programação Anual em Saúde e Relatório de 
Gestão) deverão ser compatíveis com o respectivo Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA), conforme dispositivos 
constitucionais e legais acerca destes instrumentos. Sob esse 
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prisma, “o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei Orçamentária Anual, instrumentos próprios de cada 
nível de gestão, devem manter coerência com o Plano de Saúde, 
guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas. O 
plano de saúde é, enfim, instrumento que norteia todas as 
atividades.”. 

 
Nesse contexto, a análise se baseou: i) nas 

respostas da SES a requisição; ii)nas peças orçamentárias(PPA 
2008-2011, LDO 2009 e LOA 2009) e execução orçamentária do 
exercício; iii)no Plano Estadual de Saúde(PES) 2008/2011 e 
Plano Operativo Anual 2009; iv)no Termo de Compromisso de 
Gestão Estadual firmado pela SES - São Paulo; v) no Plano 
Diretor de Regionalização 2008; e vi) em registros oficiais, 
publicações e manuais técnicos. 

 
Em relação as respostas oferecidas, observa-se 

que: i) O PDI 2002166 foi aprovado em todas as instâncias 
colegiadas, mas não se efetivou sob a justificativa de 
ausência de repasse de recursos federais previstos e  avanço 
da regionalização; ii) em 2007 houve adesão do Estado e de 643 
municípios ao Pacto da Saúde, definição da 64 regiões de saúde 
e implantação Colegiados de Gestão Regional (CGR); iii) em 
2009 houve estabelecimentos das linhas gerais para o 
desenvolvimento de um plano de ação ou PDI para as regiões de 
saúde instituídas em 2007: criação ou adequação de serviços, 
qualificação dos serviços existentes, transformação de 
serviços(mudança do perfil), desenvolvimento de sistemas 
logísticos  e fortalecimento das capacidade de gestão; iv) 
iniciativas em curso, apesar da inexistência de um PDI 
construído e pactuado.  

 
Do exposto, os investimentos em saúde até então 

não tem o respaldo de Plano Diretor de Investimento 
construído, pactuado e aprovado pelas instâncias colegiadas ou 
deliberativas, instrumento inserido no contexto da 
regionalização do qual Estado é pactuante, e assim sem as 
garantias de que os investimentos considerem as prioridades 
definidas nos planos de saúde dos municípios e Estado, com 
planejamento e orçamento ascendentes do nível local até o 
estadual(art. 36 da Lei 8.080/90), e conseqüentemente da 
adoção das necessidades de saúde da população como critério e 
da racionalidade na organização dos recursos, com priorização 
da regionalização ou atenção básica.  

 

                                                 
166 Cópia do PDI 2002 não foi remetida pelo Ofício GS n° 840/2010, conforme 
solicitação do item 5 da Requisição 01/2009 dirigida a SES  
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Ademais, a Tabela seguinte, que representa o 
esforço de se correlacionar as metas do POA 2009 (Programação 
Anual de Saúde da Portaria nº 3.332/2006), instrumento que 
busca garantir a execução do Plano Estadual de Saúde e o 
realizado no âmbito da Secretaria da Saúde no exercício, 
permite constatar descasamento entre as metas de investimentos 
do POA com as ações de investimentos realizadas no âmbito da 
SES, que suplanta em quantidade as referidas metas, apesar de 
algumas não atendidas (inauguração do Hospital de Caieiras e 
ampliação dos leitos de UTI Infantil de crônicos no Hospital 
Infantil Candido Fontoura), reforçando a ausência de garantias 
quanto a critério, planejamento e racionalidade.  

 
Metas POA 2009 Ações Realizadas 
- Inaugurar o Hospital de 
Caieiras 
- Ampliar o Centro Estadual 
de Reabilitação “Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti” 
- Ampliar leitos de UTI 
Infantil de crônicos no 
Hospital Infantil Candido 
Fontoura 
- Ampliar em 20% leitos para 
UTI de Crônicos 
- Concluir ou realizar 
reformas de adequação de 
estruturas físicas: 
        Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui 
        Conjunto Hospitalar 
de Sorocaba 
        Concluir obras do 
CEDEME 
        Concluir obras do 
novo Hospital de Franco da 
Rocha 

Obras e serviços Concluídos 
- Hospital Guaianases: reforma e ampliação do OS e readequação 
do setor de diagnóstico; 
- Instituto Adolfo Lutz: Reforma parcial do 2° pavimento do 
Edifício Central 
- ETSUS/CEFOR – Araraquara: Construção de Escola Técnica do 
SUS – ET-SUS; 
- Hospital Nestor Goulart Reis: 2ª Fase de reforma da unidade, 
adequado para internados crônicos, através da reforma do Bloco 
F e Construção de E.T.E; 
Hospital de Promissão: Construção de Cabine Primária e 
adequação de área para instalação de tomógrafo 
Obras e Serviços em andamento 
-Instituto do Câncer do Estado de São Paulo: Construção de 
Passarela de interligação para o HC; 
- HC Franco da Rocha: Construção de novo hospital geral com 
120 leitos de internação e 20 leitos; OS, Pa, e unidade de 
dianóstico por imagem e reforma do CAISM; 
- Hospital Brigadeiro – Fase 2: Reforma do prédio principal 
com 120 leitos de internação, 20 leitos de UTI; e reforma e 
ampliação do Os. Criação de unidade de hemoterapia e bloco 
anexo administrativo; 
- PAM Centro: Reforma geral e readequação do prédio, visando à 
instalação; 
- Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti: Reforma e adequação 
para implantação do serviço Especializado de Reabilitação e 
Retaguarda – SERR; 
- Instituto Butantan: Construção de Edifício para implantação 
da F´brica de Hemoderivados; 
- CEDEME DIR XXIII – ITU: Construção de Prédio para o 
Desenvolvimento do Portador de Deficiência Mental; 
- Hospital Mandaqui: Reforma e ampliação do Pavilhão Miguel 
Pereira, com acréscimos de 120 leitos. Reforma de área de 
Diagnóstico por imagem, ampliação do Centro Cirúrgico com 
acréscimo de cinco salas e duas novas UTIS com 20 leitos cada; 
- Conjunto hospital de Sorocaba: Reforma do Centro Cirúrgico, 
Centro Obstétrico e Central de Esterilização de Material; 
- CRATOD(Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras 
drogas): Troca de elevadores; 
- Instituto Lauro de Souza Lima: Construção  de um prédio para 
instalação de conzinha hospitalar; 
- Hospital Vila Nova Cachoeirinha: Reforma da UTI e internação 
pediátrica; 
- Hospital Porto Primavera: Construção de  Hospital Estaudal 
composto de Pronto Atendimento, Pronto Socorro, Centro 
Cirúrgico, Centro Obstétrico, Internação Adulto com 24 leitos, 
infantil com 20 leitos e setor de diagnósticos; 
- Hospital de Guaianases: Reforma e adequaçãp da área da 
antiga caldeira, para SAME e serviços terceirizados; 
- Hospital Regional de Osasco: Reforma e adaptação do 2° 
pavimento para implantação da Unidade de Hemodiálise; 
- AME – ITU: Reforma e adequação de prédio para implantação da 



       Fl.nº             672 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC-02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

unidade; 
- AME – Mogi-Guaçu: Reforma e adequação de prédio para 
implantação da unidade; 
AME – São João da Boa Vista: Reforma e adequação para 
implantação da unidade; 
- CAISM Água Funda: Reforma Geral; 
- CRI São Miguel: Reforma do Núcleo de Saúde Bucal e reforma 
das instalações do CRI; 
 
- Fazenda São Roque: Reforma e adequação dos Lares Abrigados 
no Centro Pioneiro em Atenção Psicossocial “AJJE”; 
- Instituto Butantan: Construção de nova entrada de energia e 
subestação transformadora de 2 x 10MVA; 
- AME – Mogi das Cruzes: Reforma e adequação para implantação 
da unidade; 
- Hospital Geral de Vila Penteado: Reforma e Adequação do 
Pronto Socorro; 
- Unidade Experimental de Saúde – Botucatu: Construção de 
edifício para implantação da Unidade Experimental de Saúde.  
Manutenção dos hospitais estaduais 
- Contínuo processo de manutenção da rede estadual de 
hospitais: módulo Norte,Leste I,Leste II, Centro I, Centro II, 
Sul I e Sul II 

Tabela 2 – Correlação das metas do POA e ações realizadas(obras) pela SES em 2009 
Fonte: Resposta(Ofício GS n° 840/2010) ao item 2 da Requisição nº 1 

 
Outrossim, da mesma forma recaem as 

considerações acima para as obras e serviços realizados nos 
Hospitais das Clínicas, por conta do art. 4° da Lei 8.080/90, 
ao dispor que o “conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgão e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único da Saúde (SUS).” 
 

No mais, comprova a falta de integração na 
operacionalização dos investimentos, a ausência de 
manifestação nos autos sobre a compatibilidade das obras 
visitadas com os instrumentos de saúde, pois inexiste remissão 
nas justificativas/autorizações de adequação a POA ou qualquer 
outro instrumento de planejamento do SUS. 
 
 

4 – Operacionalização dos Investimentos em Saúde - 
SUS/SP 
 

Uma ameaça na operacionalização dos 
investimentos em saúde reside nas falhas formais, de execução 
e de avaliação destes, com reflexos no atendimento ou 
interesse público. 

 
Nesse aspecto, foi identificada deficiência ou 

oportunidade de melhoria no processo de contratação, na 
fiscalização de obras de edificações públicas, bem como na 
utilização de indicadores de desempenho dos programas com  
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ações de construção, reforma, ampliação, adequação e 
aparelhamento.  
 

Um dos riscos identificados trata da 
malversação dos recursos públicos pela não-aderência a 
legislação ou princípios da administração pública e da falta 
de transparência dos resultados oriundos dos investimentos no 
âmbito da saúde.  
 

À luz desse risco, investigou-se documentos 
integrantes dos autos referentes à contratação e/ou execução, 
bem como os indicadores produzidos pelos estabelecimentos de 
saúde e os utilizados por programas orçamentários com 
investimentos em saúde. 
 

Como critério, utilizou-se: i) os ditames da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores; e ii) a Portaria GM n.º 
1.101/2002, que estabelece os parâmetros de cobertura 
assistencial no âmbito do SUS; e iii)súmulas e jurisprudência 
do TCE-SP e do TCU.   

 
Nesse contexto e de forma geral, a análise se 

baseou: i) nas respostas(documentos e informações) das 
requisições; ii) nas peças orçamentárias(PPA 2008-2011, LDO 
2009 e LOA 2009); iii) nas observações, informações e 
documentos oriundos das inspeções. 

 
 

4.1. Etapas dos Investimentos 
 

A análise das etapas concernentes a 
investimentos públicos consistiu, com exceção daquelas com 
trâmite no TCE-SP167, em verificar: i) procedimento licitatório 
de obras quanto à existência de sobrepreço168 169 170, composição 

                                                 
167 Reforma e Ampliação do Pronto Socorro/Readeq. Diagnóstico no Hospital Geral de 
Guaianases em trâmite sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo Sr. 
Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 
168 Sobrepreço – Preço acima do mercado.  
169 “Contratação Pública – Planejamento – Preço – Coerência entre preço adotado no 
projeto básico com os preços de mercado – TCU 
      “(...) o projeto básico utilizado na licitação é deficiente, infringindo o 
art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, pelos seguintes motivos: (...) falta de 
demonstração da coerência do preço adotado no projeto básico com os preços de 
mercado”.(TCU, acórdão nº 1.730/2004, Plenário, Rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça, 
DOU de 17.11.2004.)” 
170 “Contratação  pública – Edital – Preço máximo – Faculdade ou obrigação – TCU 
 O TCU entendeu  que a expressão “permitida a fixação de preços máximos” se 
trata de uma aparente faculdade, tranformando-se em obrigação para o administrador 
que, dispondo de meios para conhecer os preços praticados no mercado, deverá fixá-
los.(TCU, Decisão nº 60/1999, 1ª Câmara, Rel. Humberto Guimarães Souto, DOU de 
05.04.1999”  
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de itens(utilização de “verba” e não detalhado)171 e BDI(CPMF a 
partir de 2008172 ou em duplicidade com planilha de orçamento), 
e de equipamentos quanto à inexigibilidade de procedimento na 
aquisição173; ii) contratos, no tocante a inserção de obras e 
serviços estranhos ao objeto174; iii) medições e pagamentos no 
que diz respeito a itens de obras medidos e pagos, mas não 
executados175; iv) recebimento de obra com falhas visíveis de 
execução176 ou disponibilização ao público com problemas, ou de 
equipamentos sem destinação ao atendimento.  

 
Tal análise recaiu nos documentos e informações 

atinentes a operacionalização (Tabela 1), obtidos dos 
estabelecimentos de saúde beneficiados com investimentos em 
saúde, e nas observações provenientes das inspeções, cujos 
achados por obra, conforme as etapas concernentes a 
realização, ou equipamentos ou estabelecimento foram:   
 
4.1.1 - Construção da nova cabine de força no Hospital Geral 
de Promissão 
 
i) Procedimento Licitatório (Planejamento): itens detalhados 
no memorial descritivo, contudo sem correspondente 
decomposição em custos unitários, unidade e quantidade na 
planilha orçamentária, com prejuízo para fiscalização da obra 
e aferição do preço de mercado.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
171 “ Contratação pública – Planejamento – Definição orçamentária – Verba – 
Impossibilidade de definir unidades, quantitativos de consumo de materiais e de 
utilização de obra e equipamentos – Serviços imensurável – Imprecisão – TCU 
       “(32. Tem-se, portanto, que apesar de ser admitida a orçamentação por verba, 
ela só deve ser aplicável quando não há como se definir unidade, aferir 
quantitativos de consumos de materiais e de utilização de mão-de-obra e 
equipamentos, ou anda quando o serviço é praticamente imensurável.”(TCU, Acórdão nº 
2.641/2007, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU de 11.12.2007)”  
172 ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 29 DE JULHODE 2009, 
NO AUDITÓRIO "PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" – “(...)Senhores Conselheiros, 
Senhor Procurador da Fazenda do Estado, diante de informações dando conta de 
contratos da Administração Federal apontados pelo TCU como abrangendo gastos 
concernentes à extinta CPMF, a Presidência tomou a iniciativa de oficiar ao Governo 
do Estado, na pessoa do Chefe da Casa Civil, indagando quanto a providências que 
eventualmente tenham sido adotadas nesse particular ou que venham a ser adotadas. 
Consta que, eventualmente, contratos da Administração Pública estadual também 
estariam sendo onerados com parcelas referentes à cobrança do CPMF.”  
173  Art. 25, I, da Lei 8.666/93  
174  Art. 65, I, b, da Lei 8.666/93 
175 “s) abstenha-se de efetuar pagamentos, totais ou parciais, antecipadamente à 
realização da obra ou serviço ou do fornecimento dos bens, em atendimento aos arts. 
62 e 63 da Lei nº 4.320/64” (Decisão TCU nº 668/97-P) 
176  Art. 69 da Lei 8.666/93  
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Item Descrição Decomposição Memorial 
Descritivo 

Códigos de serviço – 
Boletim CPOS 

Valor da 
proposta 

Valor – 8ª 
medição 

6 Construção de 
nova cabina de 
força, em 
alvenaria, com 
dois ambientes 
independentes, 
sendo uma para 
abrigar a 
entrada, 
medição, 
transformação, 
proteção e 
quadros 
elétricos e 
outro para 
abrigar o grupo 
moto-gerador, 
conforme 
memorial 
descritivo 

- Infraestrutura e 
superestrutura: formas, 
escoramento, armaduras e 
argamassas; 
- Alvenaria: bloco 
cerâmico com espessura 
14cm, argamassa e concreto 
armado; 
- Revestimento de 
alvenaria: chapisco, 
emboço e reboco; 
- Revestimento de piso: 
cimento desempenado; 
- Esquadria, Serralheria, 
Elementos em Ferro e 
Alumínio: caixilhos em 
ferro e alumínio; 
- Impermeabilização: 
cimento, areia e aditivo, 
primer, asfalto oxidado e 
manta asfáltica SBS,  
vedante acrílico;  
- Pintura: látex PVA e 
seladora acrílica; 
- Águas pluviais: Tubos e 
conexões de PVC série R 
  

80100 Escoramento 
90100 Fôrma em tábua 
90200 Fôrma em madeira 
compensada 
100202 Armadura em tela 
soldada de aço 
140503 Alvenaria de 
elevação em bloco cerâmico 
estrutural, uso revestido, 
de 14 cm - 4,5 MPa 
170202 Chapisco  
170212 Emboço comum  
170222 Reboco  
170302 Cimentado 
desempenado  
250100 Caixilho em 
alumínio 
240100 Caixilho em ferro 
321500 Impermeabilização 
flexível com mantas 
321600 Impermeabilização 
flexível com membranas 
321700 Impermeabilização 
rígida 
330322 Látex PVA em 
elemento vazado  
460300 Tubulação 
c/conexões em PVC rígido 
branco série R - A.P e 
esgoto domic 

 

R$ 82.793,34  R$ 23.739,72 

40 Construção de 
Abrigo de 
Resíduos Sólidos 
e Hospitalares 

 R$ 45.432,84  R$ 63.366,85 

41 Construção de 
cobertura e 
remanejamento do 
tanque de diesel 

- instalação do tanque de 
diesel provisório; 
- construção da cobertura 
 

140000 Alvenaria e 
elemento divisor 
160000 Telhamento 

R$ 7.904,80   R$ 7.904,80 

Tabela 3 – Correlação de itens do Memorial descritivo com Boletim CPOS – HGP 
Fonte: Memorial Descritivo, Proposta Vencedora, 8ª medição e Boletim CPOS 146 

  

 
6 – Construção da nova cabina de força, em 
alvenaria para abrigar a entrada, medição, 
transformação, proteção, quadros elétrico e 
grupo gerador 

 
40 – Construção de Abrigo de Resíduos  
sob medida (saída CPFL)                     

 

 
41 - Construção de cobertura e 
remanejamento do tanque de diesel 
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ii) Contrato: 1º Termo Aditivo Contratual de Valor contemplou 
adequações da sala do Antigo Raio X para recebimento de 
tomógrafo, além da construção de muros de proteção do setor da 
carceragem e suas grades, expandindo o objeto do contrato, por 
não estarem inicialmente previstos no Projeto Básico que 
integra o Edital da Tomada de Preço n.º 04/2008, ou seja,  
abarcando somente a construção da cabine primária, do abrigo 
de resíduos sólidos e hospitalares e de cobertura e 
remanejamento do tanque de diesel.  
 
iii) Medições e Pagamentos: itens medidos e pagos foram 
suprimidos da planilha orçamentária com a elaboração do 1º 
Termo Aditivo Contratual de Valor, cuja repercussão se sucedeu 
nas 7ª e 8ª medições.  
 

Item – Descrição Suprimidos  Valor da 
Proposta 
(em R$) 

Valor 
Suprimido 
com 
Aditivo 

Medições com 
Execução 
anterior ao  
Aditivo 

% de Execução 
anterior ao 
Aditivo (6ª 
Medição) 

4- Construção da nova cabina de força, em alvenaria 
para abrigar a entrada, medição, transformação, 
proteção, quadros elétrico e grupo gerador 

82.793,34 59.053,62 1ª, 2ª, 5ª e 
6ª 

100% 

15 – Tela de aço galv., Fio nº 10, malha 2”, tipo 
alambrado 

58,50 58,50 3ª 100% 

22 – Disjuntor fixo PVO Trifásico, 15 KV, 630ª x 
350MVA 

20.454,19 20.454,19 5ª e 6ª 100% 

23 – Disjuntor série universal, em caixa moldada, 
térmico e magnético fixos, bipolar 480/600V, 
corrente 125 A 

1.753,74 1.753,74 5ª 80% 

24 – Disjunto série universal, em caixa moldada, 
térmico e magnético fixos, tripolar 600V, corrente 
de 150 A até 225 A 

1.497,12 748,56 5ª 80% 

28 – Transformador de corrente 8000-5ª 312,24 312,24 5ª e 6ª 100% 
32 – Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 
220V/60Hz, para correção de fator de potência 

1.420,72 1.420,72 5ª 70% 

33 – Transformador monofásico de comando 200VA 
classe 0,6kV, a seco 

388,62 388,62 5ª 70% 

34 – Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, 
In>ou =20kA, Imax. De surto de 65 até 80kA 

502,08 502,08 5ª 70% 

35 – Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, 
In>ou =20kA, Imax. De surto de 65 até 80kA 

98,20 98,20 5ª 70% 

44 – Cabe de cobre 240, mm², isolamento 0,6/l kV – 
isolação em PVC 70º C 

20.696,40 20.696,40 3ª 100% 

47 – Terminal de pressão/compressão para cabo de 
50,0 mm² 

78,30 78,30 3ª 100% 

50 – Terminal de pressão/compressão para de 240,00 
mm² 

248,40 248,40 3ª 100% 

53 – Isolador pedestal para 15kV 588,72 588,72 5ª 90% 
57 – Transformador de potência trifásico de 300 kVa, 
classe 15 Kv 

25.760,36 25.760,36 1ª e 2 ª 100% 

67 – Caixa inviolável para secundário do 
transformador 

154,27 154,27 5ª 70% 

72 – Isolador em epóxi de 1 kV para barramento 36,42 36,42 5ª 70% 
73 – Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 
V/60 Hz, para correção de fator de potência 

1.065,54 1.065,54 5ª 50% 

Tabela 4 – Itens medidos e pagos com supressão na planilha orçamentária – HGP 
Fonte: Planilha dos serviços executados e suprimidos do contrato 23/2008, Proposta Vencedora, 1ª a 8ª 
medição  
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4.1.2 - Reforma e Ampliação do Pronto Socorro/Readeq.no 
Diagnóstico no Hospital Geral de Guaianases177 
 
i)Recebimento da Obra:  a) vazamentos(infiltração) ocorrem 
desde a entrega da obra178, cujo recebimento provisório se 
sucedeu em 15.04.2009 e o definitivo em 23.09.2009, com 
intervenções da contratada, porém sem solução definitiva. Tal 
ocorrência é indício de que a impermeabilização promovida pela 
reforma, que contou com a aplicação de manta asfáltica na laje 
de cobertura da espera do pronto socorro, não foi realizada 
adequadamente; b) sistema de chamada dos consultórios não 
estava instalado até 28.01.2010(Item 19.01.03, 19.01.04 e/ou 
19.01.05), conforme relatos179.   
 

  
Infiltração na Área de Espera - 01.03.2010      Infiltração em corredor contíguo a área vazia 
                                                e de observação - 01.03.2010 

                                                 
177 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo 
Sr. Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 
178 E-mail do Hospital Geral Guaianases dirigido a SES   
179 E-mail do Hospital Geral Guaianases dirigido a SES  
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Laje com infiltração - 01.03.2010              Ponto provável de infiltração – 01.03.2010 

 
4.1.3 - Reforma da Unidade de Apoio Cirúrgico no 9° andar, do 
Prédio dos Ambulatórios – PAMB, do Instituto Central no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
 
i) Área inaugurada em 14.12.2009, sem recebimento provisório 
até 11.01.2010180, mas com disponibilização para atendimento 
com infiltração em área restrita – Recuperação pós-
anestésica(RPA) 15.   

  
Sala 15 do RPA com infiltração -  17.12.2009           

 

  
Local de Infiltração – 12.02.2010          Conserto de área de infiltração – 12.02.2010  

                                                 
180 Ofício NUDI nº 019/2010 
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4.1.4 – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
– Ribeirão Preto 
 
i) Procedimento Licitatório: Valor global da obra acima do 
preço global orçado, apesar de ter a CPOS como fonte de 
materiais e mão-de-obra e o TCU para o BDI, contudo com edital 
sem critério de aceitabilidade de preços unitários e global. 
 
 
 
Obra Valor Orçado Proposta 

Vencedora 
Reforma e Adaptação da sala 10 da Utilidade 11(antigo 
Politomen), salas 11 e 13 da Utilidade 10 para 
instalação de um aparelho Tomógrafo Philips(CT Big BORE) 
e um Sistema Radiológico Cardiovascular monoplano INNOVA 
4100 da General Eletric 
 

R$ 149.898,98 R$ 154.909,58 

Reforma de parte da área da Hemodinâmica para instalação 
de equipamentos de cateterismo cardíaco ALLURA XPER, da 
Philips, localizada no 2° pavimento 

R$ 301.487,29 R$ 320.790,60 

Reforma e adequação das áreas físicas do GECON e Agência 
Transfusional do 1º Pavimento do HC-RP e da Central de 
Distribuição localizada no Pavimento Inferior 

R$ 333.815,78 R$ 337.738,73 

Tabela 5 – Preços globais das propostas vencedora acima do Preço Orçado – HCRP 
Fonte: Resposta do item 1 a Requisição nº 3/2009 

 
4.1.5 - Reforma de parte da área da Hemodinâmica para 
instalação de equipamentos de cateterismo cardíaco ALLURA 
XPER, da Philips, localizada no 2° pavimento 
 

i) Procedimento Licitatório: a) CPMF na composição da BDI 
sob item 09 e percentual 0,38% para atendimento do 2.4 da 
cláusula V do Edital em proposta datada em 18.08.2008;   
 
4.1.6 – Sistema de Vídeo Endoscopia - HCRP 
 
i) A aquisição de sistema de endoscopia digestiva por imagem 
da marca OLYMPUS, composto por sistema básico e vários 
endoscópios, foi direta por inexigibilidade de licitação, sob 
justificativa de melhor de imagem e manejo, incompatibilidade 
de sistemas básicos com endoscópios de outra marca e 
existência de vários endoscópios da marca OLYMPUS, no 
hospital, suscetíveis ao desuso. Sucede que, reclamariam 
procedimento licitatório os itens integrantes da aquisição 
(MONITOR DE VIDEO PARA USO MEDICO LDC POLICROMATICO e 
NOBREAK), totalizando R$ 13.233,34 de R$ 435.907,01, em que 
não restou comprovada a incompatibilidade entre marcas, como 
se depreende do registro fotográfico da visita in loco. 
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MONITOR DE VIDEO PARA USO MEDICO LDC POLICROMATICO(SONY) e NoBreak (TS SHARA) 

4.2. Mensuração do Impacto dos Investimentos em Saúde  
 

As respostas às requisições com os 
entendimentos dos referidos estabelecimentos quanto impacto 
oferecido pelos investimentos nos serviços, bem como nos 
indicadores do orçamento, estão consignadas na Tabela a 
seguir,  que  demonstra, entre outras considerações181, a 
dificuldade dos estabelecimentos em identificar o impacto, 
seja pela inexistência de informação ou incompatibilidade do 
objeto de investimentos com os indicadores existentes para 
avaliação. 

 
 
 

Estabelecimento Obras (Natureza do Impacto no Serviço Impacto nos indicadores 

                                                 
181 Apesar de não informado pelo HC-FMUSP, veiculou-se no site do HC que: 
“(...)A readequação da área permitiu a abertura de mais quatro leitos, 
totalizando 27 para o atendimento de pacientes submetidos a cirurgias 
complexas que necessitam de cuidados de terapia intensiva na fase pós-
operatória. Dois leitos são de isolamento.  Outra vantagem foi a 
interligação da unidade ao Centro Cirúrgico para otimização da assistência. 
Diariamente, 90 procedimentos, em média, são realizados nas 33 salas 
cirúrgicas da, que funciona no 9º andar do Prédio dos Ambulatórios. Os 
leitos, equipados com ventiladores e monitores da mais alta tecnologia, 
foram contemplados com iluminação individual e camas mais confortáveis. As 
divisórias fixas, em gesso acartonado e vidro, irão respeitar a privacidade 
do paciente e facilitar o acompanhamento pela enfermagem. (...)O projeto 
apresentou soluções que maximizaram conforto, funcionalidade, plástica e 
boa relação custo-benefício. Os novos corredores apresentam teto rebaixado 
e lâmpadas embutidas para que a iluminação não ofusque a visão do paciente. 
Os postos de enfermagem e de medicamentos também foram dispostos 
estrategicamente no centro da área para permitir melhor circulação entre os 
leitos e total visualização do internado. O piso recebeu manta vinílica e 
cerâmica nas áreas molhadas e as paredes, placas de fórmicas. As obras 
foram realizadas em seis meses. “. 
<http://www.hcnet.usp.br/assessoria_imprensa/releaseshc/2009/reforma_unid_a
poio_cirurgico_hc.htm>. Acessado em 19.03.2010 
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Serviço) do orçamento 
Hospital Geral de 
Promissão 

Construção da nova cabine 
de Força 

- “A instalação do Gerador/transformador de 
energia do Hospital Geral de Promissão foi uma 
obra realizada para beneficiar todos os setores 
do hospital. Mais diretamente os usuários uma 
vez que a interrupção do fornecimento pode 
levar a danos irreparáveis em alguns casos. 
(...) não é possível identificar impacto em 
indicadores 

Hospital Geral de 
Guaianases182 

Reforma e Ampliação do 
Pronto Socorro/Readeq. 
Diagnóstico 

- “(...)declaração de inexistência de dados 
referente a Tabela 9, visto que a licitação e 
os serviços para a reforma e ampliação do 
Pronto Socorro e do Setor de Diagnóstico foram 
acompanhados e supervisionados pelo Grupo 
Técnico de Edificações – G.T.E., da Secretaria 
de Estado da Saúde 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP¹ 

Reforma da Unidade de 
Apoio Cirúrgico no 9° 
andar , do Prédio dos 
Ambulatórios – PAMB, do 
Instituto Central – ICHC 
 

- Não informado - Não informado 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Reforma e Adaptação da 
sala 10 da Utilidade 
11(antigo Politomen), 
salas 11 e 13 da Utilidade 
10 para instalação de um 
aparelho Tomógrafo 
Philips(CT Big BORE) e um 
Sistema Radiológico 
Cardiovascular monoplano 
INNOVA 4100 da General 
Eletric 

- Melhoria da 
Qualidade 
- Aumento número de 
atendimento 

- Média de Permanência  
- Taxa de Ocupação 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Reforma de parte da  área 
da Hemodinâmica para 
instalação de equipamentos 
de cateterismo cardíaco 
ALLURA XPER, da Philips, 
localizada no 2° pavimento  

- Melhoria da 
Qualidade 
- Aumento número de 
atendimento 

- Média de Permanência183  
- Taxa de Ocupação184 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Reforma do Centro de 
Informações e Análise – 
CIA – da Assessoria 
Técnica  

- Melhoria da 
Qualidade 
- Melhoria 
Infraestrutura 

- 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Reforma e adequação das 
áreas físicas do GECON e 
Agência Transfusional do 
1º Pavimento do HC-RP e da 
Central de Distribuição 
localizada no Pavimento 
Inferior 

- Melhoria da 
Qualidade 
- Melhoria 
Infraestrutura 

- 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Sistemas de Vídeo 
Endoscopia   

1 paciente/hora 
2 turnos de 5h/dia 
22 dias/mês 

- Média de Permanência  
- Taxa de Ocupação 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Aquisição de retinógrafo 2 pacientes/hora 
2 turnos de 4h/dia 
22 dias/mês 

- Média de Permanência  
- Taxa de Ocupação 
- % 1ªs consultas redes 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Aquisição de Monitores 
Multiparamétricos de 
Sinais Vitais 

Não se aplica - Média de Permanência  
- Taxa de Ocupação 

Hospital das 
Clínicas da FMUSP 
- Ribeirão 

Aquisição de Microscópios Não se aplica - 

Tabela 6 – Impacto no serviço e nos indicadores orçamentários 
Fonte: Tabelas 9 e 10 das Requisições nº 02, 04, 06 e 07/2009 

 

                                                 
182 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo 
Sr. Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 
183 Relação numérica entre o total de pacientes-dia, num determinado 
período, e o total de doentes saídos (altas e óbitos), no mesmo período. 
184 Relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos 
-dia, num determinado período.  
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Uma forma de se explorar o impacto seria 
cotejar os efeitos esperados nos indicadores com os parâmetros 
de produtividade185 presentes na Portaria GM 1.101/2002, tais 
como a taxa de média de permanência e taxa de ocupação 
hospitalar, baseando-se nos indicadores utilizados no Programa 
928. Contudo, ainda que se agregasse a avaliação dos 
indicadores solicitados nas requisições, quanto a diminuição 
do número de leitos de internação, pacientes atendidos e 
número de médicos, e correlações como o percentual destinado 
ao SUS e não SUS, o aumento dos procedimentos de atenção 
básica ou a destinação de médicos para atendimento 
ambulatorial, não se poderia concluir sobre a contribuição dos 
investimentos na melhora ou piora dos indicadores pelo fato 
dos dados referentes a 2009 serem parciais(até outubro).  

 
 
De qualquer forma, a avaliação constante no PPA 

2008-2011 para os estabelecimentos de saúde, e 
conseqüentemente para os investimentos em saúde, é 
diferenciada em virtude dos indicadores de desempenho 
utilizados, além de pouco se valer daqueles com parâmetros na 
Portaria GM 1.101/02, tais como: taxa de produtividade 
hospitalar, taxa de mortalidade hospitalar186, taxa de 
mortalidade operatória187, taxa de mortalidade pós-
operatória188, taxa de mortalidade materna hospitalar189, taxa 
de mortalidade neonatal hospitalar, taxa de pacientes com 
infecção hospitalar190, taxa de complicação hospitalar, taxa de 
intercorrências obstétricas e taxa de cesarianas. 

 
 
 
 

Programa Estabelecimentos Indicadores Parâmetros na 
Portaria GM 

                                                 
185 São aqueles destinados a estimar a capacidade de produção dos recursos, 
equipamentos de assistência à saúde, sejam eles, humanos, materiais ou 
físicos 
186 Taxa de mortalidade geral hospitalar: Relação percentual entre o número 
de óbitos ocorridos em pacientes internados durante um determinado período 
e o número  de pacientes saídos (altas e óbitos), no mesmo período.  
187 Relação percentual entre obtidos operatórios e o total de atos 
cirúrgicos, em determinado período.  
188  Relação percentual entre o número de óbitos, em determinado período, e o 
total de atos operatórios no mesmo período.  
189 Relação entre o número de óbitos maternos por complicação de gravidez, 
parto, puerpério e abortamento ocorridos durante um determinado período, e 
o número de pacientes de obstetrícia  saídas(altas e óbitos).  
190 Taxa de infecção hospitalar: Relação percentual entre o número de 
infecções adquiridas pelo paciente, durante sua permanência no hospital, em 
determinado período, e o número de pacientes saídos (altas e óbitos) no 
mesmo período.  
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1.101/2002 
 

0928  Hosp. Clínicas 
FMUSP – Ribeirão 
Preto 

- Percentual de 1ª consulta da Rede 
- Taxa de ocupação operacional 
- Média de Permanência (em dias) 
- Média Mensal de Cirurgias por Sala 
- Treinamento em Recursos Humanos 
- Razão entre docentes e estudantes de 
graduação 
- Taxa de absenteísmo de Recursos humanos 
- apuração do custo do paciente dia191 
- Taxa de internação da unidade de 
emergência 
 

- Taxa de ocupação  
hospitalar 
- Média de 
Permanência (em 
dias) 
 

0929  Hosp. das Clínicas 
FMUSP 

- Variação da média mensal de consultas 
médicas ambulatórias realizadas em relação 
a média mensal de consultas médicas 
realizadas no ano anterior 
- Variação da média mensal do nº de 
entradas para internação em relação à média 
mensal do nº de entradas no ano anterior 
- Variação da média mensal de atendimentos 
de pronto socorro realizados em relação à 
média mensal de Atendimentos de pronto 
socorro realizados no ano anterior 
 

- 

0930  Hospital Geral de 
Promissão 
 
Hospital Geral de 
Guaianases 
 

- Coeficiente de mortalidade infantil192 
- Razão de mortalidade materna193 
- Número de saídas hospitalares194 nas áreas 
de clínica médica, cirúrgica, obstétrica, 
pediátrica e psiquiátrica realizadas nos 
hospitais próprios e gerenciados pelas 
OSS/Conveniados 
- taxa de ocupação hospitalar nos hospitais 
próprios, nos gerenciados pela OSS e 
conveniados 

- Taxa de ocupação 
hospitalar 
 

Tabela 7 – Indicadores de desempenho por programa  
Fonte: PPA 2008 - 2011  

 

5 – Conclusão  
 

Ao final dos trabalhos, sistematizamos os 
achados pelos seguintes aspectos: 
 
Planejamento dos Investimentos em Saúde no SUS/SP 
 
14. Não há garantias de que os investimentos diretos em saúde 
considerem as prioridades definidas nos planos de saúde dos 
municípios e Estado, com planejamento e orçamento ascendentes 
do nível local até o estadual(art. 36 da Lei 8.080/90), e 

                                                 
191  Unidade de mensuração da assistência prestada, em um dia hospitalar a um 
paciente internado. O dia de alta somente será computado quando este 
ocorrer no dia da internação. (Terminologia básica em saúde, 1985, pág. 23) 
192 Razão entre o número de óbitos em menores de um ano, nascidos em 
determinada área e período, e o número de nascidos vivos na mesma área e 
período.  
193  Taxa de mortalidade materna: razão entre o número de óbitos maternos por 
complicação de gravidez, parto, puerpério e abortamento, ocorridos em 
determinado período, e o número de nascidos vivos no mesmo período.  
194 Soma dos óbitos mais as altas hospitalares.  
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conseqüentemente da adoção das necessidades de saúde da 
população como critério e da racionalidade na organização dos 
recursos, com priorização da regionalização ou atenção básica, 
pela falta de adesão do Estado ao processo de planejamento do 
SUS, em razão da inexistência de um  Plano Diretor de 
Investimento construído, pactuado e aprovado pelas instâncias 
colegiadas ou deliberativas, instrumento inserido no contexto 
da regionalização do Pacto da Saúde 2006, do  qual o Estado de 
São Paulo é pactuante; 
15. Não há aderência entres as metas do POA 2009, instrumento 
que busca garantir a execução do Plano Estadual de Saúde, e as 
ações realizadas no âmbito da SES e autarquias, que suplanta 
em quantidade as referidas metas, apesar de algumas não 
atendidas (inauguração do Hospital de Caieiras e ampliação dos 
leitos de UTI Infantil de crônicos no Hospital Infantil 
Candido Fontoura), reforçando a ausência de garantias para os 
investimentos diretos quanto a critério, planejamento e 
racionalidade; 
16. Falta de manifestação nos autos, nas 
justificativas/autorizações, sobre adequação a POA ou qualquer 
outro instrumento de planejamento do SUS; 

 
Operacionalização dos Investimentos  
 
a) Acompanhamento das Etapas  
 
17. Falhas por objeto   
 
Objeto Falhas detectadas 
Construção da nova cabine de 
força no Hospital Geral de 
Promissão 

- itens detalhados no memorial descritivo, contudo sem 
correspondente decomposição em custos unitários, unidade e 
quantidade na planilha orçamentária; 
-1º Termo Aditivo Contratual de Valor expandiu o objeto do 
contrato, por não estarem inicialmente previstos no 
Projeto Básico que integra o Edital da Tomada de Preço n.º 
04/2008; 
- itens medidos e pagos foram suprimidos da planilha 
orçamentária com a elaboração do 1º Termo Aditivo 
Contratual de Valor; 

Reforma e Ampliação do Pronto 
Socorro/Readeq.no Diagnóstico no 
Hospital Geral de Guaianases195 

- vazamentos (infiltração) ocorrem desde a entrega da 
obra, cujo recebimento provisório se sucedeu em 15.04.2009 
e o definitivo em 23.09.2009, com intervenções da 
contratada, porém sem solução definitiva.  
- sistema de chamada dos consultórios não estava instalado 
até 28.01.2010(Item 19.01.03, 19.01.04 e/ou 19.01.05), 
conforme relatos; 

Reforma da Unidade de Apoio 
Cirúrgico no 9° andar, do Prédio 
dos Ambulatórios – PAMB, do 
Instituto Central no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP 

- Área inaugurada em 14.12.2009, sem recebimento 
provisório até 11.01.2010, mas com disponibilização para 
atendimento com infiltração em área restrita – Recuperação 
pós-anestésica(RPA) 15 

Reforma e Adaptação da sala 10 
da Utilidade 11(antigo 
Politomen), salas 11 e 13 da 

-Valor global da obra acima do preço global orçado e  
edital sem critério de aceitabilidade de preços unitários 
e global; 

                                                 
195 Em trâmite no TCE-SP sob TC – 34859/026/08 e relatoria do Excelentíssimo 
Sr. Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de Alvarenga 



       Fl.nº             685 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Proc. TC 02685/026/09 

  
DIRETORIA DE CONTAS DO GOVERNADOR               

         
 

 

Utilidade 10 para instalação de 
um aparelho Tomógrafo Philips(CT 
Big BORE) e um Sistema 
Radiológico Cardiovascular 
monoplano INNOVA 4100 da General 
Eletric 
 
Reforma de parte da área da 
Hemodinâmica para instalação de 
equipamentos de cateterismo 
cardíaco ALLURA XPER, da 
Philips, localizada no 2° 
pavimento 

- CPMF na composição da BDI em proposta datada em 
18.08.2008; 
-Valor global da obra acima do preço global orçado e  
edital sem critério de aceitabilidade de preços unitários 
e global; 

Reforma e adequação das áreas 
físicas do GECON e Agência 
Transfusional do 1º Pavimento do 
HC-RP e da Central de 
Distribuição localizada no 
Pavimento Inferior 

-Valor global da obra acima do preço global orçado e 
edital sem critério de aceitabilidade de preços unitários 
e global; 

Sistema de Vídeo Endoscopia - 
HCRP 

- Aquisição direta por inexigibilidade de sistema de 
endoscopia digestiva por imagem contemplou itens que 
reclamariam procedimento licitatório. 

 

b) Mensuração do Impacto  
 
5. A avaliação constante no PPA 2008-2011 para os 
estabelecimentos de saúde, e conseqüentemente para os 
investimentos diretos em saúde, é diferenciada em virtude dos 
indicadores de desempenho utilizados, além de pouco se valer 
daqueles com parâmetros na Portaria GM 1.101/02.  
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XII.17 - Programa – 3907 - Infraestrutura Hídrica de 

Saneamento e Combate as Enchentes 
Ação 1573 – Implantação de Reservatórios de Retenção 
– Piscinões 

 
Monitoramento 

ÓRGÃO: Secretaria de Energia e Saneamento 
DAEE – Departamento de Águas e Energia 
Elétrica 

INSTRUÇÃO: DCG 4 – DSF I 
 
1 - Introdução 

O objeto desta auditoria é o monitoramento de 
parte das ações que integraram as Contas Anuais do Governo do 
Estado de São Paulo do exercício de 2008196 no que concerne ao 
Programa de Combate às enchentes relacionadas aos 
reservatórios de contenção de picos de cheia (águas pluviais) 
concluídos. 

Desta feita, com base em relatório elaborado no 
primeiro trimestre de 2008 e posteriormente naquele redigido 
em janeiro de 2009 sobre o Programa de Combate às Enchentes, 
foi realizada, no presente exercício, nova verificação “in 
loco” de alguns dos reservatórios já auditados.  
 
2 - Objetivo e Escopo da Auditoria 

Com base nos achados das auditorias anteriores, 
identificamos os principais aspectos a serem reexaminados: 
 
a. Realização de manutenção periódica, por meio de operações 

de limpeza, desobstrução e desassoreamento; bem como das 
instalações e dos equipamentos, quando existentes; 

b. Existência de vigilância habilitada para segurança e 
utilização de instalações e equipamentos (bombas, 
equipamentos de energia e iluminação), bem como para 
restrição de acesso a área, a fim de se evitar eventuais 
riscos sanitários e de saúde pública; 

c. Detecção de problemas em virtude da implantação e/ou 
falta de manutenção adequada dos reservatórios de 
contenção (depósito de lixo nos cursos d´água, coleta de 
lixo e controle de erosão nas áreas adjacentes, ocupação 
desordenada).  

 
3 - Metodologia 

Para verificação em questão, adotou-se visitas 
com a aplicação de entrevistas não estruturadas, baseando-se 

                                                 
196 TC 2675/026/08 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Robson Marinho 
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no objetivo e escopo do presente trabalho, a vigilantes 
(seguranças) e engenheiros do DAEE, bem como observação direta 
do estado de conservação e limpeza de alguns dos reservatórios 
já visitados no início de 2008 e 2009, em razão das situações 
precárias encontradas. 
 
4 - Reservatórios de Contenção selecionados 

As visitas foram realizadas nos dias 2 e 3 de 
março de 2010 nos seguintes locais: 

 
Reservatório  Município 

TPO-2 Portuguesinha Taboão da Serra 
TPI-4 Pq. Pinheiros Taboão da Serra 
TPI-2 Jd. Nova República Embu 
RVBO-1 Bonança 
RC-2 Jd. Casa Grande 

Osasco 
Diadema 

RT-3a Corumbé/Jd. Zaíra Mauá 
Reservatórios visitados nos dias 02.03.2010 e 03.03.2010. 

 
5 – Achados de auditoria 

 
TPO-2 Portuguesinha 

Município: Taboão da Serra 
Este reservatório, com capacidade de 120.000 

m3, retém as águas que extravasam do Córrego Poá, afluente do 
Córrego Pirajuçara. 

A Secretaria de Estado de Saneamento e Energia, 
por intermédio do Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), firmou contrato em 23 de outubro de 2009, no valor de 
R$ 4.414.087,57197, com a empresa DP Barros Arquitetura e 
Construção Ltda. visando à execução de obras de recuperação 
estrutural dos reservatórios da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Pirajuçara, além dos serviços de manutenção preventiva e 
limpeza, nos municípios de Taboão da Serra e Embu das Artes 
(foto 1). 

O reservatório apresenta três bombas em 
funcionamento, que são submetidas à manutenção pela empresa 
contratada (fotos 3 e 4). 

Conforme relato do engenheiro que acompanhou 
nossa visita, a manutenção do piscinão pela empresa se iniciou 
no começo deste ano. Quando de nossa visita, uma máquina 
escavadeira encontrava-se fazendo o trabalho de 
desassoreamento do reservatório (foto 2), sendo que, em 
relação a 2009, houve uma pequena melhora no tocante à limpeza 
do lixo e entulho que havia no reservatório. 

Contudo, não houve ainda uma melhora 
substancial com relação ao assoreamento do piscinão, no qual 

                                                 
197 TC 39736/026/09 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Eduardo Bittencourt Carvalho 
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ainda se observa muita terra (fotos 5 e 6). Além disso, em que 
pese à manutenção já ter sido iniciada, ainda é encontrado 
bastante lixo e entulho no interior do reservatório (fotos 7 e 
8). 

Um ponto importante a ser observado é a questão 
da instalação, pelo DAEE, de sensores que visam efetuar a 
medição do nível de água. Assim, é possível medir remotamente 
o nível de água tanto do reservatório de contenção bem como 
daquele córrego transbordante do qual é desviada água. 

A vigilância continua a ser executada 
exclusivamente por uma pessoa, que reside nas dependências do 
reservatório, que é inclusive a responsável pela operação das 
máquinas. É ela também que informa ao DAEE sobre a necessidade 
de manutenção e se o reservatório encontra-se cheio de água. 

         
Foto 1- placa indicando a realização do contrato firmado pelo DAEE 
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Foto 2 - máquina escavadeira em funcionamento          

 
Fotos 3 e 4 - bomba em funcionamento e bomba que foi submetida à manutenção 

         
Fotos 5 e 6 - reservatório ainda se encontra bastante assoreado 

 

         
Fotos 7 e 8 - lixo e entulho no reservatório 
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TPI-4 Parque Pinheiros 

Município: Taboão da Serra 
Este reservatório, com capacidade de 117.000 

m3, retém as águas do córrego Joaquim Cachoeira, afluente do 
córrego Pirajuçara. 

Assim como o reservatório TPO-2 Portuguesinha, 
também no município de Taboão da Serra, este piscinão foi 
incluído no contrato firmado pelo Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) em 23 de outubro de 2009 e a empresa 
DP Barros Arquitetura e Construção Ltda., já mencionado. 

Como verificado em 2009, havia duas bombas em 
funcionamento e uma em manutenção. O acionamento é manual. 

Com relação ao ano anterior, houve melhoria no 
sentido de que não havia água represada no piscinão (fotos 
9/10). 

No entanto, em que pese o fato de estar havendo 
manutenção em virtude do mencionado contrato, inclusive com 
uma máquina escavadeira já em operação (foto 11), o 
reservatório encontrava-se bastante assoreado, com quantidade 
considerável de vegetação e lixo/entulho, seja nas suas bordas 
como em seu interior, bem como no córrego que o margeia, 
conforme demonstram as fotos de 12 a 18. 
 

           
Fotos 9 a 10 – Vista geral do reservatório em 2009 (à esq.) e em 2010 (à dir.) 

           
Foto 11 – Máquina escavadeira em atividade  

Foto 12 - Reservatório assoreado 
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Fotos 13 a 14 – Grande quantidade de terra e lixo/entulho no reservatório 

           
Foto 15 e 16 – Comporta em 2009 (com bastante lixo) e em 2010 (com vegetação densa) 

           
Fotos 17 a 18 – Grande quantidade de lixo/entulho no córrego e vegetação na sua margem 

 
Os alambrados continuam danificados, 

permitindo, assim, o acesso dos moradores da região, inclusive 
de crianças visto que há um parque ao lado (fotos 19 e 20). 

 

           
Foto 19 – Alambrado danificado 
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Foto 20 – Acesso fácil ao reservatório 

A vigilância é feita exclusivamente por uma 
pessoa, que reside no local, embora ela não estivesse presente 
no dia de nossa visita. 

Assim como mencionado no piscinão abordado 
anteriormente, houve a instalação de sensores de medição de 
nível de água (fotos 21 e 22). 
 

            
Fotos 21 e 22 – Sensores 

 
 
 

TPI-2 Jardim Nova República 
Município: Embu das Artes 

O reservatório, com capacidade de 110.000 m3, 
retém as águas do córrego Pirajuçara. 

Conforme já referido nos piscinões abordados 
anteriormente (TPO-2 Portuguesinha e TPI-4 Parque Pinheiros, 
ambos em Taboão da Serra), também este foi incluído no 
contrato firmado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) e a empresa DP Barros Arquitetura e Construção Ltda.. 

Como já constatado em anos anteriores, havia 
muitas ligações clandestinas de esgoto desaguando diretamente 
no córrego e no próprio piscinão (foto 24). Além disso, havia 
grande quantidade de lixo e entulho no vertedouro. 

Havia represamento de água em volume 
considerável (fotos 23 e 26) e apenas uma bomba pequena 
(provisória) em funcionamento, pois somente após a retirada de 
toda a água represada bem como do lixo no interior do 
reservatório é que será possível retirar as bombas quebradas, 
as quais serão submetidas à manutenção. 

Assim como em 2008 e em 2009, as barras do 
paliteiro continuavam danificadas e sem reparos (fotos 27/29). 

De acordo com o informado pelo engenheiro do 
DAEE, a vigilância continua sendo proveniente da Prefeitura de 
Embu, realizada por uma única pessoa que reside nas 
dependências (mas que não estava no local no dia da visita), 
não treinada para o exercício da função. Havia também um cão 
da raça dobermann que ajuda a fazer a segurança do local. 
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Apesar de haver vigilância, estão ocorrendo 
pequenos furtos de parafusos, porcas e arruelas utilizados nas 
grades ao redor do reservatório com a finalidade de, 
posteriormente, estas serem retiradas e vendidas, o que já 
ocorreu em anos anteriores. No entanto, tais objetos estão 
sendo repostos sempre que são retirados (fotos 30 e 31). 

Neste reservatório, também foram instalados pelo 
DAEE sensores que visam efetuar a medição do nível de água 
(fotos 32 e 33). 

 

           
Foto 23 – Visão geral do reservatóro em 2010 

Foto 24 – Desaguadouro de esgoto 

           
Foto 25 – Depósito de lixo 
Foto 26 – Água represada 
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    Fotos 27, 28 e 29 – Barras do paliteiro – danificadas em 2008 e não reparadas em 2009 
tampouco em 2010 

            
Fotos 30 e 31 – Reposição de parafusos, porcas e arruelas das grades em virtude de furtos 

ocorridos 

            
Fotos 32 e 33 – Sensores instalados em 2009 

 
 
 
 
 

RVBO-1 Bonança (Aberto “in line”) 
Município: Osasco 

O reservatório é do tipo “in line”, em que o 
escoamento da água se dá exclusivamente por gravidade, não 
dependendo, portanto, de qualquer equipamento. 

Consoante já constatado anteriormente, havia 
muita vegetação dentro do reservatório (fotos 34, 36 e 39). 
Além do mais, o reservatório encontrava-se bastante assoreado, 
com grande quantidade de terra em seu interior, o que denota 
que há muito não há manutenção no mesmo (fotos 34 e 36). 

Foi constatado, mais uma vez, que não há 
vigilância 24h/dia, sendo que a guarita se encontrava 
totalmente depredada, tendo sido subtraídas sua porta e janela 
(foto 40). Além do mais, o próprio portão de acesso do 
reservatório fica fechado, porém sem trancas, o que faz com 
que qualquer pessoa possa adentrar. Inclusive, quando de nossa 
visita, presenciamos dois indivíduos percorrendo a área 
interior do reservatório (fotos 35 e 41). 
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Assim como nos demais piscinões vistoriados, 
neste também foram instalados pelo DAEE sensores que visam 
efetuar a medição do nível de água. 

            
Foto 34 – Reservatório bastante assoreado e 

com muita vegetação 
 

Foto 35 – Fácil acesso de pessoas 

 

          
Foto 36 – Reservatório bastante assoreado e 

com muita vegetação 
Foto 37 – Sensor instalado em 2009 

 

            
Foto 38 – Sensor instalado em 2009 

 
Foto 39 – Vegetação dentro do reservatório 
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Foto 40 – Guarita 

 
Foto 41 – Portão destrancado 

 
 
 
 

RT 3-A - Corumbé/ Jd Zaíra – Mauá 
 
O reservatório, com capacidade de 105.000m³, 

está incluído no contrato198 firmado entre o Departamento de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE) em 29 de janeiro de 2008 e a 
empresa DP Barros Arquitetura e Construção Ltda. que visa à 
execução de serviços de limpeza e manutenção de reservatórios 
de retenção, nos municípios de São Paulo, Santo André, São 
Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá. Tal 
contrato foi objeto de termos aditivos em 18/12/2008, 
20/02/2009 e 29/12/2009, prorrogando seu prazo. 

O reservatório estava passando por limpeza 
quando da nossa visita (havia funcionários no local), contudo, 
constatamos muito assoreamento. Havia, ainda, muita terra e 
lixo, além de água represada. O quadro era semelhante ao 
encontrado no ano anterior quando da visita em janeiro de 
2009. 
 

            
Fotos 42 e 43 - Visão geral do reservatório em 03/2008 

                                                 
198 TC 10219/026/08 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini 
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Fotos 44 e 45 - Visão geral do reservatório em 01/2009 

             
Foto 46 e 47 - visão geral do reservatório em 03/2010 

 
Parte do alambrado havia sido retirado para a 

entrada dos caminhões que fazem a coleta de lixo, terra e 
entulho, pois a localização dos portões dificulta a entrada 
dos mesmos (foto 48). 
 

 
Foto 48 - retirada de parte do alambrado 

para a entrada dos caminhões. 

 
Observamos que havia muito lixo e entulho nas 

calçadas próximas ao reservatório e ao córrego. Tais materiais 
ficam passíveis de serem levados para o córrego e para o 
reservatório quando de chuvas torrenciais (foto 49 e 50). 
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Foto 49 e 50 - Lixo e entulho nas calçadas próximas ao reservatório (2010) 

 
Constatamos que o Córrego Corumbé, bem próximo 

ao vertedouro do piscinão, encontrava-se muito assoreado e com 
muita vegetação, demonstrando a falta de limpeza nos últimos 
meses. O quadro encontrado estava um pouco pior em relação ao 
ano anterior (foto 51 e 52). Além disso, construções 
irregulares ameaçam desmoronar para dentro do córrego, pondo 
em risco a população ali residente (foto 53 e 54). 

 

            
Fotos 51 e 52 - córrego sem lixo depositado, porém bastante assoreado (01/2009) 

            
Fotos 53 e 54 - Vertedouro muito assoreado, com muita vegetação e terra. Construções quase 

desmoronando ao lado do córrego. (03/2010) 
 

O reservatório possui quatro bombas, sendo que 
uma delas encontra-se parada para manutenção e as outras três, 
apesar de estarem funcionando, não podem ser usadas, pois é 
necessário que se retire, primeiramente, a lama do piscinão.  
Apenas uma bomba provisória e emergencial, porém lenta, está 
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sendo operada (fotos 55 e 56). Desta forma, resta prejudicado 
o processo de limpeza, visto que o lixo e a terra só podem ser 
retirados quando o reservatório estiver sem água. 

 

            
Fotos 55 e 56 - Escoamento de água com apenas 1 bomba provisória em funcionamento. 

 
Houve a instalação, pelo DAEE, de sensores, 

sendo possível a verificação remota do nível de água do 
reservatório e do córrego por técnicos daquela autarquia. 
Pretende-se que, futuramente, seja feito, remotamente, o 
próprio acionamento das bombas. Atualmente, tais sensores 
servem, tão somente, para subsidiar os técnicos no sentido de 
orientar o acionamento das bombas. 

 
Foto 57 - sensor de nível de água e córrego  
muito assoreado, com vegetação e lixo. 

 

A vigilância é feita 24 horas pela Prefeitura, 
por 4 funcionários em turno de revezamento, conforme 
informação do engenheiro do DAEE. 

 
TC-2 Jd. Casa Grande 
Município: Diadema 

Assim como o reservatório RT-3A Corumbé/Jd. 
Zaíra em Mauá, este, com capacidade de 85.000m³, está incluído 
no contrato firmado entre o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) em 29 de janeiro de 2008 e a empresa DP Barros 
Arquitetura e Construção Ltda., já mencionado. 

Este piscinão retém as águas do Ribeirão dos 
Couros. Segundo o engenheiro do DAEE, que nos acompanhou, a 
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sua capacidade tem sido frequentemente atingida, chegando até 
ao muro. 

Quando da visita desta equipe de auditoria, uma 
máquina escavadeira encontrava-se no local fazendo o trabalho 
de desassoreamento do piscinão (foto 62), contudo, observamos, 
ainda, muita terra, lixo e entulho. 

Em relação a 2008 e a 2009, pudemos constatar 
uma melhora substancial no tocante à limpeza do lixo e da 
vegetação.  

 

           
Fotos 58 e 59 - vista geral em março de 2008 

 

           
Fotos 60 e 61 (01/2009) - diminuição do porte da vegetação no piso e taludes em relação ao ano 

de 2008. 

           
Fotos 62 e 63 (03/2010) - Vista geral do reservatório e máquina escavadeira. 
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Foto 64 - córrego bastante assoreado. 

 

Assim como em 2008 e em 2009, as barras do 
paliteiro continuavam danificadas e sem reparos (fotos 65 e 
66). 

           
Foto 65 - Barras do paliteiro danificadas (2009) 

Foto 66 - não houve reparos nas barras do paliteiro.(03/2010)  

 
Houve a instalação de sensores, pelo DAEE, cuja 

utilidade consiste no fornecimento de informações concernentes 
ao nível de água do reservatório e do córrego, subsidiando os 
técnicos quanto à necessidade de acionamento das bombas de 
esvaziamento, remotamente. 

           
Foto 67 - sensor de medição de nível de água no reservatório. 

 
Foto 68 - sensor de medição de nível de água no córrego. 

 
O reservatório conta com quatro bombas em pleno 

funcionamento, que foi comprovado quando de nossa visita. O 
seu acionamento é feito manualmente ou via modem pelo Centro 
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de Controle Operacional – CCO (SBC). A manutenção é feita pela 
SANED – Companhia de Saneamento de Diadema. 

 
Foto 69 - Casa das bombas 

 

           
Foto 70 - Tubulação de escoamento de água 

 
Foto 71 - Escoamento de água no córrego 

assoreado 
 
A vigilância é feita 24 horas, por funcionário 

da Prefeitura de Diadema. 
 
6 - Comparativo quanto ao estado de conservação dos 
reservatórios quando das visitas em 01/2009 e 
03/2010: 

Reservatórios 

Acúmulo de entulho 
e lixo 

Vegetação no 
interior dos 
reservatórios 

Equipamentos e 
bombeamento 

Vigilância  

Furtos ou 
dilapidações 

do 
patrimônio 
público 

TPO-2 
Portuguesinha 
– Taboão da 
Serra 

Pequena melhora com 
relação à 

quantidade de 
lixo/entulho e 
vegetação no 
interior do 

Apenas uma bomba 
estava em 

manutenção, sendo 
que as outras 
três estavam em 
funcionamento. 

Há apenas 
um caseiro, 

sem 
treinamento 

em 
vigilância. 

Sem 
ocorrências 
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reservatório. O 
assoreamento se 

manteve. A limpeza 
começou 

recentemente, no 
começo de jan 2010. 

TPI-4 Parque 
Pinheiros – 
Taboão da 
Serra 

Não havia água 
represada. Houve 

uma pequena melhora 
com relação à 
quantidade de 
lixo/entulho e 
vegetação no 

interior e nas 
margens do 

reservatório. O 
assoreamento se 

manteve. A limpeza 
começou 

recentemente, no 
começo de janeiro 

de 2010. 

Assim como no ano 
anterior, havia 
duas bombas em 
funcionamento e 

uma em 
manutenção. 

Há apenas 
um caseiro, 

sem 
treinamento 

em 
vigilância 
(que não 
estava no 
local no 
dia da 
visita).  

Sem 
ocorrências 
de furto. No 
entanto, o 
alambrado 

está 
bastante 

danificado. 

TPI-2 JD Nova 
República – 
Embu das 
Artes 

O reservatório 
continuava cheio de 

água. 
Ainda há a presença 
de lixo, entulho e 

lama. O 
reservatório 
encontra-se 

bastante assoreado. 

As bombas estavam 
quebradas, 
havendo uma 
instalada 

provisoriamente 
para a retirada 
de água (que no 

entanto é 
insuficiente). 
As barras do 
paliteiro 
continuam 

danificadas. 

Há apenas 
um caseiro, 

sem 
treinamento 

em 
vigilância 
(que não 
estava 

presente no 
dia da 
visita). 

Ocorrências 
de furtos de 
parafusos, 
porcas e 

arruelas das 
grades que 
cercam o 
reservató-

rio. 

RVBO-1  
Bonança – 
Osasco 
(Aberto “in 
line”)199 

Havia pouco 
lixo/entulho no 
reservatório. No 
entanto, havia 

muita vegetação em 
seu interior, bem 

como grande 
quantidade de terra 
(assoreamento). 

Reservatório do 
sistema Aberto 

“in line” (não há 
bombas / 

equipamentos). 

Não havia. 
O portão 
aberto 

permite o 
acesso de 
qualquer 
pessoa no 
local. 

Guarita 
depredada 

RT-3 
Corumbé/JD 
Zaíra – Mauá 

 Excesso de lixo e 
terra depositada no 

reservatório, 
apresentando 

situação semelhante 
à do ano anterior. 

Córrego muito 
assoreado e com 

vegetação. 

Apresenta quatro 
bombas: uma 
parada para 

manutenção e três 
que funcionam 
normalmente 
porém, até o 

momento não foram 
repostas por 

impossibilidade 
antes da limpeza. 
Atualmente uma 
bomba provisória 

24 horas, 
pela 

Prefeitura 

Sem 
ocorrências 

                                                 
199 O reservatório RVBO-1 – Bonança – Osasco não foi objeto de auditoria no ano de 
2009, tendo sido mencionadas as alterações ocorridas entre a primeira visita 
(março/2008) e esta última (março/2010). 
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e emergencial 
está operando mas 

lentamente.  
TC-2 JD Casa 
Grande – 
Diadema 

Diminuição da 
quantidade de lixo 

e vegetação no 
interior do 

reservatório e nos 
paliteiros. 

Quatro bombas em 
pleno 

funcionamento. 
Barras do 
paliteiro 
continuam 

danificadas. 

24 horas, 
pela 

Prefeitura 

Sem 
ocorrências 

Comparativo quanto ao estado de conservação dos reservatórios quando das visitas em 
Janeiro/2009 e Março/2010. 

 

7 – Considerações 
 

Os reservatórios localizados na região de Embu 
e Taboão da Serra, conforme explicitado no relatório referente 
à visita realizada em 03/2008, foram construídos pelo 
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Governo 
Estadual em áreas municipais, havendo a pretensão de ajustes 
com os respectivos municípios para transferir-lhes a 
responsabilidade pela conservação e limpeza. Todavia, referida 
manutenção (limpeza, desobstrução, desassoreamento e 
conservação das instalações e equipamentos) restou sem 
responsabilidade definida, sendo executada ora pela Prefeitura 
ora pelo DAEE, sem ação planejada. 

Em virtude disso, a Secretaria de Estado de 
Saneamento e Energia, por intermédio do DAEE, firmou 
contrato200 em 23 de outubro de 2009, no valor de R$ 
4.414.087,57, com a empresa DP Barros Arquitetura e Construção 
Ltda. visando à execução de obras de recuperação estrutural 
nesses reservatórios (Portuguesinha e Parque Pinheiros, em 
Taboão da Serra; e Jardim Nova República, em Embu das Artes), 
bem como serviços de manutenção preventiva e limpeza. 

Conforme verificado na “Planilha de Quantidades 
e Preços”, foi incluído o reparo e manutenção de bombas no 
referido contrato, porém somente com relação ao reservatório 
Nova República, em Embu das Artes. No entanto, quando de nossa 
visita, foi constatado que havia muita água represada, fato 
que impossibilita a manutenção das bombas. E isto somente 
poderá ser feito quando toda a água for retirada, o que não é 
possível, pois as bombas não estão funcionando. Em suma, não 
se pode realizar a limpeza do reservatório, porquanto a água 
não pode ser retirada devido ao fato de as bombas estarem 
inoperantes. 

Segundo observado “in loco”, o estado de 
conservação do piscinão de Embu continua o mesmo, estando 
muito assoreado e com muita água represada. Diferentemente 

                                                 
200 TC 39736/026/09 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Eduardo Bittencourt Carvalho 
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daqueles dois localizados em Taboão da Serra, que tiveram uma 
pequena melhora, porém no que tange à questão do assoreamento 
não houve grande mudança. 

A pequena melhora verificada nesses piscinões 
pode decorrer do fato de que o contrato somente foi assinado 
recentemente, com início das operações de manutenção apenas 
agora no começo do ano. 

Já com relação ao reservatório RVBO-1 Bonança – 
Osasco, que não foi inserido no referido contrato de 
manutenção, também não houve melhoras, em comparação com o ano 
de 2008, tendo aumentado ainda mais a vegetação e o 
assoreamento, demonstrando não ter havido manutenção neste 
período de tempo. 

Quanto aos reservatórios Corumbé / Jardim Zaíra 
(Mauá) e Casa Grande (Diadema), cuja situação anterior era 
semelhante, já havia contratação pelo DAEE de empresa para 
realizar a manutenção e limpeza dos reservatórios em 
29/01/2008, cujo contrato201 foi objeto de aditamento em 
18/12/2008, 20/02/2009 e 29/12/2009, prorrogando o prazo de 
sua vigência. 

Tal contrato estabeleceu uma tabela contendo a 
freqüência de limpezas dos equipamentos, instalações e obras. 
Dentre outras, ficou definida a periodicidade semanal para a 
limpeza de grades do vertedouro e de tomadas d’água. A limpeza 
dos pisos e taludes, caixas de drenagem, de esgoto e elétrica, 
etc., deveria ocorrer semestralmente. 

Em geral, houve uma melhora no estado de 
conservação do reservatório TC-2 Jd. Casa Grande, no município 
de Diadema, abrangido por esse contrato. Em relação ao 
reservatório RT 3-A – Corumbé/ Jd Zaíra, no município de Mauá, 
prevalece um quadro semelhante ao do ano anterior. No entanto, 
não temos informações suficientes para aferir de que forma o 
cronograma de limpeza vem sendo cumprido. Porém, ainda em 
relação a esse último, restou claro que, ao menos 
parcialmente, não vem sendo executado da forma prevista, uma 
vez que, pelo excesso de assoreamento existente, a tão 
necessária limpeza desta unidade deixou de ser realizada. Não 
foi possível sequer a reposição das bombas de escoamento, 
porque o material acumulado ainda cobre toda a grade de 
proteção. Vale salientar que o contrato de manutenção desses 
piscinões já vige a dois anos, tendo sido objeto de três 
aditamentos. 

Abaixo, reproduzimos a citada tabela que 
estabeleceu a frequência de limpezas de equipamentos, 
instalações e obras e compõe o item 1.4.2 do Termo de 
Referência do anexo B do edital da Concorrência nº 
09/DAEE/2007/SUP que originou o contrato de prestação de 

                                                 
201 TC 10219/026/08 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Antonio Roque Citadini 
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serviços de limpeza dos reservatórios da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tamanduateí. 
 
 
Atividade de 

limpeza 
Diária Semanal Mensal Semestral Anual Outra 

Bombas 
submersas 

  X    

Talhas e 
monovias 

   X   

Grade de piso    X   
Condutos de 
aço 

   X   

Grades do 
vertedouro 

 X    Após 
chuvas 

Grades da 
tomada d’água 

 X    Após 
chuvas 

Transformador    X X  
Equipamentos 
da subestação 

  X X   

CCM  X  X   
Quadros    X   
Gradis e 
portões 

    X  

Caixas 
drenagem/ 
esgotos/ 
elétrica 

   X  Após 
cheias 

Pisos e 
taludes do 
reservatório 

   X  Após 
cheias 

DHP     X Após 
cheias 

Telhas e 
calhas 

   X   

Porão da casa 
de controle 

    X  

Caixa d’água    X   
Estruturas em 
geral 

    X  

Área de lazer 
e praça de 
esportes 

 X     

Gramados   X X   
Combate ratos 
e insetos 

    X Quando 
necessário 

Desinfecção 
área de lazer 

     Após 
cheias 
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Casa de 
comando –
piso/caixilho/ 
paredes 

X X X    

Extintores    X X  
Freqüência de limpeza dos equipamentos, instalações e obras constante no contrato da 
Concorrência n.º 09/DAEE/2007/SUP 

 
Por fim, o DAEE instalou sensores de medição de 

água em todos os reservatórios visitados. Assim, é possível 
medir remotamente o nível de água tanto do reservatório de 
contenção como daquele córrego transbordante do qual é 
desviada a água. Caso o ní vel de água do reservatório esteja 
alto e o do córrego esteja baixo, as bombas poderão ser 
acionadas. Desse modo, os técnicos podem efetuar um melhor 
gerenciamento do sistema. 
 

8 - Síntese do Apurado 
 

Tendo em vista os objetivos e o escopo de 
auditoria, relatamos a seguir, sinteticamente os achados: 
 
a)realização de manutenção periódica, por meio de operações de 
limpeza, desobstrução e desassoreamento; bem como das 
instalações e dos equipamentos, quando existentes. 

Houve uma pequena melhora com relação à limpeza 
(lixo, entulho e vegetação). No entanto, o assoreamento se 
manteve e, em alguns casos, houve até uma piora. 

Com relação à manutenção das instalações e dos 
equipamentos, a situação se manteve. No caso das bombas, 
muitas delas só poderão entrar em operação quando da limpeza 
da casa das bombas/reservatórios. 

 
b) existência de vigilância habilitada, para segurança e 
utilização de instalações e equipamentos (bombas, equipamentos 
de energia e iluminação), bem como para restrição de acesso a 
área, a fim de se evitar eventuais riscos sanitários e de 
saúde pública. 

A vigilância, quando existente, está sendo 
efetuada por pessoas destreinadas para a função, não inibindo 
muitas vezes a entrada de pessoas não autorizadas na área. 

Em alguns casos, são os próprios vigilantes que 
operam as bombas, mesmo sem possuir conhecimento técnico para 
tanto. 
 
c) detecção de problemas em virtude da falta de manutenção 
adequada dos reservatórios (depósito de lixo nos cursos 
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d´água, deficiência na coleta de lixo, controle de erosão nas 
áreas adjacentes ou ocupação desordenada). 

Em todos os piscinões visitados, foram 
detectados problemas em virtude da falta de manutenção 
adequada dos reservatórios de contenção (depósito de lixo nos 
cursos d’água, deficiência na coleta de lixo, controle de 
erosão nas áreas adjacentes ou ocupação desordenada). 
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XII.18 - Programa 1308 – Segurança Alimentar 

Ação 1309 – VIVALEITE 
 
Monitoramento 

ÓRGÃO: Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento 
CODEAGRO – Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Agronegócios 

INSTRUÇÃO: DCG 4 – DSF I 
 
1 - Introdução 

O objeto desta auditoria é o monitoramento de 
parte das ações que integraram as Contas Anuais do Governo do 
Estado de São Paulo do exercício de 2008202 no que concerne a 
ação governamental 1309 – VIVAVEITE inserida no Programa 1308 
– Segurança Alimentar executado pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (CODEAGRO- Coordenadoria de Desenvolvimento 
dos Agronegócios). 

Desta feita, com base no relatório mencionado 
sobre o Programa/Ação em comento, foi realizada, no presente 
exercício, nova verificação baseado em informações documentais 
fornecidas pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
mediante requisição desta Diretoria. 
 
1.1 – A Ação 

O Projeto “VIVALEITE” foi instituído pelo 
Decreto Estadual nº 44.569 de 22/12/99, com as alterações dos 
Decretos nºs 45.014, 50.699, 50.724 e 51.679 de 28/06/2000, 
05/04/2006, 13/04/2006 e 20/03/2007, respectivamente, em 
substituição ao Programa Campo/Cidade-Leite de que trata o 
Decreto Estadual nº 41.612 de 07/03/97, destinado às crianças 
e idosos carentes do Estado. 

Recentemente, foi editado o Decreto Estadual nº 
55.053 de 17/11/2009, que modificou o artigo 2º do Decreto nº 
44.569, determinando que sejam realizados cursos e capacitação 
voltados para a segurança e educação alimentar. 
 

2 - Objetivo e Escopo da Auditoria 
O presente trabalho trata de realização de 

auditoria sobre a ação Vivaleite integrante do programa 
governamental 1308 – Segurança Alimentar, cujo objetivo foi o 
de verificar a alocação dos recursos desta ação nos mínimos 
constitucionais na área da saúde. 

                                                 
202 TC 2675/026/08 – Relator Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Robson Marinho 
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Com base nos achados da auditoria realizada em 
2008, identificamos os principais aspectos a serem 
reexaminados: 
a) A alocação da despesa nos limites mínimos constitucionais 

na área da saúde, a caracterização das ações do projeto 
nesta natureza; 

b) O envolvimento da Secretaria da Saúde no referido 
programa; 

c) Principais ocorrências registradas pelo telefone 0800 
(reclamações/sugestões). 

 
3 - Metodologia 

Para verificação em questão, foi encaminhada 
requisição à CODEAGRO e analisada as informações documentais 
fornecidas. 
 
4 – Achados de auditoria 
4.1 - Alocação da despesa nos limites mínimos constitucionais 
da área da saúde; caracterização das ações do projeto nesta 
natureza 
 

Em que pese a execução do Vivaleite pela 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, seus recursos vêm 
compondo o limite mínimo constitucional de gastos na saúde. 

A Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de 
Saúde define quais despesas poderão compor a aplicação mínima 
constitucional na área da saúde. 

Em sua quinta diretriz, no inciso III, a 
Resolução esclarece que os gastos da saúde devem ser aqueles 
específicos do setor, e não se confundem com despesas 
relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre 
determinantes sociais e econômicos, ainda que com reflexos 
sobre as condições de saúde. A sexta diretriz inclui, no 
inciso III a vigilância nutricional, controle de deficiências 
nutricionais, orientação alimentar, e a segurança alimentar 
promovida no âmbito do SUS; e no inciso IV, educação para a 
saúde. 

O Vivaleite tem caráter dúplice quanto aos seus 
objetivos: visa à promoção da segurança alimentar de crianças 
e idosos, e, por outro lado, tem o objetivo de fomentar a 
produção leiteira no Estado, por isso promovido no âmbito da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 

Na Capital e na Grande São Paulo, em virtude da 
distribuição do leite ocorrer através de ONGs, notadamente por 
associações de bairro, entidades religiosas, entre outras, e 
não através de unidades de saúde, não há a obrigatoriedade da 
realização do exame antropométrico, não havendo assim o 
acompanhamento nutricional das crianças. Desse modo, não se 
pode admitir qualquer vinculação com o Sistema Único de Saúde.  
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4.1.1. - Exame antropométrico 
Na Capital e nos municípios adjacentes (Região 

Metropolitana de São Paulo), o cadastramento e distribuição do 
leite são feitos por organizações não governamentais, não 
havendo qualquer vinculação com Unidades de Saúde; 
impossibilitando, portanto, o exame antropométrico e 
monitoramento nutricional dos beneficiários. 

A CODEAGRO informa que essas organizações em 
muitos casos não são dotadas de condições técnicas e 
financeiras suficientes para a realização desse exame e que as 
mesmas não têm a obrigatoriedade de executá-lo. 

No entanto, entendemos, s.m.j., que o exame em 
questão é fundamental para acompanhar o crescimento da 
criança, sem o qual não se pode estabelecer uma relação no 
desenvolvimento da criança como conseqüência do leite recebido 
pelo programa. 
 
4.1.2. – Comissão Estadual do Projeto Estadual do Leite 
“Vivaleite” 

O artigo 3º do Decreto Estadual nº 44.569/99 
prevê a criação de uma Comissão Estadual do Projeto 
"VIVALEITE” para estabelecer metas e critérios para execução 
do Programa, bem como avaliar periodicamente os resultados 
obtidos. 

Rezam ainda os parágrafos do artigo mencionado: 
 
“§1º - A Comissão Estadual será composta por um representante 
de cada um dos seguintes órgãos: 
1. Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
2. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; 
3. Secretaria de Saúde; 
4. Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 
5. Secretaria do Governo e Gestão Estratégica; 
6. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. 
 
§2º - A Comissão Estadual será presidida pelo Secretário de 
Agricultura e Abastecimento e reunir-se-á, ordinariamente, a 
cada 3 (três) meses.” 
 

A CODEAGRO, consultando seus arquivos, nos 
informou a indicação dos representantes de cada um dos órgãos 
acima, com exceção de seu próprio representante. 

Em que pese o fato de as indicações terem 
ocorrido entre maio de 2004 e fevereiro de 2005, aquela 
coordenadoria não informou sobre a constituição formal de tal 
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comissão, bem como não encaminhou atas e/ou relatórios de 
eventuais reuniões realizadas. 

Desse modo, sem tal comissão, os objetivos para 
os quais ela deveria ter sido constituída restam prejudicados.   
4.1.3. – Maior envolvimento da Secretaria da Saúde 

Pela Resolução SS-12 de 31/01/07, a Secretaria 
de Estado da Saúde deve acompanhar a execução e os resultados 
obtidos pelas ações do Vivaleite e realizar relatório anual, 
porém, segundo informações obtidas junto à CODEAGRO, este órgão 
não tem acesso ao citado relatório, que é de responsabilidade 
da Secretaria da Saúde. 
 
4.2. – Ocorrências constatadas 

Com base no relatório de ocorrências fornecido 
pela CODEAGRO, relativo aos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2009, e também janeiro de 2010, referentes ao 
telefone 0800, constatamos a existência de várias reclamações 
feitas pelos beneficiários: cobrança de taxa, má qualidade e 
desvio do leite, mau atendimento das entidades e das empresas 
fornecedoras de leite, dentre outras (figura 1). 

Indicamos na tabela abaixo as principais 
reclamações/denúncias e suas respectivas quantidades no período 
mencionado: 
 

Ocorrência Quantidade 
Cobrança de contribuição 106 
Qualidade do leite 84 
Desvio de leite 39 
Mau atendimento da entidade 27 
Distribuição irregular pela entidade 12 
Mau atendimento da empresa fornecedora 8 
Outros 12 
Total 288 

Principais ocorrências registradas no telefone 0800 – 
outubro/08 a janeiro/2010 – Fonte:resposta da requisição 
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37%

29%

14%

9%

4%

3%

4%

Cobrança de contribuição

Qualidade do leite

Desvio de leite

Mau atendimento da entidade

Distribuição irregular pela 
entidade

Mau atendimento da empresa 
fornecedora

Outros

9%

4%

3%

 
Ocorrências verificadas entre outubro/2009 e janeiro/2010 

 

5 – Conclusão 
Em apreciação a ação do Vivaleite nas contas 

do exercício de 2004 (TC-40.668/026/04), este E. Tribunal de 
Contas apontou as seguintes recomendações a serem cumpridas 
quando da sua execução: 
- implementação de campanhas de esclarecimento ao público alvo, 
no sentido de que o produto seja tido como complemento 
nutricional; 
 
- maior envolvimento da Secretaria da Saúde. 
 

No relatório relativo às contas do exercício de 
2005 (TC-3.563/026/05), constam as informações que o Senhor 
Secretário da Fazenda, por meio de Ofício, encaminhou, 
justificativas elaboradas pela Coordenação da Administração 
Financeira acerca das recomendações constantes do Parecer 
Prévio relativo ao exercício de 2004. Com relação ao 
recomendado para a ação Vivaleite foram apresentadas as 
seguintes: 
 
· a CODEAGRO encaminhou folder e demais materiais de 
divulgação do projeto “Viva Leite”, informando, ainda, no 
que tange as técnicas de informação direcionadas aos 
beneficiários e organizadores externos do Projeto, por meio 
da equipe de nutricionistas da Ação de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável – ASANS, 58 cursos sobre a 
“Importância Nutricional do Leite Fortificado” foram 
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ministrados nos últimos 6 meses, gerando transferência de 
conhecimentos a 9.088 participantes. Encontram-se, também, 
em processo de formatação e atualização de vários manuais, 
pôster e folder que atenderão aos beneficiários, aos 
Gestores e equipe técnica responsável pelo Projeto nos 
municípios; 

 
· os argumentos apresentados pela Secretaria da Saúde em seu 
Ofício, não demonstram avanços no sentido do engajamento 
desta Pasta no controle e acompanhamento do Projeto 
VivaLeite, na sua formulação ou reformulação bem como em 
correções de rumo face aos resultados apresentados. 

 
Assim, no parecer exarado em sessão de 28 de 

junho de 2.006, relativo às contas de 2005 foi recomendado que 
a Secretaria da Saúde deve ter maior envolvimento nos 
resultados apurados nas ações do “Viva Leite”. 

A respeito das recomendações efetuadas no 
Parecer das contas do exercício de 2005, a Secretaria da 
Fazenda apresentou as seguintes informações sobre 
procedimentos e medidas implementadas com vistas ao seu 
cumprimento: 
 
· a Resolução SS nº. 12/2007 editada para o planejamento de 

modificações na estrutura administrativa da Secretaria da 
Saúde, em especial, de seus órgãos regionais, está voltada, 
também, para o acompanhamento regular e periódico das ações 
do Projeto “Viva Leite”, bem como, das ações básicas de 
saúde realizadas pelos Municípios beneficiados pelo citado 
projeto. As medidas anunciadas foram adotadas somente a 
partir de 2007,cabendo o devido acompanhamento. 

 

O exame antropométrico e orientações quanto ao 
manuseio do leite e suas propriedades nutricionais, a fim de 
que efetivamente seja utilizado como complemento alimentar das 
crianças são necessários para que as despesas com o programa 
possam ser consideradas como gastos na saúde. É essencial o 
envolvimento dessa área, uma vez que, segundo o Manual de 
Gastos da Saúde desta Casa, só serão assim considerados os 
programas relativos à nutrição realizados no âmbito do SUS 
(item 9.2, III). 

Entendemos, s.m.j., que as recomendações 
efetuadas por esta Casa em relação ao maior envolvimento da 
área da saúde não foram atendidas, com relação à distribuição 
do leite pelas entidades não governamentais, mesmo com a edição 
da Resolução SS nº 12/2007, diante das falhas apontadas. 

Salientamos que, o montante de recursos 
liquidados no exercício de 2009 para a região da Grande São 
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Paulo foi de R$ 111.077.240,12 (dados obtidos do SIGEO na data 
de 23/03/2010), conforme a seguir reproduzimos: 
 

Regiões
 Credito 

Empenhado 
Liquidado

Porcentagem 

Liquidado
Ação 1309 - VIVALEITE

ARACATUBA                                   3.893.467,34         3.893.467,34         2,16%

BARRETOS                                    1.695.105,16         1.695.105,16         0,94%

BAURU                                       2.960.092,94         2.960.092,94         1,64%

CAMPINAS                                    9.487.622,23         9.487.622,23         5,25%

CENTRAL                                     1.695.008,11         1.695.008,11         0,94%

FRANCA                                      2.143.276,82         2.143.276,82         1,19%

GRANDE SAO PAULO                            111.077.240,12  111.077.240,12  61,49%
MARILIA                                     6.252.461,76         6.252.461,76         3,46%

PRESIDENTE PRUDENTE                         7.135.222,30         7.135.222,30         3,95%

REGISTRO                                    3.066.864,24         3.066.864,24         1,70%

RIBEIRAO PRETO                              2.299.757,14         2.299.757,14         1,27%

SANTOS                                      1.763.640,36         1.763.640,36         0,98%

SAO JOSE DO RIO PRETO                       7.485.751,77         7.485.751,77         4,14%

SAO JOSE DOS CAMPOS                         5.042.813,10         5.042.813,10         2,79%

SOROCABA                                    14.644.622,51       14.644.622,51       8,11%

180.642.945,90  180.642.945,90  100,00%  
Fonte – Sigeo – 23/03/2010 

 
Diante de todo o exposto, entendemos, s.m.j., 

que há a necessidade de um maior envolvimento da Secretaria da 
Saúde na avaliação e no acompanhamento da execução do programa 
através da Comissão Técnica, bem como, a realização e o 
acompanhamento dos resultados do exame antropométrico na 
Capital e Grande São Paulo, tendo em vista que a alocação da 
despesa está vinculada à área da saúde. 

Salientamos que tais falhas já foram apontadas 
no TC-2.675/026/08, relativo ao exercício de 2008. 
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XIII – EXPEDIENTES 
 

· TC-43172/026/09 
 
Ofício da Secretaria da Fazenda, encaminhando informações 
prestadas pela Secretaria de Comunicações – SECOM, com 
referência a recomendação que constou no Voto e no Parecer das 
Contas do Governador – exercício 2008.  
 
Por ocasião do Balanço Geral do Estado, a Secretaria de 
Comunicação enviou novo Ofício. Transcrevemos, a seguir, o 
texto que constou no item XIV – Recomendações – exercício de 
2008: 
 
“11ª – Franquear por meios eletrônicos o acesso a informação 
sobre os motivos essenciais de cada processo de despesa com 
propaganda ou publicidade, identificando-se o órgão 
responsável pela despesa de natureza contratual, o valor desta 
e o prestador do serviço; 
 

Conforme Ofício SECOM GS nº 072/2010 da Secretaria de 
Comunicação, ainda está sendo desenvolvida parceria ou 
contratação com a PRODESP para criação de ferramenta 
eletrônica destinada ao atendimento desta 
recomendação.” 

 
 

XIV - RECOMENDAÇÕES – EXERCÍCIO DE 2008 
 
 
O Senhor Secretário da Fazenda, por meio do 

Ofício GS nº 210/2010, de 29 de abril de 2010, juntado ao TCA-
08891/026/2009, encaminhou informações elaboradas pela 
Coordenação da Administração Financeira acerca das 
recomendações constantes do Parecer Prévio, relativo ao 
exercício de 2008: 
 
1ª – Dar cumprimento fiel ao artigo 4º, I, b, da Lei 
Complementar federal n. 101, de 2000, quanto à previsão na LDO 
de “critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, 
no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31”; 
 

Os critérios para limitar empenho e movimentação 
financeira, previstos no artigo 25 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, ainda consubstanciam norma geral de 
direito financeiro, portanto, nada têm de específicos em 
relação à realidade estadual, restringindo-se a um 
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genérico “total de atividades e projetos”, deixando o 

Estado de mostrar os escopos de governo que serão 
protegidos caso haja queda na receita esperada (artigo 9º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

 
2ª – Identificar na Lei Orçamentária Anual, sob a forma 
específica de Atividade ou Projeto, as dotações que se 
destinem a satisfazer proposta popular feita por ocasião de 
audiência pública a que o projeto de lei orçamentária anual 
for submetido, nos termos do artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000), na forma 
estabelecida pelo artigo 12 da LDO; 
 

A LOA 2009 não identificou especificamente nenhuma 
dotação que se destinasse a satisfazer proposta popular. 
Informa a Secretaria do Planejamento que as propostas 
então recolhidas estão inseridas nos escopos gerais dos 
correspondentes programas governamentais da referida Lei. 

 
3ª – Promover medidas administrativas com o fim de aumentar a 
recuperação de créditos inscritos na Dívida Ativa; 
 

A Procuradoria Geral do Estado informou que as ações de 
cobrança da dívida ativa tiveram prosseguimento em 2009, 
destacando, em especial, a retomada dos ajuizamentos de 
ICMS declarado e não pago, como também aqueles 
provenientes de autos de infração, ambos agrupados em 
95.504 execuções fiscais. Atualmente, o valor do estoque 
da dívida está sendo objeto de verificação e saneamento, 
haja vista a existência de débitos prescritos, débitos 
com pedido de retificação pelos contribuintes e débitos 
equivocadamente convertidos e registrados em moeda 
diversa. Quanto ao não cumprimento pelos contribuintes 
do plano de parcelamento incentivado, haverá 2 
situações: inscrição e ajuizamento de débitos de 
parcelamentos rompidos na fase não-inscrita e retomada 
da execução fiscal, com realização de leilões, no que 
concerne aos parcelamentos rompidos de débitos 
inscritos. Informa também que estão sendo celebrados 
convênios com acessos aos cadastros de outros órgãos 
públicos para obtenção de informações e que em 2009 
iniciou-se um projeto-piloto, onde foram selecionados 
100 contribuintes com dívidas estimadas em R$ 500 
milhões. 

 
4ª – Dar eficácia ao disposto no artigo 50, I, combinado com o 
artigo 8º, parágrafo único, ambos da Lei Complementar federal 
n. 101, de 2000, identificando na rubrica própria (Ativo 
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Financeiro) do Balanço Patrimonial os saldos financeiros dos 
recursos vinculados; 
 

O Balanço Patrimonial do Exercício de 2009 dividiu os 
saldos financeiros em duas categorias: “Fonte de 

Recursos do Tesouro” e “Outras Fontes de Recursos”, no 
entanto, não identificou individualizadamente quais são 
estas outras fontes de recursos, não trazendo esta 
informação também no Sistema SIAFEM. 

 
5ª – Cuidar para que os recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, sobretudo os despendidos por meio 
de convênios celebrados entre a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE e o Estado, sejam 
efetivamente aplicados dentro do exercício, segundo o 
cronograma físico-financeiro das obras e serviços; 
 

Demonstrativo trazido pela FDE, compatível com pesquisa 
no Sistema SIAFEM revela que houve solução de 86% das 
pendências de exercícios anteriores, no entanto, as 
práticas orçamentárias que originaram referidas 
pendências, ainda que em menor escala, persistiram no 
exercício de 2009. 

 
6ª – Demonstrar, de forma clara e inequívoca, o resultado de 
aplicações feitas com os recursos adicionais da Educação; 
 

Conforme Pesquisa no Sistema SIAFEM, em que pese a 
falta de identificação dos saldos financeiros, as 
receitas e as despesas com recursos adicionais estão 
sendo separadas por fonte, atendendo, S.M.J., a 
recomendação em epígrafe. 

 
7ª – Encaminhar regularmente ao Tribunal de Contas, nos termos 
do artigo 12 da Lei federal n. 8.689, de 1993, e o artigo 12, 
II, das Instruções n. 1, de 2007, a ata da audiência pública 
realizada a cada trimestre na Assembléia Legislativa com 
intuito de debater o financiamento da Saúde; 
 

A Secretaria Estadual da Fazenda informa que está em 
contato com a Secretaria da Saúde e ainda encontra-se 
no aguardo das referidas cópias. 

 
8ª – Indicar, na Lei Orçamentária Anual, metas físicas para os 
programas de governo; 
 

Ainda persistem ações governamentais sem indicação dos 
quantitativos de metas nas Leis Orçamentárias dos 
exercícios de 2009 e 2010. 
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9ª – Quantificar financeiramente as metas governamentais nos 
instrumentos orçamentários; 
 

A Secretaria do Planejamento informa que esta 
concretização está subordinada à possibilidade de 
completa inserção dessas empresas em aplicativos 
específicos, como o SIAFEM, circunstância que ainda 
demanda a realização de estudos mais acurados. Informa 
ainda que foi incluído no Projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, dispositivo que permite o 
disciplinamento dos registros por parte das Secretarias 
da Fazenda e Planejamento. 

 

10ª – Divulgar no sistema eletrônico de acompanhamento 
operacional os programas desenvolvidos por empresas não 
dependentes do Tesouro; 
 

Foram divulgadas as metas físicas previstas e 
realizadas. Conforme item anterior, ainda falta a 
divulgação financeira para os programas governamentais 
das empresas não dependentes. 

 
11ª – Franquear por meios eletrônicos o acesso a informação 
sobre os motivos essenciais de cada processo de despesa com 
propaganda ou publicidade, identificando-se o órgão 
responsável pela despesa de natureza contratual, o valor desta 
e o prestador do serviço; 
 

Conforme Ofício SECOM GS nº 072/2010 da Secretaria de 
Comunicação, ainda está sendo desenvolvida parceria ou 
contratação com a PRODESP para criação de ferramenta 
eletrônica destinada ao atendimento desta recomendação. 

 

12ª – Encaminhar ao Tribunal de Contas, tão logo aprovada a 
Lei Orçamentária Anual, anexo onde se indiquem as entidades 
autorizadas a receber transferências financeiras do Estado; 
 

Conforme Ofício CAF-CGE nº 02/2010, a solução somente 
proveio da área da assistência social, onde foi 
disponibilizado cadastro com dados das entidades que 
desenvolvem ações sociais. Este cadastro está 
disponível ao Tribunal de Contas. Portanto, resta 
pendente a adoção de medidas para as outras áreas 
governamentais. 

 

13ª – Aprimorar o sistema de controle interno, com o propósito 
de eliminar as inconsistências indicadas no relatório da 
Diretoria de Contas do Governador, bem assim para dar plena 
eficácia ao disposto nos incisos do artigo 35 da Constituição 
estadual, sobretudo nos incisos II e V; 
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A Secretaria Estadual da Fazenda informa que o 
Departamento de Controle e Avaliação – DCA, órgão 
subordinado a Pasta, é responsável pelo controle 
interno do Governo do Estado, e encaminha o respectivo 
relatório de atividades referente ao exercício de 2009 
(Anexo VI). A missão do DCA é “acompanhar, avaliar, 

auditar e controlar os Órgãos do Poder Executivo 
Estadual, visando a maximização do desempenho e da 
qualidade da Gestão Pública, garantindo a ética e a 
transparência da ação governamental perante a 
Sociedade”. Foram demonstrados o nº de auditorias 

realizadas pelo DCA e a natureza delas: desempenho e 
resultado, de programa, de contratualização de 
resultados, de visitas técnicas/auditorias especiais e 
análise de balanço e dos controles internos, bem como, 
a classificação das recomendações efetuadas. Segundo o 
mesmo relatório, o DCA monitora as recomendações 
propostas visando verificar o grau de aderência da 
atuação técnica do departamento. Contudo, não restou 
comprovado o acompanhamento realizado pelo Controle 
Interno do Estado acerca dos apontamentos desta 
Diretoria, no que se refere às auditorias realizadas em 
2008, com o propósito de eliminar as inconsistências 
indicadas.  
Neste contexto, cumpre ressaltar que esta Diretoria 
realizou alguns monitoramentos em 2009 (itens XII.14, 
XII.17 e XII.18. deste relatório) e constatamos que a 
maioria das falhas encontradas permanecem conforme 
demonstrado anteriormente. 

 
14ª – Cumprir o artigo 169, § 1º, II da Constituição Federal e 
o artigo 15 da Lei Federal n. 4.320, de 1964, nos termos de 
recomendações contidas à margem do Parecer emitido por este 
Tribunal sobre as contas de 2007. 

 
Na Lei de Diretrizes Orçamentárias persiste autorização 
genérica para a admissão de pessoal, condicionada a 
somente duas premissas: saldo de dotação e obediência 
aos limites da LRF. É o que reza o artigo 8º daquele 
instrumento orçamentário, a despeito da autorização 
específica prevista na Constituição Federal (artigo 
169, § 1o, I). 
 
O gasto público continua desdobrando-se até o nível da 
modalidade de aplicação, não descendo até o grau do 
elemento de despesa, conforme previsto no artigo 15 da 
Lei n.º 4.320, de 1964. 
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XV - SÍNTESE DO APURADO  

 

SÍNTESE DO APURADO    R$  MILHÕES 

ITEM 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Superávit Orçamentário - Adm. 
Direta 10.278 13,10% 14.046 16,26% 23.259 22,68% 24.013 22,02% 

Déficit Orçamentário - Adm. 
Indireta -10.157 170,00% -13.904 

-
224,00% -23.073 

-
327,00% -23.345 -233,00% 

Superávit Orçamentário - 
Consolidado 121 0,14% 141 0,15% 186 0,17% 668 0,56% 

Evolução da Receita Tributária 63.420 11,13% 71.539 12,80% 85.749 19,86% 89.346 4,19% 

Despesas com Propag. e 
Publicidade 51 -7,93% 91 76,51% 182 100,38% 315 73,21% 

Evolução do Disponível 9.670 -4,26% 14.123 46,05% 19.114 35,34% 20.948 9,59% 

Evolução da Dívida Flutuante 7.004 -6,77% 9.888 41,18% 13.958 41,16% 15.756 12,89% 

Ativo Real Líquido 12.923 -53,08% 12.847 -0,59% 22.509 75,21% 58.238 158,73% 

Dívida Ativa Tributária 74.639 -15,96% 76.107 1,97% 92.604 21,68% 120.987 30,65% 

Dívida Interna 124.883 4,73% 133.835 7,17% 150.252 12,27% 148.967 -0,86% 

 - Ajuste Fiscal 120.214 6,41% 130.089 8,21% 146.340 12,49% 144.891 -0,99% 

Dívida Externa 2.565 -4,15% 2.236 -12,84% 3.609 61,41% 3.266 -9,49% 

Superávit/Déficit Financeiro -1.433 -4,86% -3.274 128,34% 1.356 
-

141,43% 2.264 66,88% 

Precatórios 1.831 -9,13% 1.706 -6,78%  2.042 19,65% 2.528 23,82% 

Despesas com Pessoal e Reflexos 30.760 49,38% 33.297  47,31%  38.648 47,32% 41.318 47,83% 

 - Poder Executivo 26.655 42,79%  29.089 41,33%  33.340 40,82% 35.532 41,13% 

 - Poder Legislativo 598 0,96%  654 0,93%  801 0,98% 879 1,02% 

 - Poder Judiciário 2.708 4,35%  2.730 3,88%  3.566 4,37% 3.948 4,57% 

 - Ministério Público 799 1,28%  824 1,17%  940 1,15% 959 1,11% 

Ensino 15.130 30,16%  16.632 30,11%  19.976 30,13% 20.395 30,09% 

Saúde 5.975 12,02% 6.710  12,25%  8.076 12,26% 8.344 12,39% 

Obs: trata-se de quadro resumo. Para maiores informações, inclusive quanto aos critérios utilizados, consultar o tópico específico do Relatório. 

Os itens Despesa com Pessoal, Ensino e Saúde têm os percentuais calculados em relação à receita, conforme normas vigentes. 
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XVI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado primário representa o principal 
indicador de solvência fiscal do setor público. É obtido pela 
diferença entre as receitas e as despesas não financeiras, e 
consigna a capacidade de pagamento do serviço da dívida. 

As metas fixadas para a obtenção de resultados 
primários e os resultados (superávits) obtidos, para os 
exercícios de 2003 a 2009 estão a seguir: 

EXERCÍCIOS META FIXADA RESULTADO OBTIDO % 

2003 3,127 bilhões 3,594 bilhões 14,9 

2004 3,349 bilhões 3,704 bilhões 10,6 

2005 3,220 bilhões 3,458 bilhões 7,4 

2006 3,817 bilhões 5,214 bilhões 36,6 

2007 4,089 bilhões 5,917 bilhões 44,7 

2008 4,203 bilhões 5,534 bilhões 31,6 

2009 1,904 bilhões 2,622 bilhões 37,7 

 

Observa-se que a meta fixada para 2009 foi 
54,7% inferior à de 2008. Já em relação aos resultados 
obtidos, o de 2009 foi 52,6% inferior ao de 2008.  

O superávit primário obtido indica que o 
desempenho das receitas primárias permitiu a cobertura 
integral de todas as despesas primárias, além de assegurar 
recursos para o pagamento de parte do serviço da dívida 
contribuindo, por conseqüência, para a redução da relação 
Dívida Consolidada Líquida (DCL) / Receita Corrente Líquida 
(RCL). 

A propósito, o Relatório do Secretário da 
Fazenda informa que a receita primária prevista pela Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2009 foi de R$ 124,268 
bilhões e que, considerando todas as fontes de recursos, o 
valor realizado foi 0,1% inferior àquela previsão, qual seja, 
R$ 124,136 bilhões, valor este que, comparado com a receita de 
R$ 117,490 bilhões obtida em 2008, apresentou crescimento 
nominal de 4,2%. 

Indica, o Relatório, que tal desempenho foi 
bastante condicionado pelas ocorrências destacadas a seguir:  

§ O setor de combustíveis, cuja participação foi de 10,8% 
da arrecadação, mostrou variação real anual de -13,5%; 
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§ O setor de comunicações, que representou 12,8% da 
arrecadação no ano, apresentou crescimento real de 4,6%; 

§ O setor de energia elétrica, que participou com 7,5% da 
receita, apresentou aumento real anual de 3,4% 

§ 68% da arrecadação total provieram dos setores industrial 
e de comércio e serviços; 

§ O setor industrial, que representou 37,4% do total, 
apresentou uma contração de -2,7; 

§ O setor de comércio e serviços, que representa 30,2% do 
total, cresceu 1,1%. 

 
As receitas primárias são aquelas de caráter 

permanente e derivadas da ação precípua do Estado, notadamente 
os impostos, taxas, contribuições e transferências federais, 
sendo representadas pela receita orçamentária excluídas as 
operações de crédito, rendimentos de aplicações financeiras, 
alienação de bens e cancelamento de restos a pagar. 

Para fins comparativos temos: 

§ A receita primária prevista no Anexo de Metas Fiscais da 
LDO para o exercício de 2009 foi de R$ 99,705 bilhões, 
representando um acréscimo de 13,38% em relação ao 
exercício anterior; 

§ a receita primária prevista para o exercício de 2008 foi 
de R$ 87,940 bilhões, representando um decréscimo de 
7,08% em relação à obtida no exercício anterior de 
R$ 94,642 bilhões. 

 

Considerando todas as fontes de recursos, a 
receita primária realizada foi de R$ 124,136 bilhões, valor 
24,50% superior à previsão inicial do orçamento de 2009. Se 
comparada com a receita de R$ 117,491 bilhões realizada em 
2008 teremos um crescimento nominal de 5,66%. 

A receita tributária, a mais significativa, 
atingiu R$ 89,346 bilhões em 2009 que comparada com a 
arrecadação de R$ 85,749 bilhões em 2008, apresentou expansão 
nominal de 4,19%, com contribuição positiva de todos os 
impostos.  

Já as despesas primárias são aquelas típicas da 
ação governamental, tais como: pagamento de pessoal, custeio 
ou manutenção da máquina pública e investimentos. São 
representadas pela despesa orçamentária excluído o pagamento 
do principal e dos encargos da dívida pública. 
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A despesa primária fixada para o exercício de 
2009 foi de R$ 95,100 bilhões (Anexo de Metas Fiscais – 
LDO/2009), com um acréscimo de 13,57% em relação à despesa 
primária prevista em 2008, de R$ 83,736 bilhões. 

Considerando todas as fontes de recursos, a 
despesa primária realizada em 2009 totalizou R$ 117,843 
bilhões, superando em 23,91% a previsão inicial. Se 
confrontadas com as despesas fiscais autorizadas durante o 
exercício em exame veremos uma economia orçamentária de 
R$ 9,036 bilhões, representando cerca de 7,12% do total 
autorizado de R$ 126,879 bilhões. Ao compararmos com a despesa 
realizada em 2008, de R$ 108,612 bilhões, verificamos que o 
gasto primário teve uma expansão de 8,5%. 

A expansão observada reflete, basicamente, o 
aumento de gastos com Pessoal e Encargos, Outras Despesas 
Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização 
da Dívida. 

Também, a partir de setembro/2007, foi 
implementada a São Paulo Previdência (SPPREV), entidade 
gestora do regime próprio de previdência dos servidores 
públicos civis e militares do Estado, exigência prevista na 
Constituição Federal. 

Conforme o Relatório do Secretário, as despesas 
com pessoal e encargos sociais, que se constitui na principal 
despesa fiscal do Estado, atingiram o montante acumulado de R$ 
41,751 bilhões, já descontada a parcela paga com as 
contribuições de servidores. 

Já em relação à dívida consolidada líquida 
(DCL), indica o Relatório do Secretário da pasta da Fazenda, 
que em 31/12/2009 totalizou R$ 130,9 bilhões, apresentou uma 
redução de 2,3% em relação ao saldo existente em 31/12/2008. 
Como proporção da receita corrente líquida (RCL), a razão de 
1,63 observada em 31/12/2008 foi reduzida, ao final do 3º 
quadrimestre de 2009, para 1,51. 

Convém expor que após a significativa variação 
verificada na relação dívida corrente líquida sobre receita 
corrente líquida (DCL / RCL) de 1,98 em 2001 para 2,27 em 
2002, em função do IGP-DI registrado naquele ano (26,4%), o 
Governo do Estado encontrava-se, em 31/12/2009, em patamar 
abaixo dos limites fixados pelas Resoluções do Senado Federal, 
atendendo o limite estipulado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). 
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Em 2009 também se observou um leve aumento da 
dívida consolidada, apesar do cumprimento dos compromissos com 
a União e demais credores, tendo atingido o montante de R$ 
161,3 bilhões, praticamente mantendo-se estável em relação ao 
ano anterior.  

Por fim, a concessão de garantias por parte do 
Estado, no encerramento de 2009, registrou R$ 4,2 bilhões, o 
que equivale a 4,8% da receita corrente líquida, patamar bem 
abaixo do limite de 32% estipulado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Após estas breves considerações acerca do 
resultado primário, e demais aspectos tratados no Relatório do 
Secretário da Fazenda, diante de todo o exposto neste 
Relatório e com base nos levantamentos, análises e avaliações 
procedidas no decorrer do processo de acompanhamento da 
execução orçamentária e dos atos da gestão governamental 
relativos ao exercício ora em exame, permitimo-nos, com a 
devida vênia, finalizar este trabalho propondo as seguintes 
recomendações: 

 

Execução Orçamentária e Financeira 

 

1º. O Executivo, em relação ao Acordo de Renegociação da 
Dívida, Lei nº 9.496/97, deve avaliar a viabilidade de 
repactuação da dívida remanescente, de molde a equacionar 
a capacidade de pagamento do Estado com o necessário 
cumprimento das obrigações assumidas; 

2º. O Governo do Estado deve melhor detalhar seus próximos 
Planos Plurianuais, nos moldes da peça orçamentária 
apresentada pelo Governo Federal; 

3º. A Secretaria de Economia e Planejamento deve manter em 
seu banco de dados informações que possibilitem o 
acompanhamento das dotações orçamentárias atualizadas, 
referentes à execução de ações pelas empresas não 
dependentes; 

4º. O Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve 
elaborar, quando exeqüível, indicadores de desempenho 
para os aspectos de eficiência, economicidade e 
efetividade; 

5º. O Estado deve avaliar, com relação à Dívida Ativa, a 
razoabilidade de evidenciar nas demonstrações contábeis 
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os valores considerados de recebimento improvável ou 
inviável, mediante seleção criteriosa; 

6º. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE deve 
contabilizar como receita os recursos decorrentes do 
convênio com a Secretaria da Educação, ou então, que 
sejam consignados os valores diretamente no orçamento da 
fundação (artigo 7º da Portaria STN nº 163/2001) e que os 
empenhos de suas despesas sejam emitidos em nome dos 
respectivos credores (artigo 61 da Lei 4.320/64); 

7º. O Executivo deve encaminhar a este Tribunal as cópias das 
atas das audiências públicas trimestrais da saúde 
realizadas na Assembléia Legislativa (inciso II, artigo 
12 das Instruções 1/2008) e, ainda, o resumo das despesas 
realizadas com o pagamento de pessoal da área da saúde, 
devidamente vistado pelos membros do Conselho Estadual de 
Saúde - CES, conforme determina os incisos I e II, artigo 
13 das Instruções 1/2008; 

 

Auditorias Operacionais 
 
 
a)SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 
Glicemia 
 

· Promover a atualização dos cadastros de beneficiários no 
Estado de São Paulo, bem como envidar esforços para 
atualização dos cadastros da população diabética; 

 
(item XII.1 deste relatório) 

 
 
Superintendência de Controle de Endemias(SUCEN) 
 

· Estabelecer cronograma de reuniões específico de controle 
de antropozoonoses, com municípios e órgãos 
colaboradores/parceiros (MS, CVS, CVE, IAL, órgão de 
saneamento básico e ambiental etc.), em especial para as 
endemias reconhecidas no Plano Estadual de Saúde(Dengue, 
LVA, FMB), respeitando respectivas particularidades, para 
atender a articulação preconizada no art. 4º do Decreto 
Estadual 46.063/2001; 

 

·  Registrar e controlar referidas reuniões como atividades 
de supervisão geral por intermédio do Sistema de 
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Gerenciamento de Utilização de Recursos 
Humanos(Capacidade Operacional); 

 

· Priorizar, juntamente com o desenvolvimento do programa 
sob plataforma web da Dengue, a atualização da versão do 
Sistema SISZOO, de utilização prevista no manual técnico 
do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral 
Americana; 

 

· Descentralizar a utilização dos sistemas Chagas(Doença de 
Chagas), Esq_atual(Equistossomose) e Maculosa(Febre 
Maculosa) de forma a permitir o acesso pelos municípios 
interessados; 

 
· Registrar formalmente as boas práticas no controle das 
endemias abrangidas no campo funcional da autarquia, com 
propósito de divulgação das atividades com resultados 
alcançados em eventos, encontros e reuniões;  

 

· Propor a Secretaria de Estado da Saúde medidas para 
garantir eficácia plena à estrutura prevista no Decreto 
Estadual nº 46.063/2001 ou para atualização e/ou 
reformulação desta estrutura; 

 

· Aprimorar ou intensificar as atividades na área de 
educação em saúde de forma a melhorar a percepção dos 
municípios quanto à atuação da autarquia; 

 
· Atendidas as demandas de atividades dos programas de 
controle da Dengue, Leishmaniose Visceral Americana e 
Febre Maculosa Brasileira, priorizar a assistência aos 
municípios no controle de roedores - atribuição prevista 
no art. 4º, III, b, do Decreto Estadual nº 46.063/2001-, 
no planejamento e programação da autarquia;     

 

· Inserir as ações e metas/resultados da diretriz “Melhorar 
a vigilância e o controle das doenças transmissíveis” do 
Plano Estadual de Saúde 2008-2011, pertinentes ao campo 
funcional da autarquia, no Programa 914 – Prevenção e 
Controle de Endemias constante no PPA 2008-2011, LDO e 
LOA, ao fito de compatibilizar os instrumentos de 
planejamento de orçamento e saúde, nos termos do art. 4º 
da Portaria GM/MS Nº 3.085/2006; 

 
(item XII.3 deste relatório) 
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Dose Certa 
 
 

· Fazer constar na Lei Orçamentária Anual os valores 
mínimos dos instrumentos normativos da saúde para a área 
de assistência farmacêutica; 

 

· Realizar as despesas da assistência farmacêutica segundo 
as respectivas fontes de recursos; 

 

· Efetuar as devidas transferências de recursos aos 
municípios com mais de 250.000 habitantes nos termos da 
Portaria Federal 3237/2007; 

 

· Destinar os devidos recursos de assistência farmacêutica 
à FURP para o atendimento aos municípios com menos de 
250.000 habitantes; 

 

· Alocar orçamentariamente as verbas a serem executadas 
pela FURP diretamente naquela Fundação, em atendimento ao 
artigo 7º da Portaria Interministerial 163/2001; 

 

· Normatizar a execução do Programa Dose Certa pelos 
Municípios, a fim de estabelecer parâmetros mínimos de 
controle a fim de garantir a efetiva chegada dos 
medicamentos aos beneficiários; 

 

· Efetuar, periodicamente, a repactuação dos preços dos 
medicamentos, relacionados ao teto financeiro do Programa 
Dose Certa; 

 
(item XII.4 deste relatório) 

 
Investimentos em Saúde (Secretaria de Estado da Saúde, 
Hospital das Clínicas da FMUSP e Hospital das Clínicas da 
FMUSP - Ribeirão Preto) 
 
 

1. Efetuar investimentos em saúde com base no Plano 
Diretor de Investimento construído, pactuado e aprovado 
pela Comissão Intergestores Bipartite(CIB) e Conselho 
Estadual de Saúde(CES), ou na ausência deste instrumento, 
com aprovação dessas instâncias; 

  
2. Efetuar novos investimentos após adequadamente 
atendidos os investimentos previstos no Plano Operativo 
Anual do exercício, (Programação Anual de Saúde da 
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Portaria GM/MS nº 3.332/2006), instrumento que busca 
garantir a execução do Plano Estadual de Saúde; 

 

3. Informar detalhadamente, na instrução dos autos de 
contratação(processos), sobre adequação do investimento 
ao Plano Operativo Anual do exercício, bem como a outros 
instrumentos de planejamento do SUS; 

 

4. Adotar medidas sobre as falhas arroladas 
identificadas pela auditoria;    

 

5. Adotar, em editais de licitação, critérios de 
aceitabilidade de preços unitários e global, nos termos 
do art. 40, X, da Lei 8.666/93;  

 

6. Inserir, nos Programas 0928, 0929 e 0930, indicadores de 
desempenho, preferencialmente os previstos na Portaria 
GM/MS 1.101/02, que possibilitem avaliar uniformemente os 
investimentos em estabelecimentos hospitalares,  
independentemente do programa em que foi realizado.  

 

(item XII.16 deste relatório) 

 
 
b)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

· Disponibilizar acesso, pelos assistentes sociais dos 
municípios, aos boletins de freqüência escolar, já 
disponíveis na internet para consulta em sítio da 
Secretaria Estadual da Educação; 

 

· Manter em arquivo, cópias dos comprovantes de renda dos 
beneficiários do programa ação jovem; 
 

· Manter atualizados os dados do cadastro pro-social do 
Estado; 

 
(item XII.5 deste relatório) 

 
 
c)SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 
DADE – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 
 

· O Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve 
fazer constar informações relevantes a respeito da 
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execução de seus programas de governo, visando o 
incremento das possibilidades de acompanhamento e 
avaliação das ações executadas pelos entes públicos. 
Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior 
transparência a atuação do Poder Executivo responsável, 
permitindo-lhe dar maior publicidade ao conjunto de suas 
realizações; 

· A Secretaria de Economia e Planejamento mediante ação do 
DADE deve fiscalizar com maior rigor as obras realizadas 
com recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias, sob sua 
administração, observando o cronograma físico e 
financeiro, bem como, a execução das mesmas, visando a 
não apresentação de sinais de deterioração em tão curto 
espaço de tempo após a sua conclusão; 

· Deve observar o caráter turístico da obra, conforme 
preceitua a legislação relativa ao Fundo de Melhoria das 
Estâncias; 

· Quando da decisão de aplicação dos recursos do Fundo em 
projetos apresentados pelos Municípios deve haver 
integração entre o DADE e a Secretaria de Estado de 
Esporte, Lazer e Turismo. 
 

(item XII.6 deste relatório) 

 
 
d)SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
 
 
Registro de Preços 
 

· Observar jurisprudência deste Tribunal no que concerne à 
formalização de sistema para contratação de serviços de 
engenharia, de forma que contemple serviços de pequenos 
reparos e de pouca monta, previsíveis e passíveis de 
mensuração, sem que envolvam complexidades que demandem 
uma operação individualizada das atividades previstas 
e/ou especialidades da área de engenharia; 
 

· Observar, em procedimento de licitação para formalização 
de sistema para contratação de serviços de engenharia, a 
definição de critério de preços unitários para avaliação 
de propostas, além da estimativa de quantidades e valor 
expressos em edital;  

 
· Elaborar com rigor relatórios de vistoria, de molde a 

evitar alteração substancial no objeto ajustado, 
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· Fazer constar na Ordem de Serviço, identificação 

detalhada da localização (salas, banheiros etc.) com 
respectivos itens de serviços a serem prestados; 

 
· Disponibilizar cópia da Ordem de Serviço, bem como do 

detalhamento da localização com itens de serviços a serem 
prestados, à unidade escolar para acompanhamento da 
execução das obras e reformas, sem prejuízo da 
responsabilidade de outrem quanto à fiscalização da obra; 

 
· Adotar medidas quanto às falhas apontadas em auditoria; 

 
(item XII.7 deste relatório) 

 
 
Cobertura de Quadras 
 
7. Revisar projeto de cobertura de quadras em escolas, 

ouvida a direção da unidade escolar, de forma a superar 
falhas de planejamento apontadas pela auditoria; 
 

8. Disponibilizar cópia do projeto básico (memorial 
descritivo, plantas e cronograma físico-financeiro), bem 
como planilhas de medição atualizadas, à unidade escolar 
para acompanhamento da execução das obras e reformas, sem 
prejuízo da responsabilidade de outrem quanto à 
fiscalização da obra; 

 

9. Adotar medidas sobre as falhas arroladas identificadas 
pela auditoria 
 
(item XII.9 deste relatório) 

 
 

Monitoramento das Escolas 
 
 

· Aprimorar relatórios de vistorias, com levantamento 
detalhado, e fiscalização de obras e serviços de engenharia 
em escolas; 

 
(item XII.14 deste relatório) 
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e)SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS 
CPTM 
 

· Promover a divulgação das aquisições de trens somente por 
ocasião de sua efetiva entrega; 

 
(item XII.12 deste relatório) 

 
 
Metrô 
 

· Trazer todos os custos diretos das obras civis para as 
planilhas de custos unitários, em especial os custos de 
administração local; 
 

· Ao elaborar os orçamentos, relacionar todos os custos 
unitários, indicando os insumos que os compõem: material, 
mão-de-obra, equipamentos e outros; 
 

· Adotar índices individualizados setoriais de reajuste 
contratual para cada insumo utilizado: material, mão-de-
obra, equipamentos e outros; 
 

· Estabelecer a indicação de valores unitários máximos para 
aceitação dos preços a serem executados nas obras civis; 
 

· Elaborar Projetos Básicos condizentes com as obras a 
serem realizadas, a fim de evitar sistemáticos 
aditamentos contratuais de valores; 
 

(item XII.13 deste relatório) 

 
 
f)SECRETARIA DOS TRANSPORTES 
DER – Departamento de Estradas e Rodagem 

· O Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve 
fazer constar informações relevantes a respeito da 
execução de seus programas de governo, visando o 
incremento das possibilidades de acompanhamento e 
avaliação das ações executadas pelos entes públicos. 
Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior 
transparência a atuação do Poder Executivo responsável, 
permitindo-lhe dar maior publicidade ao conjunto de suas 
realizações; 
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· O DER deve estabelecer, nas cláusulas dos editais de suas 
obras, a desclassificação das licitantes cujas propostas 
apresentem itens com preços superiores ao estimado pela 
Autarquia, evitando, dessa forma, que aditamentos 
ulteriores aos contratos resultem no desembolso de 
valores globais superiores aos praticados no mercado; 

· Quando da elaboração dos projetos básicos, o DER deve 
observar com rigor todos os estudos e levantamentos 
indispensáveis à precisa caracterização das condições das 
vias e dos serviços e materiais necessários à sua 
recuperação, de modo a mitigar a realização de 
aditamentos contratuais em virtude de circunstâncias que 
poderiam ser determinadas desde o início da preparação do 
projeto; 

· O DER deve estudar a possibilidade de reduzir o 
percentual do BDI aplicado em seus orçamentos 
estimativos, de modo que a conseqüente redução dos 
limites de preços impostos às licitantes possibilite a 
obtenção de valores contratuais inferiores aos que foram 
observados nas Ações analisadas por esta auditoria; 

· Ante a inexistência de circunstâncias que assegurem 
vantagens técnicas e econômicas relevantes à Autarquia, 
esta deve abandonar a estratégia de incluir diversas 
estradas distintas em um mesmo e indecomponível objeto 
licitatório, permitindo, dessa forma, que empresas de 
menor porte, cujas capacidades técnica e financeira as 
desautorizem a assumir os encargos da realização 
simultânea de diversas obras, estejam aptas a participar 
do certame de apenas uma estrada; 

· Deve, também, especificar nas justificativas dos 
aditamentos contratuais a parcela dos valores acrescidos 
que corresponda a cada uma das vias, no caso da licitação 
em lotes; 

· O DER deve observar as características do tráfego das 
estradas a serem recuperadas, bem como, exigir dos 
municípios a conservação daquelas vias sob sua 
jurisdição, quando da elaboração dos projetos, tendo em 
vista que, a maioria das estradas visitadas (cerca de 
70%) já apresentava ao menos um tipo de defeito; 

· A Autarquia deve fiscalizar com maior rigor as obras de 
reforma dos Terminais Rodoviários, observando os valores 
repassados aos municípios e os serviços efetivamente 
executados pela empresa contratada. 
 

(item XII.11 deste relatório) 

 

g)SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
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CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

· o Estado, na elaboração das peças orçamentárias, deve fazer 
constar informações relevantes a respeito da execução de 
seus programas de governo, visando o incremento das 
possibilidades de acompanhamento e avaliação das ações 
executadas pelos entes públicos; 

· os critérios para distribuição das casas aos beneficiários 
estão sendo observados, porém, a CDHU deve implementar 
mecanismos que vedem ainda mais a participação de pessoas 
que não atendam os critérios para participação definidos em 
lei, mesmo que em pequena porcentagem conforme verificado; 

· A CDHU deve implementar questões relativas às condições de 
habitação do futuro beneficiário quando da intenção de se 
candidatar às unidades habitacionais, considerando 
indicativos que caracterizem a situação de déficit 
habitacional, tendo em vista que, o objetivo principal do 
programa é a redução do mesmo; 

· A CDHU deve, s.m.j, redefinir o limite de renda estipulado 
para a participação no programa Provisão de Moradias como 
renda per capita, já que esta medida permite distinguir com 
maior acuidade os interessados cujos ganhos mensais não 
permitem, de fato, suportar os custos envolvidos na obtenção 
e/ou manutenção de uma moradia adequada, sendo-lhes, 
portanto, indispensável o amparo de políticas habitacionais 
públicas; 

· A CDHU deve fiscalizar com maior rigor as obras, quando da 
construção dos conjuntos habitacionais, tendo em vista, as 
ocorrências constatadas com relação às condições estruturais 
das moradias, no interior e na Região Metropolitana; 

· A Companhia deve observar a existência de equipamentos 
sociais na Região Metropolitana de São Paulo, quando da 
construção dos conjuntos habitacionais ou mediante 
integração com outros órgãos públicos facilitar o acesso; 

· Deve, também, conjugar esforços com outros órgãos públicos 
visando facilitar o acesso aos moradores dos conjuntos 
habitacionais da Região Metropolitana de São Paulo aos pólos 
concentradores das oportunidades de emprego, sobretudo nos 
bairros localizados em regiões excessivamente afastadas. 

 

(item XII.15 deste relatório) 
 

 

 

h)SECRETARIA DE ENERGIA E SANEAMENTO 
Despoluição do Rio Tietê 
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· Executar as ações orçamentárias da área habitacional a 
fim de possibilitar a instalação de coletores de esgoto 
da SABESP; 
 

· Avaliar a viabilidade da construção de novas estações 
para tratamento de esgotos na Grande São Paulo para 
atender o excedente de esgoto coletado; 
 

· Trazer para o Plano Plurianual e para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, os objetivos e metas estabelecidos nos 
relatórios da SABESP para o Projeto Tietê; 
 

· Adotar nos relatórios da SABESP indicadores de medição da 
qualidade das águas do Rio Tietê e afluentes; 
 

· Coordenar as ações da SABESP e CETESB a fim de produzir 
dados que reflitam a real situação da coleta e tratamento 
de esgotos na Grande São Paulo; 
 

· Inserir o Município de Guarulhos na área de abrangência 
da atuação do Projeto de Despoluição do Tietê; 

 
(item XII.6 deste relatório) 

 
 
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica 
Piscinão 

· O DAEE deve intensificar a realização dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos reservatórios de 
contenção de enchentes, bem como, conjugar esforços junto 
aos Municípios e população no sentido de evitar o 
depósito de lixo nos cursos d’água, corrigir deficiências 
na coleta de lixo, controlar a erosão nas áreas 
adjacentes ou a ocupação desordenada; 

(item XII.17 deste relatório) 

 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
CODEAGRO – Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 
 

· Há a necessidade de um maior envolvimento da Secretaria 
da Saúde na avaliação e no acompanhamento da execução da 
Ação VIVALEITE através da Comissão Técnica criada, bem 
como, a realização e o acompanhamento dos resultados do 
exame antropométrico na Capital e Grande São Paulo, tendo 
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em vista que a alocação da despesa está vinculada à área 
da saúde. 

 

(item XII.18 deste relatório) 

 
 
SECRETARIA DA FAZENDA 

· Controle Interno: acompanhar as eventuais recomendações 
propostas no relatório da Diretoria de Contas do 
Governador, bem como, verificar a implementação das 
mesmas encaminhando a esta Casa as providências tomadas; 

 
 
ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES 

· O Executivo deve cumprir o disposto no artigo 16 das 
Instruções Estaduais nº 1/08 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade semestral de envio a esta Corte de Contas 
do “Cadastro Eletrônico de Obras em Execução”. 

 
 

É o relatório que apresentamos a Vossa 
Senhoria. 
 

DCG, 07 de maio de 2010. 
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