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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Ordem de Serviço:
Unidade Auditada:
Período de Realização:

O.S. 081/2018/CGM-AUDI
Secretaria Municipal de Educação (SME)
15/10/2018 a 14/02/2019

SUMÁRIO EXECUTIVO

Sr. Coordenador,

O presente relatório apresenta o resultado da auditoria realizada na Secretaria Municipal de
Educação (SME), em atendimento à Ordem de Serviço nº 081/2018/CGM-AUDI, cujo objetivo foi
verificar a prestação de contas da Associação Líder Miguel Arcanjo, CNPJ 07.270.691/0001-92,
mantenedora do Centro de Educação Infantil (CEI) Nosso Cantinho em Artur Alvim, em relação ao
Termo de Convênio nº 2381/DRE-PE/2015 e ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP.
A parceria entre a Associação e a Diretoria Regional de Educação Penha (DRE-PE) da Secretaria
Municipal de Educação (SME) destina-se “ao atendimento às crianças por meio de Centro de
Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo
com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação – DRE”.
O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no (s) anexo (s) deste relatório, a
saber:
Anexo I – Descritivo; e
Anexo II – Escopo e Metodologia
Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Educação, por
meio da Diretoria Regional de Educação Penha, respondeu os apontamentos da CGM através do
documento “Resposta à a AS Final O.S. 81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, cujas
respostas seguem copiadas na íntegra após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade,
Plano de Providências e Prazo de Implementação seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e das
respectivas Recomendações.
Ao final, a Unidade informou que após a leitura dos achados de auditoria e análise da prestação de
contas, o erário público será ressarcido no valor de R$ 54.815,18, consoante mensagem abaixo:
“PARA FINALIZARMOS NOSSA ANÁLISE REALIZAMOS A COMPILAÇÃO DE TODOS OS
JUROS E MULTAS, BEM COMO VALORES A SEREM DESCONTADOS E CHEGAMOS ASO
SEGUINTE VALOR, ABAIXO QUE FOI ACORDADO COM O JURÍDICO E CONTABILIDADE
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DA SEGUINTE FORMA 5 PARCELAS DE R$ 10.963,04 DA VERBA MENSAL DOS MESES DE
MARÇO/2019 A JULHO/19:

DESCONTOS A SEREM
EFETUADOS
VALOR
TABELAS
TABELA 01
R$ 5.000,00
TABELA 03
R$ 4.000,00
TABELA 04
R$ 4.181,79
TABELA 06 e 07 R$ 30.262,49
TABELA 08
R$ 8.058,74
TABELA 09
R$ 300,64
TABELA 10
R$ 579,51
VALORES
COM
DIVERGÊNCIAS
ENCARGOS
TOTAL

R$ 1.052,74
R$ 1.379,27
R$ 54.815,18

Após exame da manifestação acima transcrita, cumpre-nos informar que esta Equipe de Auditoria
fica satisfeita pelo reconhecimento da Diretoria Regional de Educação Penha da Secretaria
Municipal de Educação no que tange às falhas apontadas e a pró-atividade em verificar outros
pontos e valores não glosados para o fiel ressarcimento ao erário público.
Ressaltamos, no entanto, que, após análise das respostas encaminhadas, encontramos divergências
no que tange aos valores relacionados à "TABELA 04" (vide CONSTATAÇÃO 002) e aos
"VALORES COM DIVERGÊNCIAS" (vide CONSTATAÇÃO 006), sendo necessário que a Unidade
realize novo exame, no intuito de confirmar os valores a serem ressarcidos.
Do resultado dos trabalhos, destacamos as seguintes constatações, apresentados de forma resumida
abaixo:
CONSTATAÇÃO 002 - Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: pagamento final.
A principal divergência encontrada refere-se ao fato de a Diretoria Regional de Educação Penha não
ter realizado o confronto entre o valor solicitado pela associação parceira e o valor a ser pago de
acordo com a legislação em vigência.
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Principal Recomendação: Recomenda-se que seja implementado sistema eletrônico para a
administração de dados e informações, com ênfase na prestação de contas, relacionados às parcerias
celebradas para administração de Centros de Educação Infantil.
CONSTATAÇÃO 005 - Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: multas e juros.
A associação parceira realizou diversos pagamentos mensais fixos (água e esgoto, iluminação,
telefonia, etc.) com atraso em relação à data de vencimento da fatura. As multas, juros ou correção
monetária não foram, na maioria das vezes, descontados do pagamento a ser recebido pela
associação parceira. Desta forma, a Secretaria arcou com gastos que não são podem, em regra, ser
pagos com os valores das verbas públicas repassadas.
Principal Recomendação: Recomenda-se que a SME elabore cronograma para treinamento
periódico direcionado aos responsáveis pela análise da prestação de contas, objetivando a correta
compreensão dos normativos que regem a parceria - atualmente a Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº
4.548/2017 e suas alterações.
CONSTATAÇÃO 006 - Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: comprovantes diversos.
Quando da análise dos comprovantes encaminhados pela associação parceira foi possível verificar
notas de serviços de comunicação em nome de pessoa física, um único gasto apontado como
despesa em meses distintos (duplicidade) e gasto incluído em planilha de gastos mensal sem o
devido comprovante.
Principal Recomendação: Recomenda-se que, enquanto não for informatizada a prestação de contas
(conforme proposta da recomendação 007), seja solicitado às associações parceiras o envio da
“Planilha de Gastos Mensal” em formato de planilha excel (ou equivalente em formato aberto) para
que os responsáveis pela análise da prestação de contas possam mais facilmente compilar e
comparar os dados enviados. O modelo padrão deverá ser elaborado pela Secretaria Municipal de
Educação e encaminhado a todas as DREs com a adequada orientação a ser retransmitida aos
colaboradores.
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ANEXO I – DESCRITIVO
CONSTATAÇÃO 001 - Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: aluguel e Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU).
Conforme Termo de Convênio nº 2381/DRE-PE/2015-RP, em sua Cláusula Terceira – Dos (as)
CEI/Creches Conveniadas:
A CONVENIADA manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com
as seguintes características:
[...]
3.9. VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R$ 4.000,00 + IPTU

Inicialmente, cabe ressaltar que os comprovantes de despesas com aluguel (Tabela 01) apresentam
valores superiores, na maioria dos meses, aos valores requisitados pela Associação Líder Miguel
Arcanjo de R$ 4.000,00 mensais em 2016 e 2017. Tal fato foi justificado mediante declaração de
complementação do valor da locação (Figura 01) e Plano de Trabalho (Figura 02) disponíveis no
Processo Administrativo nº 2015-0.285.702-9.

Figura 01 – Declaração de complementação de valor
de locação (Proc. Administrativo nº 2015-0.285.702-9
- pg. 88)

Figura 02 – Plano de aplicação dos recursos
financeiros (Proc. Administrativo nº 2015-0.285.702-9
- pg. 83)

Para fins de pagamentos, o TC nº 2381/DRE-PE/2015-RP previa na Cláusula Oitava – Do
Pagamento, as seguintes condições:
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Para ocorrer o repasse dos Recursos Mensais referentes ao “per capita”, a
CONVENIADA deverá apresentar à SME/Diretoria Regional de Educação, até o dia 20 do
mês da prestação dos serviços, o requerimento acompanhado dos seguintes documentos:
[..]
f) cópia do recibo do pagamento do aluguel e do IPTU se for o caso; (grifo nosso)

Em análise aos processos de prestação de contas dos anos de 2016 e 2017, verificou-se, no entanto,
a ausência de determinados comprovantes anexados aos processos (vide Tabela 01).

Mês

Tabela 01 – Processos de Prestação de Constas Analisados - Aluguel
Nº do
Nº do Processo
Comprovante
Mês
Comprovante
Processo

jan/16

2016-0.000.434-9

fev/16

2016-0.000.434-9

mar/16

2016-0.051.640-4

abr/16

2016-0.075.578-6

mai/16

2016-0.100.690-6

jun/16

2016-0.126.982-6

jul/16

2016-0.148.349-6

ago/16

2016-0.169.166-8

set/16

2016-0.192.821-8

out/16

2016-0.215.276-0

nov/16

2016-0.247.054-1

dez/16

2016-0.262-702-5

Pg. 08 - R$ 6.000
(recibo)
Pg. 17 – R$ 5.000,00
(depósito)
Pg. 74 – R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 19 – R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 21 R$ 5.000,00
(depósito)
Pg. 30 – R$ 3.000,00
+ R$ 3.000,00
(depósito)
Pg. 14 – R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 19 – R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 98 – R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 112 - R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 114 - R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 115 – R$ 7.000,00
(depósito)
Pg. 109 - R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 115 - R$ 6.000,00
(recibo)
Pg. 119 - R$ 6.000,00
(recibo)

jan/17

2017-0.001.492-3

Não localizado

fev/17

2017-0.024.775-8

Pg. 14- R$ 10.000,00
(depósito)

mar/17

2017-0.035.955-6

Pg. 06 – R$ 6.000,00
(recibo no processo
administrativo de abril)

abr/17

2017-0-052-976-1

Pg. 07 – R$ 6.000
(depósito)

mai/17

2017-0.072.483-1

Pg. 07 – R$ 5.000,00
(depósito)

jun/17

2017-0.093.266-3

Pg. 07 – R$ 3.000,00

jul/17

2017-0.111.941-9

Não localizado

ago/17

2017-0.120.108-5

Pg. 06 – R$ 6.400,00
(depósito)

set/17

2017-0.120.088-7

Pg. 09 – R$ 4.278,00
(depósito)

out/17

2017-0.145.679-2

Pg. 08 – R$ 4.363,56
(depósito)

nov/17

2017-0.145.714-4

Não localizado

dez/17

2017-0.145.751-9

Pg. 07 – R$ 4.278,00
(depósito)

A partir de 2018, por meio do TC nº 13362017/DRE-PE-RPP, foi previsto, em sua Cláusula Oitava
– Do Pagamento, que:
O repasse mensal ocorrerá nos termos previstos nos artigos 30 a 36 da Portaria 4.548, de
19 de maio de 2017.
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Conquanto haja uma redução dos documentos necessários para a ocorrência do repasse mensal, a
Portaria é clara quanta a necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento de aluguel e
de IPTU:
Art.33. Poderá ser previsto no termo de colaboração e no respectivo Plano de Trabalho,
acréscimo no repasse mensal, com a finalidade de custear as despesas de locação do
imóvel onde funcionará o CEI e o respectivo IPTU, quando for o caso.
[...]
§ 2º - As organizações que celebrarem termo de colaboração que preveja o acréscimo
previsto no caput deste artigo devem quitar diretamente o aluguel e o IPTU do imóvel
locado demonstrando os pagamentos na prestação de contas parcial. (grifos nossos)

Em análise ao Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, referente à prestação de contas
parcial, não foi localizado o comprovante de pagamento dos aluguéis dos meses de janeiro,
fevereiro e março no “Documento conciliação (sic) com notas (012291134)”, referente ao 1º
trimestre de 2018. Já no “Documento Planilha Conciliação de Notas (012293551)”, referente ao 2º
trimestre de 2018, foi localizado, na pg. 127, um comprovante de depósito no valor de R$ 4.278,00
(15/05/2018) e, na pg. 128, um comprovante de depósito no valor de R$ 468,78 (16/05/2018),
ambos em favor de “Liderança Negócios Imobil”. Não foram localizados comprovantes para os
meses de abril e junho.
Já em relação ao IPTU, foi observado, por meio de análise aos processos de prestação de contas –
numeração conforme Tabela 01 acima, que não houve solicitação de pagamento referente ao IPTU
(Figura 03 e 04 – amostragem), apesar da previsão constante no ajuste firmado, nos anos de 2016 e
2017.
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Figura 03 – Processo Administrativo nº 20160.148.349-6 – pg. 04

Figura 04 – Processo Administrativo nº 20170.024.775-8 – pg. 04

Todavia, em análise ao Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0, verificou-se que, a partir
do mês de abril de 2018 (Figura 05), a Associação Líder Miguel Arcanjo passou a solicitar o envio
de R$ 454,52 - referente ao IPTU, sendo tal solicitação recorrente até o mês de outubro (Figura 06),
último mês disponível, quando da análise por esta Equipe de Auditoria, em 21/11/2018.
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Figura 05 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 -Documento Solicitação Abril
2018 (8037086)

Figura 06 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 - Documento Solicitação
outubro (012128101)

Apesar da necessidade de comprovante de pagamento do IPTU, conforme Art. 33, § 2º, da Portaria
SME nº 4.548/2017, já transcrito acima, tal comprovação não foi localizada no processo de
prestação de contas parcial – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7.
Desta forma, é dever da Associação, quando do envio dos documentos relativos às atuais prestações
de contas trimestrais, encaminhar os comprovantes de quitação de locação de imóveis e de
pagamento do IPTU, sendo que, na ausência de tais documentos, cabe à Diretoria Regional de
Educação – Penha solicitar a complementação de documentação para fins de aprovação das contas,
conforme art. 60 da Portaria nº 4.548/2017 que estatui:
Art. 60. Retornando o processo da contabilidade, o setor de parcerias, deverá emitir
manifestação quanto à prestação de contas parcial podendo propor a aprovação,
aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“
Tabela 01 - Processos de Prestação de contas Analisados - Aluguel
Mês

jan/16

Nº do Processo

2016-0.000.434-9

fev/16 2016-0.000.434-9

mar/16 2016-0.051.640-4

abr/16 2016-0.075.578-6

Comprovante

Mês

Nº do Processo

Pg. 08 - R$ 6.000
recibo - este é recibo do
pagamento do período de
09/12/15 a 08/01/16 quando
foi pago o valor
proporcional de R$
2.933,34

jan/17 2017-0.001.492-3

Não localizada

Pg. 17 - R$ 5.000
(depósito) e recibo à Pg.74 referente ao período de
09/01 a 08/02
Pg. 75 - R$ 6.000 (recibo) referente ao período de
09/02 a 08/03

fev/17 2017-0.024.775-8

Pg.14 R$ 10.000
(depósito) 13/03 - referente
aos períodos de 09/01 a
08/02 e 09/02 a -8/03

Pg 19 - R$ 6.000 recibo referente a 09/03 a 08/04
Pg 21 - R$ 5.000 recibo mesmo apresentado à Pg.
17 do mês anterior

Pg. 30 - R$3.000+
R$3.000 depósito realizado
no nome da proprietária e
sua filha referente ao
período de 09/04 a 08/05

mai/16 2016-0.100.690-6

mar/17 2017-0.035.955-6

Não localizada

abr/17 2017-0.052.976-1

Pg.06 - R$ 6.000
(recibo) 09/03 - referente ao
período de 09/03 a 08/04
Pg. 07 - R$ 6.000 (depósito)
09/04 referente ao período
de 09/04 a 08/05

mai/17 2017-0.072.483-1

Pg.06 - R$ 5.000
(recibo) 09/04 - já existe
transferencia para este
período
Pg. 07 - R$ 5.000 (depósito)
09/05 referente aoperíodo
de 09/05 a 08/06

jun/17 2017-0.093.266-3

Pg. 07 - R$ 3.000
(depósito) 20/06 referente
ao período 09/06 a 08/07
faltando R$ 1.000 para
complementar

Pg. 14 - R$6.000
(recibo) e Pg. 15 depósito
de mesmo valor referente ao
período de 09/05 a 08/06

jun/16 2016-0.126.982-6

Comprovante

Pg. 19 - R$ 6000
(recibo) referente ao
período de 09/06 a 08/07

Desconto

1.000,00

jul/16 2016-0.148.349-6

Pg 98 - R$ 6.000
(recibo) Pg. 99 depósito de
mesmo valor referente a
08/07 a 08/08

jul/17 2017-0.111.941-9

Não localizada
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ago/16 2016-0.169.166-8

set/16 2016-0.192.821-8

Pg. 112 - R$6.000
(recibo), com respectivos
dois depósitos de R$ 3.000
referente ao período de
09/08 a 08/09
Pg. 114 - R$ 6.000
(recibo)
pg. 115 R$ 7.000 (depósito)
referente ao período de
09/09 a 08/10

ago/17 2017-0.120.108-5

Pg. 06 - R$ 6.400
(depósito) 23/08 referente a
09/07 a 08/08

set/17 2017-0.120.088-7

Pg, 09 - R$ 4.278
(depósito) 19/09 referente a
09/08 a 08/09

out/16 2016-0.215.276-0

Pg. 109 - R$ 6.000
(recibo) e depósito referente
ao período de 09/10 a 08/11

out/17 2017-0.145.679-2

Pg. 08 - R$ 4.363,56
(depósito) 10/10 referente a
09/09 a 08/10
Pg. 62 - R$ 4.336,50
(depósito) 17/11 referente a
09/10 a 08/11

nov/16 2016-0.247.054-1

Pg. 115 - R$ 6.000
(recibo) referente ao
período de 09/11 a 08/12

nov/17 2017-0.145.714-4

Não localizada

dez/16 2016.0.262.702-5

Pg. 119 - R$ 6.000
(recibo) referente ao
período de 09/12 a
08/01/2017

dez/17

2017-0.145.751-9

Pg. 07 - R$ 4.278
(depósito) data 14/12
referente a 09/11 a 08/12
4.000,00

OBS. Os aluguéis tem seu pagamento com mês vencido. Não foram realizados os pagamentos do IPTU, pois quando consultado o
sistema da Prefeitura não constava a liquidação dos mesmos, tanto que ainda hoje estão na dívida ativa.

5.000,00

Não foram repassados os valores de IPTU, pois não nos foram apresentados os pagamentos dos
mesmos.
Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS:
“Solicitamos os documentos originais para que pudéssemos aferir se na colocação das cópias no
processo não foram, erroneamente, a não colocação no processo de prestação de contas, e iremos
realizar os descontos dos valores que não foram devidamente comprovados os pagamentos.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:
“A partir do mês de abril, com repasse do mês de março de valores conforme planilha no final de
nossa resposta.”
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:
A Unidade reconheceu a existência de problemas relacionados à ausência dos comprovantes de
aluguel e de IPTU, os quais são documentos obrigatórios para fins de aprovação da prestação de
contas da associação parceria.
Esta Equipe de Auditoria enfatiza que atualmente os comprovantes citados devem ser
obrigatoriamente enviados à Diretoria Regional de Educação Penha (DRE Penha) para atendimento
à prestação de contas trimestral, conforme preconizado no inciso II do Art. 57 da Portaria SME nº
4.548/2017:
Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao
término de cada trimestre do ano, que será composta pelos seguintes documentos:
(Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018)
[...]
II - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente e
conta poupança referente ao fundo provisionado), acompanhados de relatório sintético de
conciliação bancária com indicação das despesas e receitas em cada uma das contas,
comprovando o pagamento dos recursos humanos empregados na realização do objeto da
parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, nos casos em que houver acréscimo no repasse
mensal para esse fim; (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018) (grifos
nossos)

Em caso de descumprimento, quanto ao envio dos documentos obrigatórios, deve a Unidade
atentar-se para os prazos, para regularização da situação, a ser concedido à associação parceira,
consignados na Portaria supracitada como se segue:
Art. 58 - O Setor de Parcerias da DRE deverá, em até 10(dez) dias da apresentação da
prestação de contas parcial, verificar a sua regularidade formal.
§ 1º - Caso a verificação da regularidade formal da prestação de contas revele falhas ou
ausências na documentação apresentada, o Setor de Parcerias deverá, no mesmo prazo
previsto no caput, solicitar à organização que proceda à regularização ou
complementação da documentação apresentada, no prazo de até cinco dias.
§2º - Em caso de não atendimento da solicitação prevista no §1º deste artigo no prazo
estipulado, o Setor de Parcerias deverá, imediatamente, informar o Gestor da parceria,
que poderá, então, adotar os procedimentos para suspender os repasses até que a
situação seja regularizada, ou conceder prazo adicional, para que a organização
regularize a situação. (grifos nossos)

A Unidade apurou um montante de R$ 5.000,00 não comprovados em relação à despesa de aluguel
da Associação.
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RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se que a SME elabore cronograma para treinamento periódico direcionado aos
responsáveis pela análise da prestação de contas, objetivando a correta compreensão dos normativos
que regem a parceria - atualmente a Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº 4.548/2017 e suas alterações.
Destaca-se que o treinamento deve incluir temas que afastem a ocorrência dos erros identificados
neste trabalho de auditoria:





Constatação 001 - análise de valores e comprovantes de pagamentos de aluguel e IPTU,
quando houver;
Constatação 005 - análise de comprovantes diversos, com especial atenção aos serviços de
concessionárias, para identificação de possíveis juros, multas e/ou correção monetária em
razão de atraso de pagamento, quando a própria organização der causa ao atraso;
Constatação 005 - inexistência de conta específica para o objeto de parceria, quando uma
mesma associação for responsável por mais de um CEI;
Constatação 006 - atenção na análise de comprovantes de despesas de associações que
gerenciem mais de um CEI, a fim de identificar comprovantes em duplicidade ou despesas
incorretamente vinculadas entre os diferentes CEIs.

RECOMENDAÇÃO 002
Recomenda-se que haja normativo adicional, por parte da Secretaria, que preveja a aplicação de
multa em virtude de descumprimento reiterado do envio dos dados e informações obrigatórios à
Administração Pública.

CONSTATAÇÃO 002 - Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: pagamento final.
Consoante o TC nº 2381/DRE-PE/2015-RP, em sua Cláusula Oitava – Do Pagamento, deveria a
Associação Conveniada encaminhar “requerimento” referente à prestação do serviço à
SME/Diretoria Regional de Educação, acompanhado de diversos documentos elencados nos itens
“a” a “g”.
Já o TC nº 13362017/DRE-PE-RPP, vigente em 2018, estipula que o repasse ocorre de acordo com
a Portaria nº 4.548/2017, como se segue:
Art. 32 São condições para ocorrer o repasse mensal per capita:
I – A Organização deverá, até o dia 20 (vinte) de cada mês, apresentar requerimento ao
Setor de Parcerias referente ao mês da prestação de serviço, acompanhado da cópia
atualizada da folha de rosto do diário de classe extraído do sistema EOL com as crianças
matriculadas, referente ao mês anterior. (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº
5/2018) (grifos nossos)
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Nesse sentido, a Equipe de Auditoria confrontou os requerimentos encaminhados pela Associação e
as Notas de Liquidação e Pagamento anexadas aos processos. Após tais análises, foram verificadas
divergências nos valores solicitados e valores finais pagos, conforme resumido nas Tabelas 02, 03 e
04 seguintes (separadas por ano para melhor visualização).
Cada tabela evidencia um período de análise da prestação de contas (2015/2016; 2017 e 2018),
sendo que na última coluna foi contabilizada a “Diferença (b-a)” entre o valor constante da “Nota
de Liquidação e Pagamento (b)” e o “Valor a ser pago (a)”, este último calculado com base na
legislação em vigor para cada período de apuração:




Portaria SME nº 6.241, de 26 de setembro de 2015 (reajuste a partir de 01/07/2015);
Portaria SME nº 5.942, de 24 de agosto de 2016 (reajuste a partir de 01/07/2016);
Portaria SME nº 10.042, de 28 de dezembro de 2017 (reajuste a partir de 01/01/2018).

A “Diferença (b-a)” quando positiva ou negativa recebeu uma numeração ao lado, cuja explicação
ou questionamento foi relatado por meio de tópicos logo abaixo da tabela correspondente.
Tabela 02 – Prestação de Contas – Pagamento Final - Ano 2015/2016
Mês

Processo
Administrativo

Página ou
Referência

Requerimento:
Associação
Per Capita

Requerimento:
Associação
Aluguel

Soma:
Requerimento

Valor a ser
pago (a)

Nota de
Liquidação e
Pagamento (b)

Diferença
(b-a)

dez/15

20150.330.277-2

Págs. 05 e 06

R$ 67.926,40

R$ 2.933,34

R$ 70.859,74

R$ 70.859,74

R$ 70.859,74

R$ 0,00

jan/16

20160.000.439-9

Pg. 03

0

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

R$ 0,00

fev/16

20160.000.439-9

Pg. 11

R$ 29.434,77

R$ 4.000,00

R$ 33.434,77

R$ 31.170,64

R$ 33.434,77

R$ 2.264,13 (1)

mar/16

20160.051.640-4

Págs. 04 e 05

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 0,00

abr/16

20160.075.578-6

Pg. 04

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 0,00

mai/16

20160.100.690-6

Págs. 04 e 05

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 0,00

jun/16

20160.126.982-6

Págs. 04 e 05

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 71.926,40

R$ 0,00

jul/16

20160.148.349-6

Pg. 04

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 74.642,70

R$ 70.248,70

-R$ 4.394,00 (2) (3)

ago/16

20160.169.166-8

Págs. 04 e 05

R$ 67.926,40

R$ 4.000,00

R$ 71.926,40

R$ 74.642,70

R$ 70.248,70

-R$ 4.394,00 (2) (3)

set/16

20160.192.821-8

Págs. 04, 05 e
06

R$ 76.075,30

R$ 4.000,00

R$ 80.075,30

R$ 80.075,30

R$ 78.397,60

-R$ 1.677,70 (2)

out/16

20160.215.276-0

Págs. 04 e 05

R$ 74.880,52

R$ 4.000,00

R$ 78.880,52

R$ 74.642,70

R$ 72.965,00

-R$ 1.677,70 (2)

nov/16

20160.247.054-1

Págs. 05 e 06

R$ 74.880,52

R$ 4.000,00

R$ 78.880,52

R$ 74.642,70

R$ 72.965,00

-R$ 1.677,70 (2)

dez/16

20160.262.702-5

Págs. 04 e 05

R$ 74.880,52

R$ 4.000,00

R$ 78.880,52

R$ 74.642,70

R$ 72.965,00

-R$ 1.677,70 (2)

1 - Foi verificado que a Associação solicitou pagamento proporcional a partir de 18/02/2016. Não
há, no processo de prestação de contas analisado, ou no TC nº 2381/DRE-PE/2015-RP, informações
quanto ao cálculo de proporcionalidade do pagamento requerido pela Associação a partir de
18/02/2016, o qual deve ser seguido para os casos em que há prestação de serviço parcial no mês de
referência. Neste caso, a Equipe de Auditoria calculou o valor diário por meio de divisão do valor
total (R$ 67.926,40) por 30 dias, o que resultou em R$ 2.264,22 por dia. Destarte, os 12 dias de
prestação de serviço, do mês de fevereiro de 2016, somariam R$ 27.170,64, valor inferior ao que foi
pago à Associação naquele mês.
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2 - De acordo com as informações contidas nos processos, de julho/2016 a janeiro/2017, houve,
mensalmente, um desconto de R$ 1.667,70, relacionado ao “valor não gasto de verba de
implantação”. Apesar do valor inferior, o desconto foi corretamente aplicado, visto que a
Associação não utilizou a verba de implantação do CEI em sua totalidade, desta forma houve glosa
mensal para o correto ressarcimento ao erário.
3 - Nos meses de julho e agosto de 2016, houve depósito mensal inferior no valor de R$ 2.716,30
devido à alteração do valor “per capita”, em razão da Portaria SME nº 5.942, de 24 de agosto de
2016. O valor somado, para ambos os meses, de R$ 5.432,60 foi corretamente depositado no mês de
setembro/2016.
Tabela 03 – Prestação de Contas – Pagamento Final - Ano 2017
Mês

Processo
Administrativo

Página ou
Referência

Requerimento:
Associação Per
Capita

Requerimento:
Associação Aluguel

Soma:
Requerimento

Valor a ser
pago (a)

Nota de
Liquidação e
Pagamento (b)

Diferença (b-a)

jan/17

20170.001.492-3

Págs. 05 e 06

R$ 74.880,52

R$ 4.000,00

R$ 78.880,52

R$ 78.880,52

R$ 77.202,82

-R$ 1.677,70 (1)

fev/17

20170.024.775-8

Pg. 04

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

mar/17

20170.035.955-6

Págs. 04 e 05

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

abr/17

2017-0-052976-1

Págs. 04 e 05

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

mai/17

20170.072.483-1

Págs. 04 e 05

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

jun/17

20170.093.266-3

Pg. 04

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

jul/17

20170.111.941-9

Págs. 04 e 05

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

ago/17

20170.120.108-5

Págs. 04 e 05

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

set/17

20170.120.088-7

Págs. 06 e 07

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

out/17

20170.145.679-2

Págs. 06 e 07

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 75.825,16

R$ 4.000,00 (2)

nov/17

20170.145.714-4

Págs. 05 e 06

R$ 71.825,16

R$ 4.000,00

R$ 75.825,16

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

dez/17

20170.145.751-9

Págs. 04 e 05

R$ 70.642,70

R$ 4.000,00

R$ 74.642,70

R$ 71.825,16

R$ 71.825,16

R$ 0,00

1 - Desconto relacionado a “valor não gasto de verba de implantação”, conforme processo em
análise (corretamente aplicado – comentário nº 02 da tabela nº 02).
2 - Depósito em duplicidade do valor de aluguel.
Tabela 04 – Prestação de Contas – Pagamento Final - Ano 2018
Mês

Processo ELretrônico
SEI

jan/18

6016.2018/0002281-0

fev/18

6016.2018/0002281-0

mar/18

6016.2018/0002281-0

abr/18

6016.2018/0002281-0

Página ou
Referência
Requerimento
verba de janeiro
2018 (6414028)
Documento
Solicitação Fev
2018 (7112464)
Documento
Solicitação
Março 2018
(7344370)
Documento
Solicitação

Requerimento:
Associação Per
Capita

Requerimento:
Associação
Aluguel

IPTU

Soma:
Requerimento

Valor a ser
pago (a)

Nota de
Liquidação e
Pagamento (b)

Diferença (b-a)

R$ 69.791,69

R$ 4.000,00

R$
0,00

R$ 73.791,69

R$ 73.791,69

R$ 75.653,77

R$ 1.862,08 (1)

R$ 71.653,77

R$ 4.000,00

R$
0,00

R$ 75.653,77

R$ 75.653,77

R$ 69.596,37

-R$ 6.057,40 (2)

Não identificável ler comentário (3)

R$ 4.000,00

R$
0,00

R$ 4.000,00

R$ 75.653,77

R$ 75.653,77

R$ 0,00

R$ 71.653,77

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 76.108,29

R$ 76.108,29

R$ 77.059,51

R$ 951,22 (4)
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Abril 2018
(8037086)

mai/18

6016.2018/0002281-0

jun/18

6016.2018/0002281-0

jul/18

6016.2018/0002281-0

ago/18

6016.2018/0002281-0

set/18

6016.2018/0002281-0

out/18

6016.2018/0002281-0

Documento
Solicitação
Maio 2018
(8537866)
Documento
solicitação
Junho
(8852342)
Documento
Solicitação
(9640015)
Documento
Solicitação
(010379395)
Documento
Solicitação
(010985522)
Documento
Solicitação
outubro
(012128101)

R$ 71.653,77

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 76.108,29

R$ 76.108,29

R$ 75.197,42

-R$ 910,87 (5)

R$ 71.653,77

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 76.108,29

R$ 76.108,29

R$ 77.059,51

R$ 951,22 (6)

R$ 74.641,62

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 79.096,14

R$ 76.108,29

R$ 79.096,14

R$ 2.985,87 (7)

R$ 74.641,62

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 79.096,14

R$ 76.108,29

R$ 79.096,14

R$ 2.985,87 (8)

R$ 74.641,62

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 79.096,14

R$ 76.108,29

R$ 79.096,14

R$ 2.987,85 (9)

R$ 74.641,62

R$ 4.000,00

R$
454,52

R$ 79.096,14

R$ 76.439,04

R$ 79.799,67

R$ 3.360,63 (10)

1 - No “Encaminhamento SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI (6414196)” é mencionado parecer favorável
ao pagamento requisitado e a necessidade de glosa no pagamento:
A Instituição mantém convênio com a PMSP, por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação, cumprindo as cláusulas estabelecidas, atendendo a 110 crianças na faixa etária
de 0 a 3 anos, sendo 27 de berçário (R$69.791,69), mais verba de instalação (R$ 4.000,00)
e a glosa de verba não utilizada do mês de dezembro (R$ 195,32). (grifo nosso)

Apesar da informação, foi realizado pagamento superior e não foi encontrada no processo
qualquer justificativa em relação à divergência apontada. A diferença pode ser entendida por
meio do acréscimo de 04 crianças, porém, para o mês de janeiro o número total de alunos a ser
considerado refere-se ao mês de dezembro, conforme verificado no “Diário EOL (6414102)”
em atendimento à Portaria nº 4.548/2017:
Art. 28. O per capita mensal será calculado mediante a multiplicação do número de
crianças atendidas pelo valor fixo per capita, que será definido em ato específico da SME,
publicado no DOC, podendo haver a previsão de valor adicional per capita para crianças
atendidas nos agrupamentos de berçário.
[...]
§ 3º - Para os períodos de férias e/ou de recesso, considerar-se-á a frequência
comprovada no mês imediatamente anterior. (grifo nosso)

2 - No Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0, consta apenas o arquivo “Documento
Nota de Liquidação e Pagamento Fev 2018 (7215895)” relacionado ao valor de R$ 69.596,37.
Diante da ausência de notas de liquidação e pagamento complementares, somente é possível inferir
que houve pagamento menor à Associação.
3 - O arquivo refere-se ao CEI Marta Terezinha Godinho, de Ermelino Matarazzo,
equivocadamente anexado ao processo em análise.
4 - Não há indicação ou qualquer justificativa nos autos do processo para a Nota de Liquidação e
Pagamento (nº 81.475) no valor de R$ 1.405,74. Adicionalmente, a informação “Encaminhamento
SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI Nº 8037121”, o qual poderia prover qualquer indicação a respeito,
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possui esclarecimentos a respeito do CEI Cantinho de Oya, que apesar de ser mantida pela mesma
Associação, não é parte integrante do processo em análise.
5 - Não há notas de liquidação e pagamento complementares, o que leva a compreensão de que
houve pagamento inferior para a Associação.
6 - Além de não haver justificativa quanto ao pagamento superior encaminhado à Associação,
verifica-se que no arquivo “Documento IPTU (8852472)”, referente ao IPTU de maio de 2018, os
dois comprovantes de R$ 204,01 (figura 07) e R$ 159,06 (figura 08) somam R$ 363,08, sendo este
inferior ao valor requisitado pela Associação e pago pela SME (R$ 454,52).

Figura 07 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 - Documento IPTU (8852472) –
Pg. 01

Figura 08 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 - Documento IPTU (8852472) –
Pg. 02

Vale ressaltar, que os comprovantes de pagamento de IPTU devem constar no processo de
prestação de contas parcial – trimestral, conforme já mencionado na Constatação 001.
Adicionalmente, verifica-se que os dois comprovantes juntados ao processo relacionam-se a
acordos para pagamento do exercício de 2016 e 2017. A Portaria SME nº 4.548/2017 informa que:
Art. 23. A utilização das verbas públicas repassadas à organização deverá ser compatível
com as atividades previstas e obedecerá ao disposto no Plano de Trabalho aprovado, no
próprio Termo de Colaboração e nesta Portaria.
§ 1º - As verbas públicas repassadas não poderão ser utilizadas para as seguintes
finalidades:
[...]
III - realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, exceto no caso de atraso nos repasses
pela Administração Municipal; (grifo nosso)

Faz se necessário verificar se a verba repassada pela SME, no que tange ao IPTU, está sendo
utilizada para o pagamento do imposto de 2018 (valor requisitado) ou para os acordos realizados
para pagamentos de impostos não pagos nos exercícios anteriores (valor inferior constatado).
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7-) Verifica-se que a Associação encaminhou requerimento com valor superior, no que se refere à
prestação do serviço, o qual foi acatado pela informação “Encaminhamento SME-DREPE/DIAF/CV/EI Nº 9640188”. Tal fato ocorreu de forma idêntica para os pagamentos dos itens 08,
09 e 10, sendo que, no caso deste último, a Nota de Liquidação e Pagamento apresenta valor
superior, inclusive, ao valor requisitado pela Associação.
Ao final, após todas as divergências encontradas, temos que a Diretoria Regional de Educação
Penha repassou um valor superior à Associação Líder Miguel Arcanjo, no montante de R$
15.380,60, entre os meses de dez/2015 e out/2018, em relação ao CEI Nosso Cantinho.
Vale ressaltar que quaisquer compensações devem constar das informações encaminhadas ao Setor
de Contabilidade, não somente para que haja depósito de valores de forma correta, mas também
para permitir o entendimento real sobre a prestação de contas atual por todos os interessados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Na Tabela 02 – Prestação de Contas – Pagamento Final Ano 2015/2016 (pg. 7) demonstrada pela
CGM, no mês de fevereiro houve a solicitação a partir de 18/02/16, data em que a unidade “CEI
Nosso Cantinho”, iniciou seu atendimento às crianças, portanto foram 13 dias e não 12 dias
conforme aponta esta equipe, pois o dia 18 é dia efetivamente trabalhado.

E os demais

questionamentos foram avaliados como corretos por essa equipe.
(Na tabela 03 – Prestação de Contas – Pagamento Final – Ano 2017, item 2-) , o fato apontado
realmente aconteceu, pois a leitura do parecer do técnico deixou essa dúvida e portanto estaremos
descontando o valor de R$ 4.000,00.
Na Tabela 04 – Pagamento Final – Ano 2018

Mês

jan/18
fev/18
mar/18
abr/18

Processo Eletronico
SEI

6016.2018/00022810
6016.2018/00022810
6016.2018/00022810
6016.2018/00022810

nº de cças
atendidas

Valor
Percapita
devida de
atendimento

110/27

69.791,69

4.000,00

114/27

71.653,77

114/27
111/27

Nota de
Liquidação
e
Pagamento
(b)
conforme
relatório
anexo

Diferença
(b)-(a)

Total

Valor a
ser
Pago
(a)

0

73.791,69

73.596,37

75.653,77

2.057,40

4.000,00

0

75.653,77

75.653,77

72.596,37

3.061,40

71.653,77

4.000,00

0

75.653,77

75.653,77

75.653,77

0,00

70.257,21

4.000,00

0

74.257,21

74.257,21

77.059,51

2.802,30

Aluguel

IPTU
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abr/18
mai/18

6016.2018/00022810
6016.2018/00022810

jun/18

6016.2018/00022810

jul/18

6016.2018/00022810

ago/18
set/18

set/18
out/18
nov/18
dez/18

6016.2018/00022810
6016.2018/00022810

6016.2018/00022810
6016.2018/00022810
6016.2018/00022810
6016.2018/00022810

verba de
50% da
percapita
referente ao
acréscimo
114/27

35.826,88

0,00

0

35.826,88

35.826,88

114/27

71.653,77

4.000,00

0

75.653,77

75.653,77 75.197.42

114/27

114/27

71.653,77

74.641,62

4.000,00

4.000,00

0

0

75.653,77

78.641,62

75.653,77

78.641,62

35.826,88

77.159,51

456,28
o parecer
foi dos
valores do
CEI
Cantinho
1.505,74 de Oyá

79.096,14

a percapita
tem
454,52 reajuste

114/27

74.641,62

4.460,72

0

79.102,34

79.102,34

79.096,14

reajuste
aluguel link
6,20 010202929

114/27
verba de
50% da
percapita
referente ao
acréscimo
114/27

74.641,62

4.460,72

0

79.102,34

79.102,34

79.096,14

6,20

37.320,81

0,00

0

37.320,81

37.320,81

37.320,81

0,00

114/27

74.641,62

4.460,72

0

79.102,34

79.102,34

79.799,67

697,33

114/27

74.641,62

4.460,72

0

79.102,34

79.102,34

79.426,89

324,55

114/27

74.641,62

4.460,72

0

79.102,34

79.102,34

78.972,37

129,97

descontar

cálculo da verba de janeiro: 110/27
652,22 x 60 = 39.133,20
507,42 x 30 = 15.222,60
465,52 x 20 = 9.310,40
226,87 x 27 = 6.125, 49(adicional de
berçário)
total percapita = 69.791,69
percapita + aluguel - glosa (195,32)=
69.791,69+4.000,00-195,32=
73.596,37

0,00

cálculo da verba de fevereiro,
março, maio, junho: 114/27
652,22 x 60 = 39.133,20
507,42 x 30 = 15.222,60
465,52 x 24 = 11.172.48
226,87 x 27 = 6.125, 49(adicional
de berçário)
total percapita = 71.653,77
aluguel = 4.000,00

cálculo da verba de abril:
111/27
652,22 x 60 = 39.133,20
507,42 x 30 = 15.222,60
465,52 x 21 = 9.775,92
226,87 x 27 = 6.125,
49(adicional de berçário)
total percapita = 70.257,21

4.181,79

cálculo da verba de julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e
dezembro:
114/27
678,30 x 60 = 40.698,00
527,71 x 30 = 15.831,30
484,14 x 24 = 11.619,36
240,48 x 27 = 6.492,96 (adicional
de berçário)
total percapita = 74.641,62

1-) Os descontos estarão sendo efetuados conforme planilha, acima.
2-) Na Tabela 04 – estão sendo apontados os descontos e a seguir estamos anexando o relatório de
liquidação e pagamento.
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3-) Estamos anexando cópia da solicitação da Instituição em epígrafe, pois foi equivocadamente
inserida a de outra CEI.
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4-) Houve um erro e estamos solicitando que os técnicos atentem-se para que não volte a ocorrer.
5-) O Relatório de Liquidação e Pagamento

demonstra todas as liquidações e pagamentos

efetuados.
6-) Estes valores foram descontados, pois não pode haver pagamentos de IPTU’s referentes a
acordos.
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Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Solicitamos os documentos originais para que pudéssemos aferir se na colocação das cópias no
processo não foram, erroneamente, a não colocação no processo de prestação de contas, e iremos
realizar os descontos dos valores que não foram devidamente comprovados os pagamentos.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“A partir do mês de abril, com repasse do mês de março de valores conforme planilha no final de
nossa resposta.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Embora a Unidade tenha reconhecido as falhas ocorridas, esta Equipe de Auditoria gostaria de
enfatizar a importância da aferição dos valores solicitados pela associação parceira para o
recebimento de pagamento mensal com os valores a serem pagos de acordo com a legislação
vigente da Secretaria.
A ausência de adequado confronto de informações foi a principal divergência encontrada, quando
da análise das prestações de contas mensais do CEI Nosso Cantinho (dezembro/2015 e
outubro/2018).
Conquanto o documento oficial da Associação, com os valores a serem recebidos, possua a
presunção de veracidade em seu conteúdo, é importante que a própria Secretaria, responsável pela
liberação de valores, verifique se os valores solicitados condizem com a legislação, informando a
parceira dos erros encontrados.
Outro ponto de atenção refere-se aos pagamentos realizados quando da atualização do normativo
que versa sobre o incremento do valor do “per capita” e adicional berçário. Não foi encontrado nos
normativos quaisquer instruções quanto à aplicação dos valores, por exemplo, a Portaria SME nº
3.672, de 11 de abril de 2019, informa que:
Art. 1º O valor per capita e adicional berçário para as Creches e Centros de Educação
Infantil da Rede Parceira da Cidade de São Paulo fica reajustado, a partir de 01/04/2019,
na seguinte conformidade: [...]

Embora mencione a data do reajuste, não resta claro se todos os pagamentos realizados a partir da
data aludida serão com base na nova tabela vigente ou se toda a prestação de serviço, a partir da
data citada, será com base no novo normativo.
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A Equipe de Auditoria verificou que é comum o pagamento ser realizado com base na nova tabela,
independente do mês em que foi prestado o serviço, embora seja um entendimento válido, qualquer
atraso, por parte da Secretaria, poderia vir a acarretar prejuízo ao erário, visto que serviços
prestados em datas anteriores seriam pagos com valores atualizados.
Outro ponto de atenção refere-se à falta de padronização na periodicidade dos normativos que
estabelecem a atualização “per capita” e do berçário. Conforme últimas Portarias publicadas:






Portaria SME nº 6.241, de 26 de setembro de 2015 (reajuste a partir de 01/07/2015);
Portaria SME nº 5.942, de 24 de agosto de 2016 (reajuste a partir de 01/07/2016);
Portaria SME nº 10.042, de 28 de dezembro de 2017 (reajuste a partir de 01/01/2018);
Portaria SME nº 4.957, de 27 de junho de 2018 (reajuste a partir de 01/07/2018);
Portaria SME nº 3.672, de 11 de abril de 2019 (reajuste a partir de 01/04/2019).

A Portaria nº 5.942/2016 foi publicada em agosto/2016 e retroagiu para julho/2016, ou seja, a
publicação tardia com efeitos retroativos pode ser um fator que acabe por provocar erros de cálculos
nos pagamentos posteriores, visto que há a necessidade de recálculo do que já foi pago previamente
e ainda verificar a necessidade de acrescentar ou glosar valores, sendo que nestes casos há a
necessidade de se justificar no processo tais divergências, consequentemente um trabalho extra a ser
realizado pelo responsável.
Em relação à Tabela 02, explicou a Unidade que foram 13 dias trabalhados e não 12, conforme
calculado anteriormente pela Equipe de Auditoria, desta forma os valores pagos estavam corretos.
Já em relação à Tabela 03, confirmou a Unidade que houve pagamento superior em R$ 4.000,00, o
qual será descontado em pagamento posterior à Associação Líder Miguel Arcanjo.
Por último, em relação à Tabela 04 as divergências de valores são mais difíceis de serem
comparadas e explicadas, pois há a questão da aplicação da atualização do “per capita” e do
berçário, já mencionados, onde não é possível chegar a uma conclusão exata, devido à ausência de
normativo, sobre o valor a ser cobrado. Tal fato é notado especialmente nos mês de janeiro e julho
do ano de referência, quando geralmente há a atualização dos valores.
Outra questão refere-se à ausência de todos os documentos no processo para a correta identificação
do que foi pago, por exemplo, de acordo com a Tabela 04 encaminhada pela Unidade, a nota de
liquidação e pagamento somou R$ 72.596,37, enquanto a Auditoria só encontrou no processo nota
referente ao valor de R$ 69.596,37.
Outro erro refere-se à contabilização do mês de julho a outubro/2018, esta Equipe de Auditoria não
havia considerado a alteração determinada pela Portaria SME nº 4.957/2018, o que casou
discrepância de valores, porém de acordo com a contabilização encaminhada pela Unidade, a partir
de agosto/2018 a Unidade receberia R$ 4.460,72 de aluguel, de acordo com a Unidade refere-se à
“reajuste aluguel link 010202929”. O documento em questão, com essa numeração específica não
foi encontrado no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0, referente à prestação de contas
em análise.
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Ainda, de acordo com documento de requisição da Associação para o pagamento de outubro/2018
(referente à prestação de serviço de setembro/2018), disponível no processo SEI supracitado sob o
título de “Documento Solicitação outubro (012128101)”, o valor do aluguel cobrado era de R$
4.330,75. Ademais, na conta encaminhada pela unidade não é considerado o IPTU, que a
Associação cobra, desde o requerimento de abril/2018, conforme documento “Documento
Solicitação Abril 2018 (8037086)”, em R$ 454,52.
A dificuldade em realizar os cálculos devidos, tanto pela Diretoria Regional de Educação
responsável, no caso a DRE Penha, bem como pela Equipe de Auditoria, é devida não somente pela
ausência de normativos que ajuste o correto entendimento para a cobrança, bem como,
especialmente, pela falta de sistema informatizado que calcule os valores automaticamente,
conforme número de crianças atendidas, eventuais faltas não justificadas e normativos em vigor.
Considerando o crescente número de parcerias firmadas para ao atendimento às crianças por meio
de creches parceiras, não é cabível que a análise da prestação de contas seja feita por meio de
requerimentos e comprovantes encaminhados em formato pdf, ou seja, sem a possibilidade de
edição e comparação dos dados e informações remetidos.
Visto que é de conhecimento da Pasta que há déficit para a devida e correta fiscalização dos ajustes,
há a necessidade de que os dados e informações sejam automatizados, para que eventuais
divergências sejam automaticamente informadas e/ou sejam mais claramente visualizadas pelo
responsável pela análise da prestação de contas.
Isto posto, esta Equipe de Auditoria de Auditoria sugere que seja iniciado estudo com o objetivo de
mapear os dados e informações necessários por parte da associação parceira e da Secretaria que
possam ser disponibilizados em formato eletrônico, visando à celeridade na análise da prestação de
contas, bem como o comparativo dos dados e informações.
Após, propõe-se que sejam envidados esforços que possam viabilizar a concretização do sistema
desejado, utilizando-se, por exemplo, da própria iniciativa interna da SME – Pátio Digital;
parcerias, por meio de chamamento público, com particulares do setor privado, organizações sociais
e universidades e/ou parcerias com demais órgãos públicos, como a Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia (SMIT).
RECOMENDAÇÃO 003
Recomenda-se que a DRE Penha refaça os cálculos para a Tabela 04 (referente aos valores pagos no
ano de 2018) a fim de considerar os pontos elencados na “Análise da Equipe de Auditoria” e, por
conseguinte, proceder com o procedimento de ressarcimento ao erário já em andamento.
RECOMENDAÇÃO 004
Recomenda-se que os responsáveis pelo recebimento da requisição de pagamento pela associação
parceira realizem o confronto de valores com a legislação vigente, devendo encaminhar, quando do
envio ao setor competente, informação de que a solicitação está de acordo com normativo vigente
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ou, em caso negativo, justificando o porquê de pagamento inferior ou superior que deverá ser
realizado à associação parceira.
RECOMENDAÇÃO 005
Recomenda-se que futuro normativo da SME, que verse sobre a atualização do valor “per capita” e
adicional berçário para os Centros de Educação Infantil – CEIs da Rede Parceira da Cidade de São
Paulo, informe que a vigência dos valores atualizados do “per capita” e adicional berçário serão
válidos para a prestação do serviço iniciada a partir da data mencionada no normativo.
RECOMENDAÇÃO 006
Recomenda-se que o instrumento legal aplicável contenha a orientação de que acordos celebrados
pela associação parceira para pagamentos em atraso não serão pagos com recursos da parceria,
exceto no caso em que o atraso de repasse pela Administração Municipal tenha sido a causa do
atraso da obrigação.
RECOMENDAÇÃO 007
Recomenda-se que seja implementado sistema eletrônico para a administração de dados e
informações, com ênfase na prestação de contas, relacionados às parcerias celebradas para
administração de Centros de Educação Infantil.
Destaca-se que o sistema eletrônico deverá gerenciar os dados e informações que auxiliem no
trabalho da análise da prestação de contas, com ênfase, no mínimo, nos temas identificados neste
trabalho de auditoria:






Constatação 002 - capacidade de comparar os valores dos repasses mensais, através de
confronto do valor solicitado pela organização parceira e o valor a ser pago - este com base
nos valores legais aplicáveis e número de crianças atendidas no mês de referência;
Constatação 003 - capacidade de calcular, de forma automatizada, os valores dos descontos
diários dom base na frequência das crianças atendidas no mês de referência;
Constatação 006 – capacidade de receber a lista de despesas mensais pela Associação
parceira em formato eletrônico. Desta forma, espera-se que a Unidade possa comparar e
acompanhar os valores médios mensais dos diferentes CEIs, Associações e DREs.
Tal utilidade deverá ser utilizada também para comparar as despesas mensais de diferentes
CEIs geridos por uma mesma Associação, desse modo, espera-se que o sistema possa
identificar despesas de igual valor alocadas a diferentes CEIs.
Constatação 009 - capacidade de comparar dados e informações (qualitativas e/ou
quantitativas) observadas pelo Supervisor quando da visita "in loco" – entre os CEIs de
responsabilidade da DRE e entre as diferentes DREs.
Capacidade de gerenciar prazos e emitir avisos (para a DRE responsável e/ou responsável
pela associação) sobre o atendimento ou não das demandas emitidas pelo Supervisor,
quando da visita "in loco".
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CONSTATAÇÃO 003 – Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: ausência de descontos diários.
A partir da solicitação de pagamento da prestação do serviço do mês de maio/2018, devido à
desistência ou transferência de alunos, deveria ser iniciada a requisição com descontos diários, no
sentido de cumprir a Portaria SME nº 4.548/2017, que menciona em seu Anexo I:
CLÁUSULA SÉTIMA - DO "PER CAPITA"
[...]
7.2. Para fins de pagamento, deverá ser observada a data do desligamento das crianças a
fim de realizar o repasse proporcional aos dias em que os mesmos permaneceram
matriculados. (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018) (grifo nosso)

Em consulta ao Portal da Legislação Municipal, referente à Instrução Normativa citada 1, não foi
encontrado anexo referente aos valores diários considerados para fins de cálculo proporcional.
Destarte, esta Equipe de Auditoria optou por dividir o valor per capita e o valor de adicional
berçário por 30, bem como considerar o período mensal como 30 dias para fins de cálculo para
análise dos pagamentos referentes à prestação de serviço dos meses de maio e junho/2018.
Ao analisar as solicitações de pagamentos de junho a outubro/2018, que têm como base os diários
de classes de maio a setembro/2018, foi possível verificar as seguintes movimentações:
Tabela 05 – Movimentação de alunos no CEI Nosso Cantinho (Período de Referência: Maio a
Setembro/2018)
Classe
Aluno
2A

2A

2A

2A
2B
2B
2B

2B
3A
3A
3C
3C

Rebeka Laiza
Bonfim Nunes
Henry
Bittencourt
Trindade da
Silva
Gabriel Jesus
Evaristo de
Souza
Miguel Serejo
de Jesus
Portela
Jezreel Merry
mangovo
Caio Henrique
Rui dos Santos
Eloysah
Gabrielly
Franca Sousa
Elloah Cristiny
da Silva
Gonçalves
Isadora da
Silva Rocha
Beatriz Vitoria
da Silva Grein
Catarina Melo
Moyura
Stella
Gutierrez

Per
Capita
Diário

Desconto
Infantil (a)

Adicional
Berçário

Adicional
Berçário
Diário

Desconto
Berçário
(b)

Desconto
Total (a+b)

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

09/08/2018

6

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 93,10

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 45,37

R$ 138,48

Desistente

08/05/2018

0

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

09/05/2018

0

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

Desistente

25/09/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

27/09/2018

1

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 15,52

R$ 226,87

R$ 7,56

R$ 7,56

R$ 23,08

Desistente

22/06/2018

0

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

R$ 31,03

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31,03

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

Situação

Data

Dias
Descontos

Desistente

14/05/2018

0

Ativo

23/05/2018

0

Transferência

02/08/2018

Ativo

Ativo

25/06/2018

2

Desistente

03/07/2018

0

Ativo

05/07/2018

1

Per
Capital
Infantil
R$
465,52

R$
465,52
R$
465,52

R$
465,52
R$
465,52
R$
465,52
R$
465,52

1

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-educacaosme-5-de-17-de-abril-de-2018
28

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

3C
3C
3D

3D
3D
3D
3D
3D

3D

3D
4B
4B

4C

4C

Reges
Sophia Beatriz
dos Santos
Bezerra
Murilo de
Freitas Pereira
Nicolas
Moreira
Amaral
Manuella de
Oliveira
Trindade
Emanuely
Santos Paixão
Laura Peres
Ribeiro
Laura Peres
Ribeiro
Arthur Porto da
Veiga
Pedro
Henrique
Silveira de
Lima
Janelia Ponga
Katala
Alice
Guimarães
Cassani
Afonso Sasa
Simao
Lucas Gabriel
Bedretchuck
Gomes de
Sousa
Davi Sansi
Masamba

Desistente

08/08/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

Ativo

10/08/2018

1

R$
465,52

Desistente

14/05/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

15/05/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Desistente

03/07/2018

0

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

06/07/2018

2

R$ 15,52

R$ 31,03

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31,03

Desistente

25/07/2018

0

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

27/07/2018

1

R$ 15,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

Desistente

13/08/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

14/08/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$
465,52
R$
465,52
R$
465,52
R$
465,52

Desistente

22/06/2018

0

R$
465,52

Ativo

25/06/2018

2

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 31,03

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 31,03

Desistente

22/05/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ativo

23/05/2018

0

R$
465,52

R$ 15,52

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Total

R$ 301,21

Não foi possível identificar, no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0, o correto
desconto relacionado a tais movimentações.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:

“NESTE ÍTEM, NOS FOI ORIENTADO, EM REUNIÕES PERÍODICAS, REALIZADAS NA SME,
DURANTE DISCUSSÕES SOBRE O MANUAL QUE:
•

CASO UM ALUNO DESISTISSE, E ALGUNS DIAS DEPOIS OUTRO FOSSE

MATRICULADO OUTRO, NÃO HAVERIA DESCONTO;
•

CASO UM ALUNO FOSSE TRANSFERIDO NOS ÚLTIMOS 5 DIAS DO MÊS,

TAMBÉM NÃO HAVERIA DESCONTO;
•

O DESCONTO SÓ SERIA EFETUADO NO CASO EM QUE, TENDO O ALUNO

DESISTIDO, NÃO FOSSE MATRICULADO NENHUM OUTRO, TERMINANDO O MÊS COM A
VAGA EM ABERTO, SERIAM DESCONTADOS PROPORCIONALMENTE OS VALORES.
Justificativa da Unidade: Conforme justificativa acima não foram cometidas falhas.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Continuaremos realizando as aferições, conforme orientação e solicitaremos que a SME, coloque
no manual, essa especificação”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Não informado.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade informou que houve orientação interna a respeito do cálculo dos valores a serem
descontados no caso de desligamento de crianças, o que, conforme cláusula 7.2 (transcrita a seguir)
do Anexo I da Portaria SME nº 4.548/2017 culminaria em repasse proporcional.
7.2. Para fins de pagamento, deverá ser observada a data do desligamento das crianças a
fim de realizar o repasse proporcional aos dias em que os mesmos permaneceram
matriculados. (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018)

A Equipe de Auditoria questiona o fato de não existir, em normativo oficial, o valor diário a ser
considerado para fins do cálculo proporcional, bem como o fato de que a orientação interna não está
consignada de forma pública, visto que se trata de informação essencial para a devida análise da
prestação de contas pelos diversos interessados.
Adicionalmente, questiona-se o fato de a orientação interna acabar por excetuar diversas situações
que tendem a retirar a efetividade da cláusula acima transcrita, a qual foi recentemente incluída por
meio da Instrução Normativa nº 05/2018.
RECOMENDAÇÃO 008
Recomenda-se que os valores diários para fins de repasse proporcional sejam incluídos em
normativo que verse sobre a atualização do valor do “per capita” e adicional berçário para os
Centros de Educação Infantil – CEIs.
RECOMENDAÇÃO 009
Recomenda-se que a orientação para o cálculo do repasse proporcional seja incluído em normativo
aplicável, no intuito de padronizar o procedimento nas diferentes Diretorias Regionais de Educação,
bem como permitir o entendimento dos diversos interessados sobre as prestações de contas das
parcerias.
RECOMENDAÇÃO 010
Vide Recomendação 007 presente na Constatação 002 deste Relatório.
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CONSTATAÇÃO 004 – Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: pagamento de adicional.
De acordo com o TC nº 2.381/DRE-PE/2015-RP, à organização cabe o pagamento de 100% do
valor do repasse mensal, em duas parcelas (junho e outubro), já o TC nº 13362017/DRE-PE-RPP,
menciona, em sua Cláusula Sétima – Do “Per Capita”, que:
7.7. Os repasses referentes aos meses de abril e setembro serão acrescidos de 50% do
valor mensal estabelecido no termo de colaboração e deverão ser gastos de acordo com o
previsto no parágrafo único do artigo 27 da Portaria 4.548, de 19 de maio de 2017. (grifo
nosso)

O pagamento da verba de implantação e dos adicionais foram realizados conforme resumido na
Tabela 06 a seguir:
Tabela 06 – Resumo de pagamento de verba de implantação e adicional
Verba de Implantação (2015)
/Verba Adicional (a partir de
2016)
2015 (verba de implantação)

Processo
Administrativo nº

Valor Solicitado

Nota de Liquidação e
Pagamento

2015-0.330.277-2

R$ 67.926,40

R$ 67.926,40

Valor Total:

R$ 67.926,40

Valor Dispendido:

R$ 56.182,50

Saldo Final:

R$ 11.473,90

2016 – 1º adicional

2016-0.127.027-1

R$ 33.963,20

R$ 33.963,20

2016 – 2 º adicional

2016-0.127.027-1

R$ 35.321,35

R$ 35.321,35

Valor Total:

R$ 69.284,55

Valor Dispendido:

R$ 41.839,60

Saldo Final:

R$ 27.444,95

2017 - 1º adicional

2017-0.073.937-5

R$ 35.321,35

R$ 35.321,35

2017 - 2 º adicional

2017-0.073.937-5

R$ 35.321,35

R$ 35.321,35

Valor Total:

R$ 70.642,70

Valor Dispendido:

R$ 71.265,75

Saldo Final:

-R$ 623,05

2018 - 1º adicional

6016.2018/0002281-0

R$ 35.826,88

R$ 35.826,88

2018 - 2 º adicional

6016.2018/0002281-0

R$ 37.320,81

R$ 37.320,81

Valor Total:
Valor Dispendido:
Saldo Final:

R$ 73.147,69
Prazo para despesa
até 20/01/2019
R$ 73.147,69

No processo administrativo referente ao exercício de 2015, no que tange à verba de implantação,
além do pedido desta, houve concomitantemente a solicitação do valor de aluguel proporcional do
mês de dezembro (figura 09), porém não foi localizado, no processo de prestação de contas em
análise, o comprovante de pagamento de tal despesa.
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Figura 09 – Proc. Administrativo nº 2015-0.330.277-2 – Solicitação de verba de implantação e instalação
(aluguel) – pg.05

O valor não utilizado da verba de implantação de R$ 11.473,90 foi, posteriormente, descontado por
meio de 07 parcelas de R$ 1.677,70, conforme já analisado nas Tabelas 02 e 03 da Constatação 002.
No processo de 2016, houve saldo não utilizado no valor de R$ 27.444,95, porém não foi
encontrada menção em processos posteriores relacionado ao desconto, tal qual o ocorrido no ano
anterior.
Já no ano de 2017, houve um gasto superior de R$ 623,05, em relação ao repasse encaminhado
pela Secretaria. Não foi encontrada qualquer menção de autorização referente a tal gasto no que
tange à possibilidade de compensação em pagamentos posteriores. Tampouco há no contrato ou na
Portaria SME nº 4.548/2017 eventual trâmite para autorização excepcional de gastos superiores
mediante autorização de responsável.
A Equipe de Auditoria também encontrou divergência entre o valor pago à Associação e o que
deveria ser pago, de acordo com o número de crianças atendidas nos meses de pagamento do
adicional (junho e outubro – 2016 e 2017 e abril e setembro – 2018), conforme demonstrado na
Tabela 07.
Tabela 07 – Divergências nos valores de pagamentos de adicionais
Implantação e
Adicional

Processo

Nota de
Liquidação e
Pagamento (x)

Nº
Infantil

Nº
Berçário

Valor Infantil
(a)

Valor Berçário
(b)

Soma (a+b)

Valor
Adicional
(50%) (y)

Diferença
(x-y)

2016 - 1

2016-0.127.027-1

R$ 33.963,20

110

59

R$ 56.126,40

R$ 11.800,00

R$ 67.926,40

R$ 33.963,20

R$ 0,00

2016 - 2

2016-0.127.027-1

R$ 35.321,35

110

59

R$ 58.370,70

R$ 12.272,00

R$ 70.642,70

R$ 35.321,35

R$ 0,00

2017 - 1

2017-0.073.937-5

R$ 35.321,35

110

27

R$ 61.872,20

R$ 5.952,96

R$ 67.825,16

R$ 33.912,58

R$ 1.408,77

2017 - 2

2017-0.073.937-5

R$ 35.321,35

110

27

R$ 61.872,20

R$ 5.952,96

R$ 67.825,16

R$ 33.912,58

R$ 1.408,77
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2018 - 1

6016.2018/0002281
-0

R$ 35.826,88

114

27

R$ 65.528,28

R$ 6.125,49

R$ 71.653,77

R$ 35.826,89

-R$ 0,01

2018 - 2

6016.2018/0002281
-0

R$ 37.320,81

114

27

R$ 65.528,28

R$ 6.125,49

R$ 71.653,77

R$ 35.826,89

R$ 1.493,93

Neste caso, nota-se que os valores de adicionais de 2017 tiveram como base os valores aplicados
para o pagamento da 2ª parcela do ano de 2016, quando havia 110 crianças sendo 59 de berçário,
porém, a partir de fevereiro de 2017, o CEI Nosso Cantinho estava prestando serviço para 110
crianças, sendo 27 de berçário, o que, em tese, reduziria o valor do repasse mensal, bem como do
valor de adicional.
Já em 2018, é possível observar uma diferença mínima de R$ 0,01 na 01ª parcela do adicional e um
valor superior repassado de R$ 1.493,93, referente à 02ª parcela de adicional. Tal valor acrescido
deve-se ao fato de que foi calculado com base no requerimento inicial da Associação de R$
74.641,60, que, conforme explicado na Constatação 002 (Tabela 04), está em desacordo com os
valores “per capita” da Portaria SME nº 10.042/2017.
Desta forma, ao final ocorreu um pagamento superior no valor de R$ 4.311,46 em relação ao
adicional.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“CONFORME DESCRITO NA TABELA 06 E TABELA 07:
•

2015 - HOUVE SALDO, PORÉM JÁ DESCONTADO, E APESAR DA

INSTITUIÇÃO SOLICITAR O ALUGUEL, ELE SÓ SERÁ LIQUIDADO AO FINAL DO PRIMEIRO
MÊS;
•

2016 – TÍVEMOS UMA MUDANÇA DE PRÉDIO NO INÍCIO DE 2017 E O

PROCESSO FOI EXTRAVIADO E NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA CGM, APÓS BUSCA
FÍSICA, O MESMO FOI ENCONTRADO E FOI TOMADO CONHECIMENTO DO FATO O QUE
SERÁ CORRIGIDO, A PARTIR DESTE MOMENTO, COM OS DESCONTOS DEVIDOS.
•

2017 – HOUVE EQUÍVOCO QUANTO AO VALOR DA LIQUIDAÇÃO E FOI

PAGO R$ 2.817,54 A MAIOR E HAVERÁ O DEVIDO DESCONTO.
•

2018 – NA SEGUNDA PARCELA, HOUVE REAJUSTE DA PERCAPITA E O

VALOR CORRETO FOI EXATAMENTE O QUE FOI LIQUIDADO.
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Tabela 06- Resumo de pagamento de verba de Implantação e adicional
Verba de Implantação
(2015)
/Verba Adicional ( a partir
de
2016

2015 (Verba de
Implantação)

Processo
Administrativo nº

Valor Solicitado

67.926,40

2015-0.330.277-2

67.926,40
Valor Total
Valor Dispendido
Saldo já
descontado
33.963,20
35.321,35
Valor Total
Valor Dispendido
Saldo a
descontar

33.963,20
35.321,35

2017-0.073.937-5

35.321,35
35321,35
Valor Total
Valor Dispendido

33.912,58
33.912,35
67.825,16
71.265,72

35.321,35
35.321,35
70.642,70 2.817,54

6016.2018/0002281
-0

35.826,88
37.320,81

35.826,88
37.320,81

35.826,88
37.320,81

2016 - 1ª parcela
2016- 2ª parcela
2016.0.127.027-1

2017 - 1ª parcela
2017- 2ª parcela

2018 - 1ª parcela
2018- 2ª parcela

Valor
Devido

Nota de
Liquidaçã
o
e
Pagament Diferenç
o
a
67.926,40
67.926,40
56.182,50
11.743,90

0,00

33.963,20
35.321,35
69.284,55
41.839,60
27.444,9
27.444,95
5

Saldo a descontar

0,00
30.262,4
9

Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS:
“Solicitamos os documentos originais para que pudéssemos aferir se na colocação das cópias no
processo não foram, erroneamente, a não colocação no processo de prestação de contas, e iremos
realizar os descontos dos valores que não foram devidamente comprovados os pagamentos.”
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:
“A partir do mês de abril, com repasse do mês de março de valores conforme planilha no final de
nossa resposta.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:
Em relação à verba de implantação do ano de 2015 e a ausência de comprovante de aluguel, é
importante ressaltar que o mesmo caráter obrigatório para os documentos encaminhados hoje
trimestralmente, devem servir para o ateste da utilização da verba inicial de implantação, devendo
ser comprovado pela associação à correta utilização do repasse de acordo com as diretrizes da Pasta
e da Portaria SME nº 4.548/2017 (vigente para as parcerias atuais).
A Equipe de Auditoria gostaria de retificar a informação constante da Tabela 07 referente ao
adicional 2018-2, o qual havia sido anteriormente citado como pagamento superior, porém o cálculo
utilizado não considerou a atualização do “per capita” e do berçário advindos da Portaria SME nº
4.957/2018. Em decorrência, informamos que não houve diferença a ser glosada sobre o valor pago.
A Unidade reconheceu que não houve glosa do valor não utilizado do adicional de 2016, no
montante de R$ 27.444.95, bem como do valor de R$ 2.817,44 (referente ao pagamento de
adicional em valor superior), sendo que será solicitado o ressarcimento ao erário do somatório de
R$ 30.262,39.
RECOMENDAÇÃO 011
Recomenda-se que futuro normativo legal aplicável seja atualizado para constar o prazo de envio pela associação - da prestação de contas referente aos repasses adicionais.
RECOMENDAÇÃO 012
Recomenda-se que seja incluída, em normativo legal aplicável, informação que faça constar que o
saldo não utilizado, não comprovado ou não justificado será glosado no mês imediatamente
posterior à análise da prestação de contas. Recomenda-se que também seja incluído parágrafo
referente ao término da parceria, consignando que, quando da extinção desta e em não existindo a
possibilidade de glosa, deverá a associação ressarcir o erário público da quantia apurada pela
Diretoria Regional de Educação.
CONSTATAÇÃO 005 – Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: multas e juros.
A Portaria SME nº 4.548/2017, inclui vedações quanto à utilização da verba repassada mensalmente
às organizações, como se segue:
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Art. 23. A utilização das verbas públicas repassadas à organização deverá ser compatível
com as atividades previstas e obedecerá ao disposto no Plano de Trabalho aprovado, no
próprio Termo de Colaboração e nesta Portaria.
§ 1º - As verbas públicas repassadas não poderão ser utilizadas para as seguintes
finalidades:
[...]
III - realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente
a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, exceto no caso de atraso nos repasses
pela Administração Municipal; (grifo nosso)

Tal vedação também estava presente na Portaria SME nº 3.477, de 08 de julho de 2011, em seu art.
24, § 3º, vigente à época do início do TC nº 2381/DRE-PE/2015-RP.
No entanto, ao analisar os processos de prestação de contas, elencados na Tabela 01 (Constatação
001) e no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, foi verificado que a Associação Líder
Miguel Arcanjo realizou diversos pagamentos após a data de validade da fatura ou boleto, o que
ocasionou o pagamento de juros e multas nos meses seguintes.
De acordo com o TC nº 2381/DRE-PE/2015-RP, em sua Cláusula Oitava – Do Pagamento:
Para ocorrer o repasse dos Recursos Mensais referentes ao “per capita”, a
CONVENIADA deverá apresentar à SME/Diretoria Regional de Educação, até o dia 20 do
mês da prestação dos serviços, o requerimento acompanhado dos seguintes documentos:
[...]
e) comprovantes (nota fiscal, cupom fiscal, recibo) das despesas relacionadas na planilha
de aplicação mensal dos Recursos Financeiros, não necessitando juntar cópias destes no
processo de pagamento; (grifo nosso)

Foi verificado que, apesar da vedação constante em legislação, a Associação encaminhou, na
maioria das vezes, em suas planilhas de aplicação mensal, valores totais pagos, sem a redução de
juros e/ou multas inclusos, conforme demonstrado nas tabelas 08, 09 e 10 (separadas por ano para
melhor visualização).
Adicionalmente, nas tabelas a seguir, conforme realce em vermelho na coluna “Data de
Pagamento”, é possível observar que grande parte das contas (68,97%) - analisadas e identificadas
quanto à data de vencimento e data de pagamento – teve seu pagamento efetuado após a data de
vencimento estipulada na fatura/boleto. Tal fato evidência a falta de planejamento da Associação
quanto ao pagamento das contas mensais usuais relacionadas às concessionárias.
Tabela 08 – Prestação de Contas – Juros e Multas (Ano de Referência: 2016)
Mês da Prestação de Contas
fev/16
fev/16
fev/16
mar/16
mar/16
mar/16
abr/16
abr/16
abr/16
abr/16
abr/16
abr/16

Empresa
Sabesp
Vivo
Claro
Sabesp
Vivo
Vivo
Claro
Comgás
Tim
Sabesp
AES Eletropaulo
Claro

Valor
R$ 291,15
R$ 155,03
R$ 22,11
R$ 772,26
R$ 114,80
R$ 114,80
R$ 43,79
R$ 395,69
R$ 118,77
R$ 1.583,67
R$ 327,45
R$ 22,11

Vencimento
09/03/2016
01/02/2016
08/02/2016
08/04/2016
01/03/2016
01/04/2016
Não identificável
Não identificável
15/04/2016
10/05/2016
02/05/2016
08/04/2016

Data de Pagamento
08/03/2016
05/02/2016
05/02/2016
06/04/2016
08/03/2016
06/04/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
20/04/2016

Juros e/ou Multas
R$ 3,18
Não identificável
R$ 0,43
Não identificável
Juros descontados
Juros descontados
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
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mai/16
mai/16
mai/16
mai/16
mai/16
mai/16
mai/16
jun/16
jun/16
jun/16
jun/16
jul/16
jul/16
jul/16
jul/16
ago/16
ago/16
ago/16
ago/16
ago/16
set/16
set/16
set/16
set/16
set/16
out/16
out/16
out/16
out/16
out/16
nov/16
nov/16
dez/16
dez/16

AES Eletropaulo
AES Eletropaulo
Comgás
AES Eletropaulo
Vivo
Vivo
Sabesp
Sabesp
Vivo
Comgás
AES Eletropaulo
Sabesp
Vivo
Comgás
Tim
Sabesp
Vivo
Comgás
NET
AES Eletropaulo
Sabesp
Vivo
Comgás
Tim
NET
Comgás
Tim
Sabesp
AES Eletropaulo
Vivo
Tim
AES Eletropaulo
Tim
Vivo

R$ 79,73
R$ 170,84
R$ 295,63
R$ 334,32
R$ 114,80
R$ 151,44
R$ 236,66
R$ 379,66
R$ 226,54
R$ 287,42
R$ 79,73
R$ 834,74
R$ 280,22
R$ 449,09
R$ 85,56
R$ 1.203,46
R$ 261,82
R$ 329,77
R$ 65,63
R$ 79,73
R$ 633,62
R$ 300,41
R$ 323,27
R$ 79,90
R$ 102,52
R$ 329,57
R$ 12,88
R$ 1.724,46
R$ 321,95
R$ 268,59
R$ 53,28
R$ 353,73
R$ 92,78
R$ 308,98

27/07/2016
27/05/2016
25/05/2016
01/06/2016
01/05/2016
01/06/2016
08/06/2016
08/07/2016
01/07/2016
26/06/2016
27/06/2016
09/08/2016
01/08/2016
26/07/2016
15/07/2016
08/09/2016
01/09/2016
24/08/2016
20/08/2016
27/09/2016
07/10/2016
01/10/2016
27/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
26/10/2016
15/10/2016
10/11/2016
25/10/2016
01/11/2016
15/11/2016
23/11/2016
12/01/2017
01/01/2017

24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
23/05/2016
24/06/2016
24/06/2016
05/07/2016
05/07/2016
01/08/2016
13/07/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/11/2016
Não identificável
Não identificável
04/11/2016
Não identificável
06/12/2016
06/12/2016
11/01/2017
11/01/2017

Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Juros descontados
Não identificável
Não identificável
Juros descontados
Juros descontados
Juros descontados (valor superior em R$ 13,03)
Não identificável
Juros descontados
Não identificável
Juros descontados
R$ 5,66
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Juros descontados (valor inferior em R$ 0,60)
Juros descontados
Juros descontados (valor superior em R$ 0,09)
Não identificável
Juros descontados
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Juros descontados
R$ 0,02
R$ 5,27
Não identificável
Não identificável

Tabela 09 – Prestação de Contas – Juros e Multas (Ano de Referência: 2017)
Mês da Prestação de Contas
jan/17
jan/17
jan/17
jan/17
jan/17
fev/17
fev/17
fev/17
fev/17
mar/17
mar/17
mar/17
mar/17
mar/17
mar/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jul/17
jul/17
jul/17
jul/17
ago/17

Empresa
Vivo
AES Eletropaulo
Tim
Comgás
Tim
Vivo
AES Eletropaulo
AES Eletropaulo
Comgás
Comgás
Tim
Sabesp
AES Eletropaulo
NET
Vivo
AES Eletropaulo
Sabesp
Sabesp
NET
Vivo
Tim
Comgás
AES Eletropaulo
NET
Vivo
Sabesp
Tim
Sabesp
Sabesp
Sabesp
Sabesp
AES Eletropaulo
Vivo
Sabesp
Tim
Comgás
Vivo
NET
Comgás
AES Eletropaulo
Vivo

Valor
R$ 528,27
R$ 519,76
R$ 52,03
R$ 142,77
R$ 52,03
R$ 226,31
R$ 140,66
R$ 118,01
R$ 90,06
R$ 260,86
R$ 29,26
R$ 2.322,80
R$ 245,68
R$ 149,14
R$ 141,66
R$ 368,00
R$ 89,90
R$ 89,90
R$ 144,80
R$ 29,80
R$ 79,90
R$ 145,56
R$ 318,50
R$ 8,43
R$ 151,90
R$ 1.724,46
R$ 81,54
R$ 1.724,46
R$ 700,66
R$ 767,70
R$ 767,70
R$ 375,04
R$ 104,69
R$ 91,80
R$ 99,90
R$ 441,31
R$ 103,04
R$ 153,23
R$ 365,76
R$ 359,49
R$ 108,89

Vencimento
01/02/2017
10/01/2017
15/01/2017
25/01/2017
15/01/2017
01/02/2017
01/02/2017
10/10/2016
23/02/2017
27/03/2017
15/03/2017
12/03/2017
02/03/2017
15/03/2017
01/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
11/05/2017
15/04/2017
01/04/2017
15/04/2017
25/04/2017
08/05/2017
15/05/2017
01/05/2017
13/03/2017
17/05/2017
10/11/2016
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
07/06/2017
01/06/2017
08/06/2017
10/06/2017
27/06/2017
01/07/2017
15/06/2017
26/07/2017
07/07/2017
01/08/2017

Data de Pagamento
07/02/2017
17/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
06/03/2017
06/03/2017
17/02/2017
06/03/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
17/05/2017
17/05/2017
07/04/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
14/07/2017
14/07/2017
25/08/2017
23/08/2017
14/07/2017
25/08/2017

Juros e/ou Multas
Não identificável
R$ 6,10
R$ 1,43
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 1,29
Não identificável
Não identificável
R$ 28,22
R$ 18,12
Não identificável
R$ 3,68
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 6,13
R$ 6,14
R$ 3,61
Não identificável
Não identificável
R$ 1,64
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 6,60
Não identificável
R$ 1,90
Não identificável
R$ 3,80
Não identificável
R$ 4,43
R$ 11,20
R$ 8,02
Não identificável
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ago/17
ago/17
set/17
set/17
set/17
set/17
set/17
set/17
set/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
nov/17
nov/17
nov/17
nov/17
nov/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17

Comgás
AES Eletropaulo
Vivo
AES Eletropaulo
NET
NET
Sabesp
Sabesp
Comgás
Vivo
Vivo
AES Eletropaulo
NET
Sabesp
Sabesp
Tim
Comgás
AES Eletropaulo
Vivo
Comgás
Sabesp
Tim
Sabesp
Sabesp
AES Eletropaulo
Comgás
Vivo
NET
Tim

R$ 358,54
R$ 352,60
R$ 159,24
R$ 394,77
R$ 149,80
R$ 49,62
R$ 38,64
R$ 1.416,99
R$ 567,92
R$ 211,35
R$ 213,66
R$ 390,06
R$ 128,05
R$ 304,45
R$ 89,90
R$ 333,35
R$ 416,51
R$ 421,68
R$ 229,28
R$ 345,33
R$ 206,17
R$ 21,50
R$ 177,79
R$ 305,94
R$ 477,46
R$ 308,03
R$ 199,50
R$ 148,80
R$ 21,50

21/08/2017
07/08/2017
01/09/2017
08/09/2017
15/07/2017
20/09/2017
16/09/2017
16/09/2017
27/09/2017
01/10/2017
01/11/2017
09/10/2017
15/11/2017
15/11/2017
10/11/2017
15/07/2017
26/10/2017
07/11/2017
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
11/01/2018
15/12/2017
07/12/2017
25/12/2017
01/01/2108
15/12/2017
10/01/2018

23/08/2017
25/08/2017
08/09/2017
08/09/2017
06/10/2017
06/10/2017
19/09/2017
16/10/2017
17/10/2017
05/10/2017
09/11/2017
05/10/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
02/01/2018
15/12/2017
15/12/2017
26/12/2017
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018

Não identificável
R$ 7,28
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 6,42
Não identificável
Não identificável
R$ 60,75
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 13,48
Não identificável
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
Não localizado.
R$ 4,38
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável
Não identificável

Tabela 10 – Prestação de Contas – Juros e Multas (Ano de Referência: 2018)
Mês da Prestação de Contas
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
1º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018
2º trimestre/2018

Empresa
Tim
Sabesp
Comgás
Sabesp
NET
Vivo
Sabesp
Sabesp
Comgás
Tim
Vivo
AES Eletropaulo
Vivo
Sabesp
Comgás
Tim
Tim
AES Eletropaulo
Vivo
Sabesp
AES Eletropaulo
Comgás
Tim
Comgás
Sabesp
AES Eletropaulo
Tim
Vivo
Comgás

Valor
R$ 109,90
R$ 306,97
R$ 151,73
R$ 97,48
R$ 153,06
R$ 170,89
R$ 308,66
R$ 303,39
R$ 349,44
R$ 116,86
R$ 183,23
R$ 468,53
R$ 200,16
R$ 359,91
R$ 96,88
R$ 27,85
R$ 28,35
R$ 405,31
R$ 182,61
R$ 154,41
R$ 405,31
R$ 289,26
R$ 38,67
R$ 374,46
R$ 577,96
R$ 306,40
R$ 21,50
R$ 242,31
R$ 308,41

Vencimento
10/01/2018
15/01/2018
24/01/2018
08/02/2018
15/02/2018
01/03/2018
15/02/2018
12/03/2018
26/02/2018
15/02/2018
01/02/2018
Não identificável
01/04/2018
11/04/2018
25/03/2018
10/03/2018
10/04/2018
07/05/2018
01/05/2018
11/05/2018
07/05/2018
24/04/2018
10/05/2018
24/05/2018
12/06/2018
09/04/2018
10/06/2018
01/05/2018
26/06/2018

Data de Pagamento
10/01/2018
10/01/2018
08/02/2018
08/02/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
08/02/2018
08/02/2018
Não identificável
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
Não identificável
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
24/05/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
26/06/2018

Juros e/ou Multas
Não identificável
Não identificável
R$ 8,69
Não identificável
R$ 4,26
R$ 4,10
Não identificável
R$ 110,89
R$ 3,57
R$ 4,55
R$ 10,20
Não identificável
R$ 3,82
Não identificável
R$ 8,06
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 4,48
Não identificável
Não identificável
R$ 2,22
Não identificável
R$ 7,25
Não identificável
Não identificável
Não identificável
R$ 4,15
Não identificável

Ao final, entre fevereiro/2016 e junho/2018, foram identificados R$ 382,09 em juros e multas por
atrasos em pagamentos. Todavia, muitas penalidades não foram identificadas devido à sua não
localização nos processos de prestação de contas, como o ocorrido com boa parte das contas de
novembro/2017, que apesar de especificadas na planilha mensal de gastos, não possuíam cópias das
faturas no processo (Tabela 09).
Outro fator que impossibilitou a verificação de outros valores, quanto aos juros e multas, refere-se
ao fato de os comprovantes de pagamento da fatura terem sido anexados em cima da descrição da
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fatura (Figura 10) ou devido à cópia da fatura encaminhada e anexada ser apenas a versão sintética,
sem o descritivo da fatura, como é o caso da empresa “Vivo”, que informa os valores de juros e
multas no descritivo total da fatura (Figura 12) e não em sua versão sintética (Figura 11), ou seja,
sem a versão detalhada não é possível conhecer dos juros e multas.

Figura 10 – Proc. Administrativo nº 2016-0.100.690-6 – Comprovante de pagamento em cima dos dados do
faturamento (pg. 94)

Figuras 11 e 12 – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 – Versão sintética e detalhada da fatura
(págs. 39 e 40).

Foi verificado que os atrasos ou ausências de pagamentos ocasionaram a assinatura, por parte da
Associação, de acordos com determinadas empresas e/ou entidades para o parcelamento do
montante devido, o que fez com que em alguns meses houvesse mais de uma fatura, para um
mesmo fornecedor e em virtude de um mesmo serviço, como por exemplo, o mês de maio/2016
com 03 faturas da “AES Eletropaulo” e o mês de maio/2017 com 05 faturas da empresa “Sabesp”.
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Adicionalmente, vale ressaltar que as empresas prestadoras de serviço com débitos em atraso e já
com acordos celebrados podem vir a penalizar com maior rigor o devedor, inclusive com corte nos
serviços, sendo de grande relevância encorajar o pagamento até a data do vencimento estabelecido.
Foi notado, em análise aos processos de contas, que mesmo as faturas relacionadas aos acordos
foram, por vezes, pagas em atraso, conforme se observa nas Figuras 13 e 14 a seguir.

Figuras 13 e 14 – PA nº 2017-0.035.955-6 – Acordo para parcelamento de serviços de água e/ou esgoto com
vencimento em 12/03/2017 e pagamento em 07/04/2017 (pg. 95)

Se não houve e não há, por parte da Secretaria, atrasos no pagamento da Associação, os pagamentos
de juros, multas e/ou correção monetária vão de encontro à legislação.
Vale ressaltar, no entanto, que na “Informação SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI 012294286”, referente
à verificação da regularidade formal da prestação de contas do 2º trimestre/2018, disponível no
Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, foi notada tal situação, nos seguintes termos:
A análise documental realizada pelo setor de Parcerias demonstrou que os extratos da
conta corrente apresentados para a prestação de contas evidenciam que os recursos
financeiros continuam depositados na conta da organização, para as duas unidades e
notamos que houve tanto no 1ºK trimestre, quanto no 2º trimestre pagamentos de contas
com juros, que não são pagos pela PMSP e solicitamos que fosse depositado R$ 273,26
(duzentos e setenta e três reais, vinte e seis centavos) referente ao 1º trimestre e R$
1.216,52 (hum mil, duzentos e dezesseis reais, cinquenta e dois centavos) referente ao 2º
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trimestre, e foi instruído que o fato não se repetisse e que nos trouxesse os referidos
depósitos. (grifo nosso)

Tendo em vista que há utilização, erroneamente, da conta, para as duas unidades mantidas pela
Associação Líder Miguel Arcanjo, compreende-se que os valores dos juros solicitados abarcam
ambas as unidades, sendo necessário realizar tal distinção, em futura informação, referente à divisão
dos valores de acordo com cada unidade.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“

Tabela 08 - Prestação de Contas - Juros e Multas (Ano de Referência: 2016)
Mês da
prestação
de contas

Empresa

Valor

Vencimento

Data de
pagamento

Juros e/ou
Multas

fev/16
fev/16
fev/16

Sabesp
VIVO
Claro

291,15
155,03
22,11

09/03/2016
01/02/2016
08/02/2016

08/03/2016
05/02/2016
05/02/2016

3,18
3,10
0,43

06/04/2016

não houve
juros, no mês
anterior foi
pago antes do
vencimento

mar/16

Sabesp

772,26

08/04/2016

mar/16

VIVO

114,80

01/03/2016

08/03/2016

juros
descontados

mar/16

VIVO

114,80

01/04/2016

06/04/2016

juros
descontados

abr/16

Claro

43,79

abr/16

abr/16

abr/16

Comgás

TIM

Sabesp

395,69

118,77

1.583,67

23/05/2016

24/03 e 25/04

15/04/2016

10/05/2016

23/mai

devoluções
R$ 3,18
R$ 3,10
R$ 0,43

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 43,79

os juros
serão cobrados
na próxima
fatura

23/05/2016

1ª conta

23/05/2016

não houve
juros no mês
anterior foi
pago antes do
vencimento

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
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abr/16
abr/16

AES
eletropaulo
Claro

os juros
serão cobrados
na próxima
fatura
372,45
21,68

02/05/2016
08/04/2016

23/05/2016
20/04/2016

0,43

R$ 0,00
R$ 0,43

79,73
mai/16

AES
eletropaulo

79,73

27/05/2016

24/06/2016

cobrança de
débito anterior
ao início do CEI
R$ 79,73
170,84

mai/16

AES
eletropaulo

170,84

27/05/2016

24/06/2016

cobrança de
débito anterior
ao início do CEI

mai/16

Comgás

295,63

25/05/2016

24/06/2016

0,32

334,32

01/06/2016

24/06/2016

114,80
151,44
236,66

01/05/2016
01/06/2016
08/06/2016

23/05/2016
24/06/2016
24/06/2016

9,32
juros
descontados

5.000,00

nº 673

mai/16
mai/16
mai/16
mai/16
mai/16

AES
eletropaulo

VIVO
VIVO
Sabesp
nota fiscal
indevida

2,54
31,67
5.000,00

R$ 170,84
R$ 0,32

R$ 9,32
R$ 0,00
R$ 2,54
R$ 31,67
R$ 5.000,00

jun/16

Sabesp

379,66

08/07/2016

05/07/2016

juros
descontados

R$ 0,00

jun/16

VIVO

226,64

01/07/2016

05/07/2016

juros
descontados

R$ 0,00

jun/16

Comgás

287,42

26/06/2016

01/08/2016

juros
descontados

R$ 0,00

79,73
jun/16

AES
eletropaulo

79,73

27/06/2016

13/07/2016

cobrança de
débito anterior
ao início do CEI
R$ 79,73
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juros
descontados

jul/16
jul/16

Sabesp
VIVO

834,74
280,22

09/08/2016
01/08/2016

08/08/2016
08/08/2016

jul/16

Comgás

449,09

26/07/2016

08/08/2016

jul/16

TIM

85,56

15/07/2016

08/08/2016

5,66

06/09/2016

não houve
juros no mês
anterior foi
pago antes do
vencimento

ago/16

ago/16
ago/16
ago/16

Sabesp

VIVO
Comgás
NET

1.203,46

261,82
329,77
65,63

08/09/2016

01/09/2016
24/08/2016
20/08/2016

06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016

9,11
juros
descontados

6,27
20,74
1ª conta

R$ 0,00
R$ 9,11
R$ 0,00
R$ 5,66

R$ 0,00
R$ 6,27
R$ 20,74
R$ 0,00

79,73
ago/16

AES
eletropaulo

79,73

27/09/2016

06/09/2016

cobrança de
débito anterior
ao início do CEI
R$ 79,73

set/16

Sabesp

633,62

07/10/2016

04/10/2016

não houve
juros no mês
anterior foi
pago antes do
vencimento

R$ 0,00
R$ 0,00

set/16

VIVO

300,41

01/10/2016

04/10/2016

juros
descontados

set/16

Comgás

323,27

27/09/2016

04/10/2016

juros
descontados

set/16

TIM

79,90

15/09/2016

04/10/2016

juros
descontados

set/16

NET
nota fiscal
indevida

102,52

15/09/2016

04/10/2016

2,05

430,00

nº 498

Comgás

329,57

26/10/2016

set/16
out/16

out/16

TIM

12,88

15/10/2016

430,00
04/11/2016

juros
descontados

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 2,05
R$ 430,00
R$ 0,00

12,88
sem
comprovante de
pagamento
R$ 12,88
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out/16

Sabesp

1.724,46

1.724,46
sem
comprovante de
pagamento

10/11/2016

R$ 1.724,46
AES
eletropaulo

out/16

out/16

VIVO

321,95

01/11/2016

04/11/2016

44,37
R$ 44,37

268,59

268,59
sem
comprovante de
pagamento

01/11/2016

nov/16

TIM

53,28

15/11/2016

06/12/2016

6,63

nov/16

AES
eletropaulo

353,73

23/11/2016

06/12/2016

dez/16

TIM

92,78

12/01/2017

11/01/2017

5,27
não houve
juros

dez/16

VIVO

308,98

01/01/2017
11/01/2017
17,90
TOTAL A SER DESCONTADO

R$ 268,59
R$ 6,63

R$ 5,27
R$ 0,00
R$ 17,90
R$ 8.058,74

Tabela 09 - Prestação de Contas - Juros e Multas (Ano de Referência: 2017)
Mês da
prestação
de contas

Empresa

Valor

Vencimento

Data de
pagamento

Juros e/ou
Multas

jan/17

VIVO

528,27

01/02/2017

07/02/2017

não identificado

R$ 0,00

jan/17
jan/17
jan/17
jan/17
fev/17

AES
eletropaulo
TIM
Comgás
TIM
VIVO

519,76
52,03
142,27

10/01/2017
15/01/2017
25/01/2017

6,10
não identificado
não identificado

226,31

01/02/2017

17/02/2017
07/02/2017
07/02/2017
repetido
06/03/2017

R$ 6,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7,12

fev/17

AES
eletropaulo

140,66

01/02/2017

7,12

06/03/2017 não identificado

fev/17

AES
eletropaulo

118,01

10/10/2016

17/fev

não identificado

fev/17
mar/17

Comgás
Comgás

90,06
260,86

23/02/2017
27/03/2017

06/03/2017
07/04/2017

35,63
1,29

devoluções

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 35,63
R$ 1,29
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mar/17
mar/17

1,39

TIM
Sabesp
AES
eletropaulo

29,26
2.322,80

15/03/2017
12/03/2017

07/04/2017
07/04/2017

não identificado

245,68

21/02/2017

07/04/2017

28,22

NET

149,14

15/03/2017

07/04/2017

18,12

VIVO
AES
eletropaulo

141,61

01/04/2017

07/04/2017

não identificado

368,00
89,90
89,90
144,80
0,36
79,90
145,56

07/04/2017
07/04/2017
11/05/2017
15/04/2018
01/04/2017
15/04/2017
25/04/2017

07/04/2017
10/04/2017
17/05/2017
17/05/2018
07/04/2017
17/05/2017
17/05/2017

3,68
não identificado

AES
eletropaulo

318,50

20/04/2017

17/05/2017

6,14

NET

8,43

15/05/2017

17/05/2017

VIVO
Sabesp
TIM

151,90
1.724,46
81,54

01/05/2017
13/03/2017
17/05/2017

17/05/2017
19/06/2017
19/06/2017

3,61
0,63
não identificado
1,64

Sabesp
Sabesp

1.724,46
700,66

10/11/2016
13/03/2017

19/06/2017
19/06/2017

não identificado
não identificado

Sabesp
Sabesp

767,70
767,70

13/03/2017
13/03/2017

19/06/2017
19/06/2017

não identificado
não identificado

AES
eletropaulo
VIVO
Sabesp
TIM
Comgás
VIVO

375,04
104,69
91,80
99,90
441,31
103,04

07/06/2017
01/06/2017
08/06/2017
10/06/2017
27/06/2017
01/07/2017

19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
14/07/2017
14/07/2017

6,60
não identificado
1,90
não identificado
3,80
3,81

NET
Comgás

153,23
365,76

15/06/2017
26/07/2017

25/08/2017
23/08/2017

4,43
11,20

R$ 6,60
R$ 0,00
R$ 1,90
R$ 0,00
R$ 3,80
R$ 3,81
R$ 4,43
R$ 11,20

jul/17

AES
eletropaulo

359,49

07/07/2017

14/07/2017

8,22

R$ 8,22

ago/17
ago/17

VIVO
Comgás

108,89
358,54

01/08/2017
21/08/2017

25/08/2017
23/08/2017

2,73
não identificado

R$ 2,73
R$ 0,00

ago/17

AES
eletropaulo

352,60

07/08/2017

25/08/2017

7,28

R$ 7,28

set/17

VIVO

159,24

01/09/2017

08/09/2017

2,45

R$ 2,45

mar/17
mar/17
mar/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
abr/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
mai/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jul/17
jul/17
jul/17

Sabesp
Sabesp
NET
VIVO
TIM
Comgás

não identificado
não identificado
não identificado
não identificado
6,13

R$ 1,39
R$ 0,00
R$ 28,22
R$ 18,12
R$ 0,00
R$ 3,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6,13
R$ 6,14
R$ 3,61
R$ 0,63
R$ 0,00
R$ 1,64
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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set/17
set/17
set/17
set/17
set/17
set/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
out/17
nov/17
nov/17
nov/17
nov/17
nov/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17
dez/17

AES
eletropaulo
NET
NET

394,77
148,80
49,62

08/09/2017
15/07/2017
20/09/2017

08/09/2017
06/10/2017
06/10/2017

não identificado
não identificado
6,42

Sabesp
Sabesp
Comgás
VIVO
VIVO

38,64
1.416,99
567,92
211,35
213,66

16/09/2017
16/09/2017
27/09/2017
01/10/2017
01/11/2017

19/09/2017
16/10/2017
17/10/2017
05/10/2017
09/11/2017

não identificado
não identificado
60,75
6,62
4,29

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6,42
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 60,75
R$ 6,62
R$ 4,29

AES
eletropaulo
NET
Sabesp
Sabesp
TIM
Comgás

390,06
128,05
304,45
89,90
333,35
416,51

09/10/2017
15/11/2017
15/11/2017
10/11/2017
15/07/2017
26/10/2017

05/10/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017

8,31
não identificado
não identificado
não identificado
não identificado
13,48

R$ 8,31
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13,48

AES
eletropaulo
VIVO
Comgás
Sabesp
TIM
Sabesp
Sabesp

421,68
229,28
345,33
206,17
21,50
177,79
305,94

07/11/2017
01/12/2017
27/11/2017
11/12/2017
10/12/2017
11/01/2018
15/12/2017

10/11/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
02/01/2018
15/12/2017

não identificado
4,83
9,91
1,03
não identificado
4,38
não identificado

R$ 0,00
R$ 4,83
R$ 9,91
R$ 1,03
R$ 0,00
R$ 4,38
R$ 0,00

AES
eletropaulo
Comgás
VIVO
NET
TIM

477,46
308,09
199,50
148,80
21,50

07/12/2017
25/12/2017
01/01/2018
15/12/2017
10/01/2018

07/12/2017
26/12/2017
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018

8,50
não identificado
não identificado
não identificado
não identificado
devolver

R$ 8,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 300,64

Tabela 10 - Prestação de Contas - Juros e Multas (Ano de Referência: 2018)
Mês da
prestação
de contas
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º

Empresa

TIM
Sabesp
Comgás

Valor

Venciment
Data de
o
pagamento

109,9
0
10/01/2018 10/01/2018
306,9
108/01/201
7
15/01/2018
8
151,7 24/01/2018 08/02/2018

Juros e/ou
Multas

devoluçõe
s

não identificado
não identificado
8,69

R$ 0,00
R$ 0,00
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trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
1º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018

3
Sabesp

97,48 08/02/2018 08/02/2018

não identificado

VIVO

183,2
01/02/2018 08/02/2018
3

10,20

AES
não
468,5
eletropaul
identificáve 08/02/2018
3
o
l

R$ 10,20

Sabesp
Comgás

96,88 25/03/2018 09/04/2018

8,06

TIM

28,35 10/04/2018 09/04/2018

0,96

Sabesp
VIVO
Sabesp
Comgás
TIM
VIVO

15/02/2018 08/03/2018

4,26

12/03/2018 08/03/2018

110,89

01/03/2018 08/03/2018

4,10

15/02/2018 08/03/2018

não identificado

R$ 4,10

26/02/2018 08/03/2018

3,57

R$ 0,00

15/02/2018 09/03/2018

4,55

Comgás
Comgás

3,82

01/04/2018
11/04/2018 09/04/2018

TIM
27,85 10/03/2018
AES
eletropaul 405,3
o
1
07/05/2018
182,6
VIVO
1
01/05/2018
154,4
Sabesp
1
11/05/2018
AES
eletropaul 405,3
o
1
07/05/2018
289,2
Comgás
24/04/2018
6
TIM

R$ 0,00

não identificado

153,0
6
303,3
9
170,8
9
308,6
6
349,4
4
116,8
9
200,1
6
359,9
1

NET

R$ 8,69

09/04/2018

R$ 4,26
R$ 110,89

R$ 3,57
R$ 4,55

não identificado

não identificado

não
identificado
10/05/2018

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 8,06
R$ 0,96

R$ 405,31
4,48

R$ 4,48

10/05/2018

não identificado

R$ 0,00

10/05/2018

não identificado

R$ 0,00

10/05/2018

2,22

38,67 10/05/2018 10/05/2018

0,82

374,4
24/05/2018 24/05/2018
6
308,4
26/06/2018 26/06/2018
1

7,25
não identificado

R$ 2,22
R$ 0,82
R$ 7,25
R$ 0,00
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2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018
2º
trimestre/2018

VIVO

242,3
01/05/2018 15/06/2018
1

4,15
não identificado

TIM
21,50 10/06/2018 15/06/2018
AES
eletropaul 369,4
o
0
09/04/2018 15/06/2018
577,9
Sabesp
12/06/2018 15/06/2018
6

não identificado
não identificado
TOTAL A SER
DESCONTADO

R$ 4,15
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 579,51

Ao analisarmos os documentos originais, conseguimos detectar alguns valores que não haviam
sido identificados e conseguimos valores mais próximos.
Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Solicitamos os documentos originais para que pudéssemos aferir se na colocação das cópias no
processo não foram, erroneamente, a não colocação no processo de prestação de contas, e iremos
realizar os descontos dos valores que não foram devidamente comprovados os pagamentos.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“A partir do mês de abril, com repasse do mês de março de valores conforme planilha no final de
nossa resposta.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade analisou os valores e os comprovantes originais de pagamentos relacionados às
concessionárias e concluiu que houve falhas em sua análise, ademais, conseguiu levantar valores
adicionais não identificados pela Equipe de Auditoria, apurando um valor total, pago em multas, e
juros, entre fevereiro/2016 e junho/2018, no total de R$ 8.938,89.
Ressalta-se que a proibição de pagamentos de multas e juros com recursos da parceria serve como
orientador do planejamento da associação parceira. Não é possível incutir à Secretaria e,
consequentemente, ao erário público gastos que advém da falta de gerenciamento de terceiro.
Desta forma, é imprescindível que haja a devida averiguação dos comprovantes por parte dos
responsáveis pela análise da prestação de conta, atualmente regulado pelo art. 56 da Portaria SME
nº 4.548/2017, como se segue:
48

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

Art. 56. A SME organizará, nos moldes de sistemática de controle complementar por
amostragem, a apresentação da descrição detalhada de todas as despesas e receitas
efetivamente realizadas no período, assim como, da documentação que comprove a
realização dessas despesas, tais como recibos, notas fiscais, comprovantes de recolhimento
de tributos ou encargos e outras a serem definidas no Manual de Gestão de Parcerias CEI. (grifos nossos)

A Unidade não se posicionou a respeito do problema encontrado quando da leitura da “Informação
SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI 012294286”, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7, relacionado à utilização de uma mesma conta corrente para a administração
do orçamento de dois CEIs distintos (Nosso Cantinho e Cantinho de Oya), ambos pertencentes à
Associação Líder Miguel Arcanjo.
Vale ressaltar que a conta corrente específica é condição de formalização da proposta de parceria,
conforme Portaria SME nº 4.548/2017:
Art. 11. Para a formalização da proposta do termo de colaboração, o processo
administrativo deverá ser instruído com a seguinte documentação, a ser apresentada pela
organização interessada ao Setor de Parcerias da DRE em cujo território se pretende
instalar o CEI:
[...]
h) declaração de que os comprovantes de conta corrente e de conta poupança destinada
ao depósito do fundo provisionado, ambas em nome do CEI, de acordo com as
normativas da legislação vigente, serão entregues para assinatura do termo de
colaboração e de que o AVCB será entregue para que o Gestor da Parceria autorize o
início do atendimento. (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018) (grifos
nossos)

Os extratos bancários de conta específica também são mencionados para fins da análise de
prestação de contas trimestral:
Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao
término de cada trimestre do ano, que será composta pelos seguintes documentos:
(Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018)
[...]
II - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente e
conta poupança referente ao fundo provisionado), acompanhados de relatório sintético de
conciliação bancária com indicação das despesas e receitas em cada uma das contas,
comprovando o pagamento dos recursos humanos empregados na realização do objeto da
parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, nos casos em que houver acréscimo no repasse
mensal para esse fim; (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018) (grifo
nosso)

Desta forma temos que não poderia ter sido formalizada parceria com a Associação Líder Miguel
Arcanjo sem que esta tivesse providenciado uma conta corrente específica para cada um dos CEIs
sob sua responsabilidade. E, no caso atual, ao ser verificado que há erroneamente a utilização de
uma mesma conta para dois CEIs, faz-se necessário a regularização da situação para aprovação das
contas trimestrais, adotando procedimento ou prazo, consoante Portaria nº 4.548/2017:
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Art. 58 - O Setor de Parcerias da DRE deverá, em até 10(dez) dias da apresentação da
prestação de contas parcial, verificar a sua regularidade formal.
§ 1º - Caso a verificação da regularidade formal da prestação de contas revele falhas ou
ausências na documentação apresentada, o Setor de Parcerias deverá, no mesmo prazo
previsto no caput, solicitar à organização que proceda à regularização ou
complementação da documentação apresentada, no prazo de até cinco dias.
§2º - Em caso de não atendimento da solicitação prevista no §1º deste artigo no prazo
estipulado, o Setor de Parcerias deverá, imediatamente, informar o Gestor da parceria,
que poderá, então, adotar os procedimentos para suspender os repasses até que a
situação seja regularizada, ou conceder prazo adicional, para que a organização
regularize a situação. (grifos nossos)

RECOMENDAÇÃO 013
Vide Recomendação 001 da Constatação 001 deste Relatório.
RECOMENDAÇÃO 014
Recomenda-se que seja solicitado, junto à Associação Líder Miguel Arcanjo, a regularização das
contas correntes e poupanças relacionadas aos CEIs sob sua responsabilidade.
CONSTATAÇÃO 006 – Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: comprovantes diversos.
Além dos apontamentos presentes na Constatação 005, outros elementos de atenção, quando da
análise dos comprovantes encaminhados pela Associação, foram verificados, conforme descritos a
seguir.
Nos avisos para pagamento, geralmente por atrasos ou ausência de pagamentos, é comum que as
empresas encaminhem cartas explicando o ocorrido, nota-se que no corpo de tal mensagem há
apenas a identificação do nome da pessoa a quem se destina a carta (Figura 15), sem qualquer
indicação quanto ao endereço cobrado. Considerando que as contas rotineiras não estão em nome da
pessoa jurídica da Associação, mas em nome da sua mantenedora ou funcionários diversos, é
imprescindível que além da carta principal, onde são encontrados os detalhes quanto aos valores a
pagar, também seja enviada cópia onde conste o endereço cobrado para que haja comparação com o
endereço do CEI.
Independentemente de ser carta de aviso ou fatura de pagamento, deve haver o cuidado, quando da
análise de faturas, em verificar se as cópias das contas encaminhadas estão com o endereço de
localização da creche em análise.
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Figura 15 – Proc. Administrativo nº 2016-0.169.166-8 – Carta de aviso para pagamento, sem indicação de
endereço (pg. 109)

No caso de Associações que mantêm mais de um CEI/Creche junto à SME, é importante que seja
verificado se os recibos e notas encaminhados relacionam-se ao processo de prestação de contas em
análise e que não haja duplicidades de apresentação de comprovantes de um mesmo serviço/compra
em mais de uma prestação de contas.
Na Figura 16, foi verificado que o descritivo da prestação do serviço faz referência ao CEI Cantinho
de Oyá, cuja mantenedora é a Associação Líder Miguel Arcanjo, tal qual o CEI Nosso Cantinho,
objeto desta auditoria.
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Figura 16 – Proc. Administrativo nº 2016-0.192.821-8 – Cópia de nota fiscal da prestação de contas do CEI
Nosso Cantinho com referência ao CEI Cantinho de Oya (pg. 113)

Faz-se necessário também verificar se as notas e/ou comprovantes recebidos referem-se ao mês de
prestação de contas em análise, com especial atenção àqueles com valores substanciais. Foi
verificado, nas Figuras 17 e 18, despesas no valor de R$ 6.169,15, de 22/03/2016, nas prestações de
contas do mês de fevereiro e março de 2016. Conquanto seja possível a emissão de notas fiscais, em
meses distintos, com valores idênticos, foi averiguada que as notas anexadas eram iguais em ambos
os meses, com chave de acesso 3516 0303 9883 3500 0158 5500 1000 0034 5310 0530 6909.

Figura 17 – Proc. Administrativo nº 2016-0.051.640-4
– Planilha de gastos (fev/2016) (pg 35)

Figura 18 – Proc. Administrativo nº2016-0.000.434-9
– Planilha de gastos (mar/2016) (pg. 79)

Ainda, no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, referente à prestação de contas
trimestral, temos no documento “Documento Planilha de Conciliação do prov. por datas
(012287452)”, o qual apresenta a discriminação de despesas no “Relatório Sintético de Conciliação
– Receita x Despesa”, a discriminação de duas despesas relacionadas à compra de carnes, conforme
Figura 19.
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Figura 19 – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 – Despesas discriminadas com empresa “Boi
Brasil”

Porém, ao confrontar o valor discriminado com as duas notas fiscais anexadas no documento
supracitado, foram verificadas divergências de valores e datas, conforme Figuras 20 e 21.

Figura 20 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7 - Documento Planilha de
Conciliação do prov. por datas (012287452) – pg. 180

Figura 21 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7 - Documento Planilha de
Conciliação do prov. por datas (012287452) – pg. 189

Diferente da segunda despesa discriminada (Figura 19), no valor de R$ 624,19, datada de
25/06/2018, que está corretamente anexada ao processo (Figura 20), a primeira despesa (Figura 19),
de R$ 1.052,74, datada de 26/04/2018, não foi encontrada no processo, sendo impossível
correlacionar com a segunda nota fiscal (Figura 21) localizada no processo, porém de data e valores
distintos e que não foi discriminada no relatório em análise.
Não obstante a Portaria SME nº 4.5.48/2017 não possuir previsão de obrigatoriedade das entidades
parcerias procederem com o encaminhamento mensal dos comprovantes relacionados às despesas
realizadas durante o respectivo período, quando solicitado pela DRE Penha, a análise de tais
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documentos deveria tomar em consideração estas e outras possíveis divergências encontradas para
assegurar o cumprimento da legislação e dos termos celebrados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Quanto às contas de concessionárias estarem em nome diverso da Instituição, já foi orientado à
senhora Presidente que o fato deve ser corrigido e portanto a partir desta data não iremos aceitar,
e deverão ser devolvidos os valores das mesmas.
VALORES DIVERGENTES
NOTA FISCAL 67722DIVERGENTE
TOTAL A SER
DEVOLVIDO

1.052,74
1.052,74

Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Solicitamos os documentos originais para que pudéssemos aferir se na colocação das cópias no
processo não foram, erroneamente, a não colocação no processo de prestação de contas, e iremos
realizar os descontos dos valores que não foram devidamente comprovados os pagamentos.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“A partir do mês de abril, com repasse do mês de março de valores conforme planilha no final de
nossa resposta.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Embora a Unidade tenha apurado as questões relacionadas à ausência de comprovante da nota fiscal
no valor de R$ 1.052,74 e ao fato da nota de despesa da concessionária estar em nome de pessoa
física e não jurídica, não foi encaminhada qualquer resposta relativa à possível duplicidade de
comprovantes em processos distintos (Figura 16 – R$ 430,00), visto que comprovante do CEI
Cantinho de Oya apareceu na prestação de contas do CEI Nosso Cantinho – ambos mantidos pela
Associação Líder Miguel Arcanjo.
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É necessário que se dê especial atenção quando uma mesma associação parceira for responsável por
diferentes CEIs para o devido confronto de informações afim de que se evite o pagamento de uma
mesma despesa em multiplicidade. Nesse sentido, ressaltamos a importância da Recomendação 007
deste Relatório de Auditoria sobre a informatização dos dados e informações.
Também não foi apurada questão relacionada à despesa no valor de R$ 6.169,15 que aparece na
planilha de gastos dos meses de fevereiro e março (conforme Figuras 17 e 18).
RECOMENDAÇÃO 015
Recomenda-se que, enquanto não for informatizada a prestação de contas (conforme proposta da
recomendação 007), seja solicitado às associações parceiras o envio da “Planilha de Gastos Mensal”
em formato de planilha excel (ou equivalente em formato aberto) para que os responsáveis pela
análise da prestação de contas possam compilar e comparar os dados enviados. O modelo padrão
deverá ser elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhado a todas as DREs com a
adequada orientação a ser retransmitida aos colaboradores.
RECOMENDAÇÃO 016
Recomenda-se que comprovantes de despesas relacionadas às concessionárias, em nome distinto da
pessoa jurídica responsável pelo CEI, não sejam aceitos para fins de prestação de contas.
CONSTATAÇÃO 007 – Falhas ocorridas no processo de análise de prestação de contas
trimestral realizado pela Diretoria Regional de Educação Penha: elementos obrigatórios.
De acordo com o art. 57 da Portaria SME nº 5.458/2017, deve a Associação, ao final de cada
trimestre, entregar a prestação de contas parcial – trimestral, a qual posteriormente será analisada
pelo Setor de Parcerias da DRE Penha.
O Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, relacionado à prestação de contas trimestral da
Associação Líder Miguel Arcanjo com referência ao CEI Nosso Cantinho, foi analisado para
verificação quanto atendimento da legislação.


Relatório de execução do objeto (REO):

De acordo com o art. 57, inciso I, deve a Associação apresentar:
I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo representante legal da organização,
contendo a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto, de modo
a permitir a avaliação de seu andamento, bem como o comparativo das metas e
resultados esperados com os já alcançados; (grifos nossos)

Em 29/11/2018, estavam disponíveis, no processo, o REO do 1 º e do 2º trimestre, conforme
Figuras 22 e 23, respectivamente:
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Figura 22 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7 - Documento Relatório do
Objeto (8970825) – 1º trimestre

Figura 23 – Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7 - Documento Relatório do
Objeto (012292563) – 2º trimestre

Verifica-se que os dois relatórios não possuem uma estrutura padrão entre si, o que pode vir a
inviabilizar o correto comparativo dos trabalhos realizados nos diferentes trimestres.
Em relação às metas, verifica-se que no relatório do 1º trimestre são citadas as metas de números 01
a 08, porém, foi verificado que, de acordo com o Anexo II da Portaria SME nº 4.548/2017, alterado
pela Instrução Normativa SME nº 05/2018, estão descritas 15 metas padrões, sendo que a partir da
16ª, a organização parceira é livre para definir outras metas para o CEI/Creche.
Considerando que todas as metas pré-definidas constam do Plano de Trabalho elaborado e,
posteriormente, aprovado pela DRE Penha, tal documento deveria, inclusive, ser parte integrante do
Processo Eletrônico SEI de prestação de contas trimestral, como documento inicial-base para
auxiliar aquele interessado na compreensão do relatório apresentado pela Associação.
No relatório do 2º trimestre, há um texto com diversos objetivos alcançados, que, todavia, não
foram corretamente vinculados, na apresentação escrita, à meta alcançada. Em termos de
apresentação e visualização, os dois relatórios apresentados, por não seguirem um padrão préestabelecido, podem tornar-se ineficientes para o devido acompanhamento e monitoramento das
atividades realizadas e metas alcançadas.


Extratos bancários:

Já o art. 57, inciso II, informa que a Associação deve apresentar:
Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao
término de cada trimestre do ano, que será composta pelos seguintes documentos:
[...]
II - Extratos bancários das contas específicas vinculadas à parceria (conta corrente e
conta poupança referente ao fundo provisionado), acompanhados de relatório sintético de
conciliação bancária com indicação das despesas e receitas em cada uma das contas,
comprovando o pagamento dos recursos humanos empregados na realização do objeto
da parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, nos casos em que houver acréscimo no

56

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

repasse mensal para esse fim; (Redação dada pela Instrução Normativa SME nº 5/2018)
(grifos nossos)

No processo administrativo, foram encontrados os extratos bancários da conta poupança vinculada
ao CEI Nosso Cantinho, no entanto, não foi possível localizar os extratos da conta corrente.
Todavia, foi verificado que houve, por parte da DRE Penha, análise de tais extratos, conforme
“Informação SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI 012291733”, referente à verificação da regularidade
formal da prestação de contas do 1º trimestre/2018:
O Artigo 25 da Portaria 4.548/17 estabelece que os recursos financeiros recebidos em
decorrência da parceria, serão depositados em conta corrente específica no Banco do
Brasil, conforme determina a Portaria SF 210/2017. A análise documental realizada pelo
setor de Parcerias demonstrou que os extratos da conta corrente apresentados para a
prestação de contas evidenciam que os recursos financeiros foram depositados na conta
da organização, para as duas unidades, e que ficou inviável a prestação de contas de
forma especificada em orientações; houve uso de cheques; saque em dinheiro;
movimentação de uma única conta corrente vinculada a mais de uma unidade; conciliação
bancária realizada com notas, boletos além das transferências bancárias. (grifo nosso)

E, consoante “Informação SME-DRE-PE/DIAF/CV/EI 012294286”, referente à análise do 2º
trimestre/2018:
O Artigo 25 da Portaria 4.548/17 estabelece que os recursos financeiros recebidos em
decorrência da parceria, serão depositados em conta corrente específica no Banco do
Brasil, conforme determina a Portaria SF 210/2017. A análise documental realizada pelo
setor de Parcerias demonstrou que os extratos da conta corrente apresentados para a
prestação de contas evidenciam que os recursos financeiros continuam depositados na
conta da organização, para as duas unidades (...) (grifo nosso)

Foi verificado que, nos dois trimestres, houve ressalva quanto à movimentação de uma conta
corrente para duas unidades e de acordo com a Portaria SME nº 4.548/2017:
Art. 58 - O Setor de Parcerias da DRE deverá, em até 10(dez) dias da apresentação da
prestação de contas parcial, verificar a sua regularidade formal.
§ 1º - Caso a verificação da regularidade formal da prestação de contas revele falhas ou
ausências na documentação apresentada, o Setor de Parcerias deverá, no mesmo prazo
previsto no caput, solicitar à organização que proceda à regularização ou
complementação da documentação apresentada, no prazo de até cinco dias.
§2º - Em caso de não atendimento da solicitação prevista no §1º deste artigo no prazo
estipulado, o Setor de Parcerias deverá, imediatamente, informar o Gestor da parceria,
que poderá, então, adotar os procedimentos para suspender os repasses até que a
situação seja regularizada, ou conceder prazo adicional, para que a organização
regularize a situação. (grifos nossos)

Embora, no período exposto acima, as contas da Associação tenham sido aprovadas com ressalva,
com base no Art. 60, § 2º, as falhas apontadas devem ser regularizadas. Neste caso, em específico,
não somente para atender a legislação, mas para facilitar a análise dos extratos das contas correntes
pelo Setor de Parcerias da DRE Penha.
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Comprovantes de despesas trabalhistas e previdenciárias:

Ainda, conforme art. 57, inciso III, a Associação deve apresentar trimestralmente:
Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao
término de cada trimestre do ano, que será composta pelos seguintes documentos:
[...]
III - Comprovante das despesas com o pagamento dos tributos e encargos sociais e
rescisões trabalhistas (GPS, FGTS, etc) incidentes sobre toda a remuneração dos recursos
humanos.

Em análise ao Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, não foram localizados, no arquivo
“Documento Planilha de Conciliação do prov. por datas (012287452)”, referente à prestação de
contas do 1º trimestre, comprovantes das despesas supracitadas no inciso III relacionadas ao mês de
janeiro/2018.
Já no arquivo “Documento Planilha Conciliação de Notas (012293551)”, referente à prestação de
contas do 2º trimestre, não foram localizados os comprovantes relacionados ao Imposto de Renda
(IR), Programa Integração Social (PIS) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o
mês de março/2018.
Adicionalmente, foi observado que alguns dos comprovantes de despesas encaminhados possuíam
autenticação bancária e em outros não foi possível identificar tal marca, conforme Figuras 24 e 25,
não podendo ser comprovada a quitação da respectiva despesas através do documento em questão

Figuras 24 e 25 – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 – Comprovantes de despesas com tributos
federais – págs. 101 e 106

O TC nº 13362017/DRE-PE-RPP informa que compete à Organização:
XXII. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública; (grifo
nosso)
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Embora o próprio instrumento jurídico afaste qualquer responsabilidade caso a organização não
cumpra com seus deveres trabalhistas e previdenciários, a própria Portaria SME nº 4.548/2017
solicita o envio de tais comprovantes trimestralmente. Neste sentido, há a obrigatoriedade de
fiscalização por parte da Administração Pública, com base na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
que menciona:
Art. 61. São obrigações do gestor:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;



Indicação de despesas e receitas:

De acordo com o “Manual de Gestão de Parcerias” (pg. 25 – versão pdf), enviado a esta Equipe de
Auditoria em resposta à Solicitação de Auditoria SA n.º 01/OS 081/2018/CGM_AUDI na data de
30/10/2018, deve a Associação apresentar em sua prestação de contas trimestral:
Relatório sintético de conciliação bancária com indicação das despesas e receitas em cada
uma das contas, destacando o pagamento dos recursos humanos empregados na realização
do objeto da parceria e o pagamento do aluguel/IPTU, se for o caso, bem como da conta
específica para o fundo provisionado.

Não obstante, a Associação tenha encaminhado planilha, conforme modelo disponibilizado no
Manual de Gestão de Parcerias, em sua pg. 49, verificou-se que há possivelmente uma ausência de
coluna referente ao detalhamento do “tipo de gasto”.
As figuras 26 e 27, disponíveis no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, no arquivo
“Documento concicliação (sic) com notas (012291134)”, mostra que a Associação optou por
informar no campo “Discriminação” o nome completo ou parcial da empresa em conjunto com o
tipo de gasto.

Figuras 26 e 27 – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 - Documento concicliação com notas
(012291134) – pgs. 01 e 03

A especificação do “tipo de gasto” juntamente ao nome do fornecedor segue padrão verificado nas
planilhas encaminhadas até o ano de 2017 – conforme exemplificado pela “Planilha de Gastos
(Comprovantes de Despesas)” – Figura 28.
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Figura 28 – Processo Administrativo nº 2017-0.001.492-3 - antiga Planilha de Gastos (Comprovantes de
Despesas) – pg. 75



Declaração sobre duplicidade ou sobreposição:

Ainda, o Manual prevê (págs. 25 e 26 – versão pdf) que deve ser apresentado na prestação de contas
trimestral:
A Organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término de
cada trimestre do ano, ao setor de parcerias, que será composta, pelos seguintes
documentos (ANEXO III):
[...]
VIII - Declaração do Representante Legal da Organização sob as penas da Lei que não
ocorreu duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma
parcela da despesa.

Apesar de constar modelo do documento requisitado no próprio Manual (pg. 49 – versão pdf), tal
documento não foi localizado no Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7, referente à
prestação de contras trimestral do CEI Nosso Cantinho, em 30/11/2018, quando da análise por esta
Equipe de Auditoria.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Vale destacar que o Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), até o momento da apresentação da
prestação de contas dos dois primeiros trimestres, não estava operando a funcionalidade para a
abertura de conta correntes automática para as contratações que possuam a característica
“MROSC”, bem como apresentando problemas nos tramites necessários para o cadastro das
contas específicas e únicas para o recebimento do repasse mensal.
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Já foi comunicado o atendimento à regularização da abertura de contas.
Quanto às “Planilhas de Gastos”, e “Declaração de Duplicidade ou Sobreposição”, vale informar
que o Manual, com os modelos de planilhas só saiu em meados de agosto, o que inviabilizava tais
modelos, o que estava sendo usado era modelo desenvolvido em reuniões anteriores que ainda não
estavam finalizados e, por conseguinte, por vezes, diferentes dos atuais e esse fato já foram
corrigidos e está sendo utilizado atualmente.
Fizemos uma análise, quanto aos comprovantes trabalhistas e previdenciárias e realmente
percebemos que alguns meses foram pagos com juros e multas e houve o mês março fato em
relatado neste expediente, estamos colocando o comprovante, de pagamento, abaixo:

Porém, notamos que alguns dos meses houve cobrança de juros das guias de encargos
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MULTAS DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS 2018

VALOR

ENCARGOS/
MULTAS,
JUROS

COMPETÊNCIA VENCIMENTO PAGAMENTO

1º
TRIMESTRE
FGTS
2º
TRIMESTRE

3.696,84

fev/18

14/03/18

14/03/18

192,73

GPS

16.156,34

mar/18

09/05/18

09/05/18

1.001,71

FGTS

3.545,21

abr/18

18/05/18

09/05/18

184,83

TOTAL A SER
DEVOLVIDO

1.379,27

Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas, porém o manual de prestação de
contas demorou a ser finalizado o que ocasionou algumas divergências.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Iremos colocar no Processo de Prestação de Contas o Plano de Trabalho, para análise das metas
no Relatório de Execução do Objeto.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediatamente”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade informou que a ausência de documentos obrigatórios ocorreu pela ausência de
adequação do Sistema de Orçamento e Finanças (SOF), da Prefeitura do Município de São Paulo,
aos preceitos do MROSC (Lei nº 13.019/2014), bem como da ausência do Manual com modelos
padrões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, nos dois primeiros trimestres de 2018.
O MROSC é uma lei que entrou em vigência a partir de 1º de janeiro de 2017 para os municípios,
sendo que a Secretaria fez publicar a Portaria SME nº 4.548/2017, já com base no novo normativo,
em 19 de maio de 2017.
Desta forma, o município teve quase 02 anos e meio da publicação da lei para adaptar seus sistemas
para a nova realidade, e, no caso específico da Educação, o mesmo tempo para discussão e trabalho
em conjunto com pastas diversas da municipalidade para providenciar a melhor adaptação dos
sistemas para sua necessidade.
Ainda, considerando que o Manual com padrões, conforme resposta da DRE Penha, só foi
disponibilizado em meados de agosto 2018 para um normativo que propôs alterações em maio de
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2017, verifica-se um lapso temporal considerável onde faltaram orientações mínimas para a
fiscalização e monitoramento das parcerias.
Positivamente, a Unidade ao verificar os documentos obrigatórios, relacionados ao primeiro
trimestre, encontrou valores de multas de tributos pagos com dinheiro da parceria, no montante de
R$ 1.379,27, o qual será objeto de ressarcimento ao erário.
RECOMENDAÇÃO 017
Recomenda-se que manuais e/ou orientações diversas, de atendimento obrigatório a todas as DREs,
sejam elaborados e divulgados de forma tempestiva e abrangente, evitando-se lacunas que possam
levar a entendimentos e procedimentos diversos no âmbito de uma mesma secretaria.
CONSTATAÇÃO 008 – Ausência e ineficiência de relatório mensal, referente à prestação de
serviço, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Consoante a Portaria nº 4.548, de 19 de maio de 2017:
Art. 53. A prestação de contas apresentada pela organização deverá conter elementos que
permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e
a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados. (grifo nosso)

Adicionalmente, de acordo com o Termo de Convênio nº 2381/DRE-PE/2015-RP (Processo
Administrativo nº 2015-0.285.702-9), compete à SME, por meio da Diretoria Regional de Educação
responsável:
4.1 – Compete a SME, por meio da Diretoria Regional de Educação:
[...]
VII – Emitir relatório mensal sobre a qualidade dos serviços prestados pela entidade,
visando a assegurar o exato cumprimento das obrigações contidas no termo de convênio e
consequente liberação de pagamentos posteriores. (grifos nossos)

Em análise aos processos de prestação de contas, conforme listado na Tabela 11, foi verificado a
ausência do “Relatório Cumulativo de Visita – Supervisão Escolar” em alguns meses dos anos de
2016 e 2017.
Tabela 11 – Processos de prestação de constas – Anotação de relatório mensal
Mês

Nº do Processo

Relatório Mensal

Mês

Nº do Processo

2

jan/16

2016-0.000.434-9

Não localizado

jan/17

2017-0.001.492-3

Relatório Mensal
Não localizado

fev/16

2016-0.000.434-9

Não localizado

fev/17

2017-0.024.775-8

Não localizado

mar/16

2016-0.051.640-4

pg. 12

mar/17

2017-0.035.955-6

Não localizado

abr/16

2016-0.075.578-6

pg. 23

abr/17

2017-0-052-976-1

pg. 18

2

Em complemento à informação, cumpre ressalvar que o mês de janeiro refere-se às férias escolares.
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mai/16

2016-0.100.690-6

pg. 17

mai/17

2017-0.072.483-1

pg. 125

jun/16

2016-0.126.982-6

pg. 12

jun/17

2017-0.093.266-3

pg. 14

jul/16

2016-0.148.349-6

pg. 11

jul/17

2017-0.111.941-9

pg. 15

ago/16

2016-0.169.166-8

pg. 06

ago/17

2017-0.120.108-5

pg. 15

set/16

2016-0.192.821-8

Não localizado

set/17

2017-0.120.088-7

pg. 18

out/16

2016-0.215.276-0

Não localizado

out/17

2017-0.145.679-2

pg. 124

nov/16

2016-0.247.054-1

Não localizado

nov/17

2017-0.145.714-4

pg. 19

dez/16

2016-0.262-702-5

dez/17

2017-0.145.751-9

pg. 17

Não localizado

Adicionalmente, embora as informações contidas no relatório devam ser utilizadas para
compreensão total sobre a prestação do serviço e parte integrante do processo de pagamento,
verificou-se que os relatórios analisados não possuíam informações qualitativas substanciais,
conforme Figuras 29 e 30, que mostram parcialmente o relatório mensal de dezembro de 2017.

Figura 29 - Relatório cumulativo de visita (parcial) – Dezembro/2017

Na Figura 29, observa-se que no 2º item “Os ambientes são organizados de forma a propiciar o
desenvolvimento integral das crianças”, referente aos meses de julho, setembro e outubro, ambas
opções de respostas (sim e não) foram assinaladas.
O mesmo fato pode ser observado no 3º item - “Mantém materiais pedagógicos e brinquedos
adequados à faixa etária do CEI em quantidade compatível ao nº (sic) crianças atendidas” relativo ao mês de abril e no 6º item - “As ações de suporte do Coordenador Pedagógico aos
docentes e demais profissionais no processo de acompanhamento e desenvolvimento infantil das
crianças e da avaliação do processo educativo” – em relação ao mês de outubro.
Considerando que a análise limita-se a respostas fechadas (sim ou não) e que não há observações na
página seguinte, não é possível compreender se houve erro de preenchimento ou se houve qualquer
situação no mês de referência passível de ocasionar dúvidas quanto ao atendimento dos itens com
respostas em duplicidade.
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Figura 30 - Relatório cumulativo de visita (parcial) – Dezembro/2017

A Figura 30 apresenta observações quanto aos “materiais pedagógicos”, observa-se que em vários
meses de 2017 foi informado que “nada foi adquirido”, porém não há observação sobre o que
deveria ser adquirido, cuja informação seria importante tanto para futuras visitas e relatórios, quanto
para a compreensão de futuras prestações de contas por parte da Associação.
No item “manutenção” resta dificultada a compreensão sobre o que fora observado, como no caso
de “limpeza material” (maio e junho) que deixa dúvidas se o problema refere-se à falta de material
de limpeza ou à necessidade de material e limpeza adequada e “em processo de adequação”
(novembro), que não fez menção ao que estava em adequação.
Em análise ao Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0, referente à prestação de contas
mensal do TC nº 13362017/DRE-PE-RPP, verificou-se que o último relatório disponível –
“Documento Relatório Supervisor Outubro (012128654)”, quando da análise desta Equipe de
Auditoria em 13/11/2018, continuava com foco na análise de perguntas com respostas fechadas
(sim ou não) e sem quaisquer observações adicionais.
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Figura 31 – Relatório de visita – Supervisão escolar - Documento Relatório Supervisor Outubro (012128654)

Na Figura 31, o item nº 08 “Espaços e materiais organizados de maneira intencional e planejados”
foi anotado como “não”, porém não há observações adicionais sobre o cumprimento do item, o que
mudou entre o mês anterior e o mês em análise, bem como o estabelecimento de prazo para
atendimento da questão.
Conforme o Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE-RPP (Processo Administrativo nº 20170.145.595-8), compete à SME, por meio da Diretoria Regional de Educação responsável:
4.1 – Compete à SME, por meio da Diretoria Regional de Educação:
[...]
IX – Emitir relatório mensal sobre a qualidade dos serviços prestados pela organização,
visando assegurar o cumprimento do contido no Termo de Colaboração e no Plano de
Trabalho, com ênfase nas metas e atividades propostas. (grifo nosso)

Ainda, de acordo com o Manual de Gestão de Parcerias Centro de Educação Infantil – CEI (São
Paulo/2018 - pg. 12):
O plano de trabalho deverá ser elaborado, nos termos do disposto no Artigo 12 e anexo II
da Portaria nº 4.548/ 2017, contendo obrigatoriamente:
[...]
f) Descrição das metas a serem atingidas e das atividades a serem executadas; (grifo
nosso)

Considerando que o Termo de Colaboração e o Plano de Trabalho devem delinear o relatório
mensal, ambos os documentos deveriam estar disponíveis no processo eletrônico de prestação de
contas mensal para consulta e monitoramento.
Desta forma, o interessado no monitoramento dos trabalhos desenvolvidos pela Associação no CEI
poderia verificar o conteúdo dos relatórios mensais emitidos pela Supervisão Escolar e comparar
com o que fora previamente estipulado no Termo de Colaboração e Plano de Trabalho.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Os meses em que são apontados: “não localização do Relatório Mensal da Supervisão”, a
supervisora encontrava-se em licença médica, e não eram atribuídas outra supervisora, a partir do
ano de 2018, quando o período não condiz substituição, ou ainda não foi atribuído outro
supervisor, a pessoa da Gestora e um ou dois técnicos, realizam a supervisão observando todos os
aspectos do relatório.
No ano de 2019, houve por parte do grupo de Supervisão uma adequação ao Relatório,
constando as 15 Metas do Plano de Trabalho.
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Justificativa da Unidade: Houveram falhas que serão corrigidas.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Para este ano, já houve algumas modificações, indicadas acima.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediata”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade informou que, somente a partir do ano de 2018, quando da ausência do(a) Supervisor(a),
este(a) é substituído(a) pelo Gestor da Parceria e por um ou dois técnicos para que se cumpra a
obrigatoriedade de emissão mensal de relatório da supervisão.
Vale ressaltar que as visitas programadas pela Secretaria são de importância singular para a
verificação “in loco” dos trabalhos realizados pelos parceiros, no intuito de constatar a correta
prestação do serviço e identificar eventuais irregularidades, discrepâncias no atendimento, limpeza
ou recursos materiais, por exemplo. Desta forma, espera-se que haja uma padronização eficiente e
efetiva nos diversos CEIs da cidade de São Paulo.
Embora a Unidade tenha mencionado que as Metas do Plano de Trabalho constarão do relatório,
não foi emitida opinião sobre a ineficiência das informações geradas ou mesmo a ausência total de
dados que permitam o ideal monitoramento da parceria.
A Equipe de Auditoria entende que os relatórios emitidos devem prover, a todos os interessados,
informações claras e objetivas que possam servir como base para a tomada de decisões interna e
para monitoramentos da prestação de serviço.
Destaca-se ainda que o relatório de visita “in loco” é parte integrante da prestação de contas,
conforme preconizado na Lei. 13.019/2014:
Art. 66. A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento
dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, nos termos do
inciso IX do art. 22, além dos seguintes relatórios:
[...]
Parágrafo único. A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os
seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
(Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da
parceria; (grifos nossos)
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Portanto, a ausência de relatórios de visitas mensais, além de prejudicar o correto monitoramento da
prestação de serviço, trata-se de infração à legislação que rege a parceria, visto que o relatório é
documento cuja apresentação é obrigatória no processo de prestação de contas.
Importante salientar, ainda, que a negligência na análise da prestação de contas pode vir a
caracterizar-se como improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
como se segue:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º
desta lei, e notadamente:
[...]
XIX - agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;
(Incluído
pela Lei nº 13.019, de 2014, com a redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) (grifos
nossos)

RECOMENDAÇÃO 018
Recomenda-se que seja elaborado, de forma tempestiva, cronograma com os responsáveis pela
elaboração do relatório mensal da supervisão, com o intuito de analisar as ausências por férias e/ou
licenças já conhecidas, e, por fim, definir os substitutos.
RECOMENDAÇÃO 019
Recomenda-se que os documentos emitidos pelos supervisores sejam objeto de análise periódica
pelo departamento responsável na DRE, a fim de verificar a qualidade das informações emitidas, no
intuito de buscar a padronização na qualidade da supervisão realizada em cada um dos CEIs sob
responsabilidade da Diretoria.
CONSTATAÇÃO 009 – Falta de padronização das informações constantes do relatório
mensal, referente à prestação de serviço, de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação.
Em análise à prestação de contas do CEI Nosso Cantinho (DRE Penha) e do CEI Cantinho do Céu
II (DRE São Miguel), este último relativo à Ordem de Serviço nº 082/2018/CGM-AUDI, verificouse que os relatórios de visita emitidos mensalmente possuíam características bem distintas entre si,
conforme pode ser observado nas figuras a seguir, referentes aos relatórios de julho de 2018.

68

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

Figuras 32, 33, 34 e 35 – Relatório de visita – Supervisão Escolar (Parcial) CEI Nosso Cantinho - Processo
Eletrônico SEI nº 6016.2018/0002281-0 - Documento RELATORIO DE SUPERVISÃO (010399401)
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Figuras 36, 37, 38 e 39 – Relatório de visita - Supervisão Escolar (Parcial) CEI Cantinho do Céu II - Processo
Eletrônico SEI nº 6016.2018/0005332-4 - Termo de visita supervisor (010379109)

Na comparação dos relatórios emitidos, verifica-se que já há uma adequação do CEI Cantinho do
Céu II quanto à emissão de relatório “com ênfase nas metas e atividades propostas”, conforme
preconizado nos novos termos de colaboração firmados a partir de 2018, em atendimento à Portaria
nº 4.548/2017.
Além do caráter quantitativo de mensuração, que ambos os relatórios possuem, o relatório emitido
pela DRE São Miguel também possuía observações (Figuras 37 e 38) para as metas e prazos (figura
F9) para quaisquer problemas levantados durante a visita.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Os Supervisores tem autonomia de realizarem seus relatórios.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Necessidade de análise de SME.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediata”
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Equipe de Auditoria gostaria de ressaltar que não questiona a autonomia dos supervisores para
elaboração de seus relatórios, mas sim, a falta de padronização verificada quando da análise de
relatórios emitidos por Diretorias Regionais de Educação responsáveis por regiões distintas da
municipalidade.
Visto que é possível que a falta de padronização das informações a serem coletadas ou analisadas
possam vir a tornar a qualidade da prestação de serviço distinta ou irregular em diferentes pontos do
município.
Desta forma, faz-se necessário que todos os pontos definidos atualmente na Portaria SME nº
4.548/2017, elencados abaixo, estejam presentes no relatório:
Art. 50. O monitoramento e a avaliação no CEI serão realizados in loco, mensalmente,
pela Supervisão Escolar, a quem compete:
I – verificar a frequência das crianças regularmente matriculadas;
II – verificar a organização dos ambientes;
III – verificar o quadro de recursos humanos e a respectiva habilitação/formação dos
profissionais;
IV – observar a disponibilidade e a utilização dos bens e materiais em geral;
V – acompanhar a formação continuada dos profissionais do CEI;
VI - socializar as recentes reflexões e pesquisas na área da Educação Infantil, bem como
as discussões realizadas na Rede Municipal de Ensino;
VII - orientar, aprovar e acompanhar as ações e atualizações do calendário de atividades;
VIII - acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das práticas educativas, assim
como contribuir na elaboração de critérios de avaliação;
IX - acompanhar a execução da pesquisa de satisfação de atendimento;
X - verificar o cumprimento dos objetivos, metas e atividades constantes no Plano de
Trabalho aprovado;
XI – elaborar Relatório de Visita mensal.
§1º - O Relatório de Visita mensal deverá contemplar a descrição e a análise dos incisos I
a X do caput deste artigo, retratando a coerência entre o trabalho realizado e o Plano de
Trabalho aprovado, com ênfase nas metas e atividades propostas.
§2º - Quaisquer irregularidades observadas no CEI deverão ser expressas no Relatório de
Visita mensal, com prazo para providências.
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Adicionalmente, reforçamos a necessidade de modelo padrão a ser utilizado por todas as Diretorias
Regionais de Educação, para que as informações prestadas sejam comparáveis entre si, no intuito de
verificar possíveis divergências tanto na qualidade do relatório produzido, bem como da qualidade
entre os diferentes CEIs da municipalidade.
Por conseguinte, os relatórios poderão ser utilizados como fonte para a fiscalização e
monitoramento da prestação de serviço. É importante também que os relatórios sejam incluídos em
plataforma eletrônica, sendo que dados possíveis de quantificação devem ser inseridos em sistema
informatizado (vide Recomendação 007 deste Relatório) para fins de comparação.
RECOMENDAÇÃO 020
Recomenda-se que a Secretaria desenvolva um modelo mínimo padrão, a ser distribuído a todas as
DREs, para a elaboração do “Relatório de Visita” mensal de que trata o inciso XI do art. 50 (acima
transcrito) da Portaria SME nº 4.548/2017.
RECOMENDAÇÃO 021
Vide Recomendação 007 presente na Constatação 002 deste Relatório.
CONSTATAÇÃO 010 – Utilização irregular de repasse mensal para pagamento de recursos
humanos.
De acordo com a Portaria SME nº 4.548/2017, a organização deve manter um quadro de Recursos
Humanos classificados como obrigatório e facultativo, sendo que há a possibilidade de manter um
funcionário para atuar como vigia:
Art.13. O Quadro de Recursos Humanos deverá ser organizado de modo a assegurar o
atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do
CEI, devendo ser observados os aspectos quantitativos e qualitativos, constantes no Plano
de Trabalho, na conformidade do Anexo II, parte integrante desta Portaria:
QUADRO FACULTATIVO:
Função Formação Exigida Quantidade sugerida
[...]
V - Vigia/Auxiliar de manutenção Ensino Fundamental, preferencialmente, completo Até
03 (grifo nosso)

Consoante quadro de funcionários da Associação Líder Miguel Arcanjo para o CEI Nosso
Cantinho, a organização possuía 01 “Vigilante Noturno” (Figura 40).
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Figura 40 – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 - Documento Planilha Conciliação de Notas
(012293551) – pg. 34

Em leitura da Portaria, compreende-se que o quadro de recursos humanos indicado é taxativo,
havendo exceção mediante autorização da DRE tão somente para a quantidade mínima do quadro
obrigatório:
Art.13. O Quadro de Recursos Humanos deverá ser organizado de modo a assegurar o
atendimento pedagógico e administrativo durante todo o período de funcionamento do
CEI, devendo ser observados os aspectos quantitativos e qualitativos, constantes no Plano
de Trabalho, na conformidade do Anexo II, parte integrante desta Portaria:
[...]
§ 5º - A quantidade mínima do quadro obrigatório de Recursos Humanos poderá ser
ampliada, conforme a necessidade, mediante aprovação da Diretoria Regional de
Educação, desde que não altere o valor total da parceria, não sendo necessário
aditamento.

Ademais, vale ressaltar que há diferenças quanto à atribuição do vigia, constante da legislação da
Secretaria, e do vigilante. Este último é regido pela Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983,
posteriormente disciplinada pela Portaria MJ nº 3.233, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada.
Ainda, em relação à diferenciação das funções de vigia e vigilante, o Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região fez publicar a decisão do Processo nº 00329-2014-185-03-00-6 RO com o seguinte
conteúdo:
EMENTA: VIGIA E VIGILANTE. DIFERENCIAÇÃO.
A função do vigilante se destina precipuamente a resguardar a vida e o patrimônio das
pessoas, exigindo porte de arma e requisitos de treinamento específicos, nos termos da lei
nº 7.102/83, com as alterações introduzidas pela lei nº 8.863/94, exercendo função
parapolicial. Não pode ser confundida com as atividades de um simples vigia ou porteiro,
as quais se destinam à proteção do patrimônio, com tarefas de fiscalização local. O
vigilante é aquele empregado contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa
especializada em prestação de serviços de vigilância e transporte de valores, o que não se
coaduna com a descrição das atividades exercidas pelo autor, ou seja, de vigia desarmado,
que trabalhava zelando pela segurança da reclamada de forma mais branda, não sendo
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necessário o porte e o manejo de arma para se safar de situações emergenciais de
violência. (grifo nosso)

O funcionário W. Q. atua como vigilante, o qual pode portar arma no exercício de suas funções,
bem como deve atender legislação específica, com especial atenção ao art. 155 da Portaria MJ nº
3.233, que versa sobre os requisitos para o exercício da atividade de vigilante.
Se a função precípua do funcionário refere-se à função de vigilante e se há caráter taxativo de
funções as quais podem ser custeadas por meio do repasse mensal advindos da parceria regida pela
Portaria SME nº 4.548/2017, temos que, desde o início da parceria, mensalmente, tem ocorrido
dispêndio irregular para pagamento de salário, impostos e vale transporte.
Foi verificado que o vigilante do CEI Nosso Cantinho trabalha das 23:00 às 08:00, conforme
indicação do “Relatório de Visita – Supervisão Escolar”, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 - “Documento RELATORIO SUPERVISOR NOVEMBRO (012852477)”,
sendo que, a partir do início do atendimento do CEI, oficialmente às 07:00, há potencial contato do
vigilante com os demais profissionais da unidades, crianças e familiares.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Ao analisarmos as planilhas de RH, consta VIGIA e não Vigilante e o salário é referente à função
de VIGIA.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS:
“Solicitamos uma justificativa da Instituição e a troca de função no holerite.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:
“Imediata”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA:
A Unidade informou que verificou as planilhas de Recursos Humanos e que solicitou justificativa
da Associação a respeito da divergência encontrada. A Equipe de Auditoria acata a justificativa da
unidade, porém ressalta a importância de averiguação de forma concomitante à prestação de contas
das despesas de recursos humanos, devendo ser observado se há consonância com os preceitos da
Portaria SME nº 4.548/2017 e do termo de colaboração assinado.
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RECOMENDAÇÃO 022
Recomenda-se que a supervisão escolar, quando da avaliação e monitoramento mensal, analise
também se há quaisquer inconsistências nas atividades desempenhadas pelo quadro de recursos
humanos, inclusive do quadro facultativo, de acordo com o inciso III do art. 50 da Portaria SME nº
4.548/2017, abaixo discriminado:
Art. 50. O monitoramento e a avaliação no CEI serão realizados in loco, mensalmente,
pela Supervisão Escolar, a quem compete:
[...]
III – verificar o quadro de recursos humanos e a respectiva habilitação/formação dos
profissionais;

CONSTATAÇÃO 011 – Falta de transparência dos termos de parcerias assinados.
Conforme o Decreto nº 53.623, de 12 de dezembro de 2012, que regula a Lei de Acesso à
Informação em âmbito municipal:
Art. 5º. O acesso à informação previsto neste decreto compreende, entre outros, os direitos
de obter:
[...]
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitações e a contratos administrativos;

Neste sentido, o Decreto ainda menciona que:
Art. 10. É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal promover,
independentemente de requerimento, a divulgação, na Internet, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 1º. Serão divulgadas no Portal da Transparência, na Internet, sem prejuízo da
divulgação em outros sítios dos órgãos e entidades municipais, as informações sobre:
[...]
IV – contratos firmados, na íntegra; (Redação dada pelo Decreto nº 54.779/2014
V – íntegra dos convênios firmados, com os respectivos números de processo; (Redação
dada pelo Decreto nº 54.779/2014) (grifo nosso)

Em consulta ao Portal da Transparência, seção de Contratos, Convênios e Parcerias 3, em
14/11/2018, não foi possível encontrar contratos e/ou aditamentos relacionados a parcerias firmadas
entre a SME e a Associação Líder Miguel Arcanjo, em especial ao Termo de Convênio nº
2381/DRE-PE/2015 e ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP objeto desta auditoria.
Vale mencionar que a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, também trata do acesso
à informação:
3

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/Paginas/Contratos-v2.aspx
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Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública
democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na
aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da
eficácia, destinando-se a assegurar: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
[...]
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;
[...]
Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria:
[...]
V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência
e publicidade; (grifos nossos)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do documento “Resposta à a AS Final O.S.
81/2018/CGM_AUDI”, datado de 20/03/2019, a Unidade se manifestou da seguinte forma:
“Quanto ao processo SEI, quando ao realizarmos o curso para implementação do SEI, nos foi
instruído que o Processo criado seria RESTRITO e pensamos ser a causa de termos de
disponibilizar para que outras Secretarias tivessem acesso, e os demais procedimentos fazemos
conforme orientação da SME.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS:
“Já estamos anexando os aditamentos realizados ao publicar os extratos e estaremos inserindo os
outros.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:
“Imediata”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade informou que anexará os aditamentos quando da publicação dos extratos e que anexará
“outros”, os quais acreditamos que estejam relacionados a outras parcerias firmadas e não somente
à relacionada ao objeto deste Relatório de Auditoria.
Todavia, a Unidade também informou que segue procedimentos de acordo com a orientação da
SME. Destarte, esta Equipe de Auditoria gostaria de ressaltar que um dos objetivos da transparência
ativa é permitir o controle social pelo cidadão por meio de informações tempestivas e completas.

76

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

Desta forma, reitera a necessidade de que todos os contratos e aditamentos celebrados pela Parceria
devam constar do Portal da Transparência da cidade de São Paulo 4.
Ainda, informamos que quaisquer dúvidas e/ou problemas relacionados ao Portal da Transparência
podem ser saneados por meio do e-mail portaldetransparencia@prefeitura.sp.gov.br, de
responsabilidade da Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI), desta Controladoria Geral
do Município.
RECOMENDAÇÃO 023
Recomenda-se que os instrumentos jurídicos referentes às parcerias firmadas com a Secretaria
Municipal de Educação sejam incluídos no Portal da Transparência de forma tempestiva.
CONSTATAÇÃO 012 – Falta de transparência das prestações de contas associadas à
parcerias firmadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Em continuidade ao tema da transparência, a Lei nº 13.019/2014, ainda prevê mais um mecanismo
de acesso à informação e fomento ao controle social ao preconizar que:
Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados,
até o período de que trata a prestação de contas.
Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em
plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015) (grifos nossos)

Verificou-se que, no caso do Termo de Convênio nº 2381/DRE-PE/2015, assinado em 09/12/2015
(Processo Administrativo nº 2015-0.285.702-9 – pg. 144), os processos de prestação de contas
disponibilizados a esta Equipe de Auditoria estavam disponíveis apenas em versão física.
Já em relação ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP, assinado em 29/12/2017, os
processos de prestação de contas encontravam-se disponíveis eletronicamente, através de processos
administrativos do SEI – Sistema Eletrônico de Informação, porém o Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0002281-0 (prestação de contas mensal) e o Processo Eletrônico SEI nº
6016.2018/0024291-7 (prestação de contas trimestral) encontravam-se com “acesso restrito”
(Figura 41), tendo sido necessário solicitar acesso à Secretaria para análise de seu conteúdo.
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Figura 41 – Captura de tela – Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0024291-7 (prestação de contas trimestral –
CEI Nosso Cantinho)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Vide manifestação realizada na Constatação 011 deste
documento.
PLANO DE PROVIDÊNCIAS:
Vide manifestação realizada na Constatação 011 deste documento.
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:
Vide manifestação realizada na Constatação 011 deste documento.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Unidade informou, quando da resposta à Constatação 011, que houve orientação para que os
processos criados na plataforma SEI fossem criados no formato “restrito” e de que a DRE Penha
segue orientações da Secretaria.
Embora a Diretoria tenha sido instruída para a criação de processo restrito, é importante salientar
que as possibilidades de restrição estão elencadas na própria plataforma, quando se faz necessária a
escolha, pelo servidor público, da hipótese legal, na qual o processo pode ser inserido.
Ademais, a Lei nº 13.019/2014, em seu art. 65 (transcrito abaixo), é clara quanto à obrigação de
manter a prestação de contas disponível a quaisquer interessados.
Art. 65. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma
eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
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RECOMENDAÇÃO 024
Recomenda-se que a Secretaria oriente suas unidades da necessidade de criar e manter todo e
qualquer processo de prestação de contas, regido pela Lei nº 13.019/2014, com nível de acesso
“público”.
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ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo:






Planejamento dos trabalhos e reuniões com os responsáveis pela área auditada;
Consulta e análise dos Processos Administrativos relacionados ao Termo de Convênio nº
2381/DRE-PE/2015 e ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP;
Conferência e análise de conformidade dos comprovantes e da documentação relativa à
execução dos contratos;
Solicitação de processos e documentos à SME;
Visitas de campo ao Centro de Educação Infantil em análise.
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