
                                    
 

 

Relatório de Atividades da Fiscalização - Gestão de Enfrentamento 

da Covid-19 – Período Janeiro/2021 

 

Cenário orçamentário: Os recursos empenhados no enfrentamento da pandemia no 

primeiro mês do presente exercício foram, aproximadamente, R$ 57,21 milhões pelo 

Governo do Estado de São Paulo (fonte: Relatório Acompanhamento SEI nº 7996/2020-

36) e R$ 721,20 milhões pelos 5181 (do total de 644) dos municípios paulistas 

jurisdicionados (fonte: Questionário-janeiro/2021), no total de 778,41 milhões.  

 

Despesas para o enfrentamento do COVID-19 

Janeiro 2021 

 

 

 

 

 Empenhado 

(em R$ milhão) 

Liquidado     

 (em R$ milhão) 

Pago     

  (em R$ milhão) 

Governo do Estado 57,21 53,61 53,19 

Municípios Paulistas (644) 721,20 399,46 360,13 

Total 778,41 453,07 413,32 

 

  Conforme informado no último relatório mensal, no exercício de 2020, foram 

empenhados, aproximadamente, R$ 5,27 bilhões pelo Governo Estadual e R$ 4,89 bilhões 

pelos 644 municípios paulistas. Comparativamente temos: 

 

 

 

 

 

                     
1 126 prefeituras não prestaram informações sobre despesas empenhadas com o 

enfrentamento da calamidade no mês de janeiro/2021. 

 

Recursos Empenhados 
2020 

(mar/dez) 
2021 
(jan) 

Estado 
R$ 5,27 
bilhões 

R$ 57,21 
milhões 

Municípios 
R$ 4,89 
bilhões 

R$ 721,20 
milhões 

Total 
R$ 10,16 
bilhões 

R$778,41 
milhões 



                                    
 

 

Ações empreendidas pela Fiscalização 

Processos de Acompanhamento Especial: Autuação de 1309 processos de 

acompanhamento especial, para análise relativa às receitas, despesas e atos destinados ao 

enfrentamento da calamidade decorrente da Covid-19. 

 

Acompanhamento Especial 
Exercício 

2020 

Exercício 

2021 

Balanço Geral do Exercício 13 05 

Contas do Governador 01 - 

Contas de Prefeitura 644 644 

Relatório de Fiscalização 01 01 

Sub-Total 659 650 

Total 1309 

 

Processos específicos (contratos administrativos, convênios e ajustes/prestação de 

contas com o terceiro setor): No acumulado 2020/2021, além dos 1309 processos de 

acompanhamento especial, foram selecionados 553 processos sob a forma de convênios, 

ajustes com o terceiro setor, prestação de contas do terceiro setor, termos aditivos e 

contratos, totalizando R$ 2.404.397.415,34 nas áreas estadual e municipal, correspondente 

a 21,86% dos recursos empregados na pandemia.  

Matéria 1 – Estadual 2 – Municipal Total (1+2) 

 Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor 

Contrato 48 1.068.230.738,13 
 

384 
 

449.615.113,77 
 

432 
 

1.517.845.851,9 

Contrato de 
Gestão 

26 75.022.005,31 17 125.471.852,8 43 200.493.858,11 

Convênio 23 502.587.546,06 28 51.505.689,48 51 554.093.235,54 

Termo de 
Colaboração 

- - 06 12.799.695,23 06 12.799.695,23 

Termo de 
Fomento 

- - 05 18.835.500,00 05 18.835.500,00 

Termo 
Aditivo 

08 24.838.286,22 08 75.490.988,34 16 100.329.274,56 

TOTAL 105 1.670.678.575,72 448 733.718.839,62 553 2.404.397.415,34 



                                    

 

 

Fiscalização da Transparência das receitas, despesas e atos 

destinados ao Combate à pandemia – Covid-19 

 

Portais de Transparência: no mês de janeiro de 2021, foram visitados 653 Portais 

de Transparência, quanto à divulgação diária das receitas, despesas e atos 

concernentes ao enfrentamento da pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 A seguir, os dados referentes as visitas aos Portais da Transparência 

efetuadas desde o início dos acompanhamentos especiais de enfrentamento da 

pandemia:  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Comunicado GP nº 13/2020 (Atendimento à Transparência - Comunicado 

SDG nº 18/2020) 

Posição em 
Atendimento 

total 

Atendimento 

parcial 

Não 

atendimento 

Não 

aplicável 

31.01.2021 435 160 30 28 

Comunicado GP nº 13/2020 (Atendimento à Transparência - Comunicado 

SDG nº 18/2020) 

Posição em 
Atendimento 

total 

Atendimento 

parcial 

Não 

atendimento 

Não 

aplicável 

14.05.2020 126 320 198 01 

31.12.2020 483 149 15 15 

31.01.2021 435 160 30 28 



                                    
 

Diante da continuidade do cenário de pandemia, dois temas primordiais 

passaram a constar do Questionário Covid- 19 a partir de Janeiro de 2021, conforme 

anunciado no relatório anterior: Plano de Retomada das aulas presenciais e 

Vacinação. 

 

 Na área educacional, encontramos a seguinte situação nos 644 municípios  

paulistas: 

 

Paralisação das aulas presenciais para os alunos da rede 

municipal durante janeiro 2021 

Parcial Total Não houve 

28 419 197 

 

 588 adotaram medidas alternativas para substituir as aulas presenciais; 

 527 elaboraram plano de enfrentamento do COVID-19 pela Secretaria Municipal de 

Educação, ou órgão equivalente; 

 274 distribuíram merenda escolar aos alunos, durante a suspensão total ou parcial 

das aulas presenciais; 

 520 possuem Plano de Retomada para as aulas presenciais, mas deste total, apenas 

170 divulgaram o plano na internet; 

 

Quanto à campanha de vacinação nos 644 municípios paulistas, obtivemos os 

seguintes números: 

 

 453 possuem plano municipal de vacinação contra a Covid-19; 

 434 não possuíam previsão de quantitativo de vacinas a serem recebidas do 

governo estadual e/ou federal no decorrer do mês de janeiro; 

 16 municípios contrataram temporários para fins específicos de vacinação - Covid 

19: Barueri, Catanduva, Embu das Artes, Floreal, Guaratinguetá, Jaborandi, 

Joanópolis, Mongaguá, Pongaí, Praia Grande, Queluz, Restinga, Rio das Pedras, 

Santa Adélia, Santos e São José dos Campos; 

 535 treinaram as equipes de saúde que estão atuando na vacinação; 



                                    
 04 municípios contrataram empresa para a operacionalização da vacinação 

(armazenamento, distribuição e/ou aplicação) municípios: Guararema, Itapeva, Parisi 

e São José dos Campos; 

 619 possuem, na rede municipal, refrigeradores suficientes para o armazenamento 

das vacinas - Covid (+2ºC a +8ºC). Dos 25 que não possuem, há procedimento em 

curso para aquisição em 20 deles; 

  486 realizam campanha municipal para esclarecimentos sobre a vacinação à 

população; 

 609 vacinaram no mês de janeiro;  

 392 possuem cadastramento municipal do público prioritário para vacinação, e 

demonstramos a seguir, o quantitativo previsto dentro de cada grupo prioritário e o 

que de fato, recebeu a primeira dose da vacina no mês de janeiro: 

GRUPOS DE VACINAÇÃO - 1ª DOSE - JANEIRO 2021                       PREVISTO X REALIZADO  

Grupos Previsto Realizado A/V(*) A/H(**) 

Profissionais da Saúde 391.991 477.148 85,38% 121,72% 

Idosos  1.044.438 26.208 4,69% 2,51% 

Idosos em instituições de longa permanência 19.780 27.926 5,00% 141,18% 

Pessoas a partir de 18 anos com deficiência em 
residências inclusivas 

1.540 1.900 0,34% 123,38% 

Profissionais do corpo técnico de instituições(longa 
permanência e inclusivas) 

14.251 22.214 3,98% 155,88% 

Indígena e quilombolas 3.672 3.371 0,60% 91,80% 

Profissionais da educação 24.277 59 0,01% 0,24% 

Moradores de rua (abaixo de 60 anos) 1020 1 0,00% 0,10% 

TOTAL  1.500.969 558.827 100,00% 37,23% 

(*) A/V – Análise Vertical (percentual de vacinas aplicadas no grupo em relação ao total aplicado) 

(**) A/H – Análise Horizontal (percentual entre previsto x realizado de cada grupo)  

 


