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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 066/2019/CGM-
AUDI, tem como objetivo verificar a regularidade das prestações de contas da Organização da 
Sociedade Civil Galpão Atria Brasil (CNPJ nº 14.682.279/0001-45). Para isso, foi analisada a 
Prestação de Contas dos Termos de Colaboração n° 1013 DRE IQ/2017-RPP (CEI Galpão 
Atria Renzo Baldini), n° 1199 DRE IQ/2017-RPP (CEI Galpão Atria) e n° 1216 DRE IQ/2017-
RPP (CEI Galpão Atria Imperador). A parceria entre a Associação e a Diretoria Regional de 
Educação DRE – Itaquera (DRE-IQ) 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”. 
 
A referida Associação firmou parcerias com a Secretaria Municipal de Educação no valor total de 
R$ 16.080.982,20, conforme especificado no quadro abaixo: 
  

CEI Processo  Valor 

Renzo Baldini 6016.2017/0054548-9   R$ 5.021.847,60 
Galpão Atria 6016.2017/0054545-4  R$ 5.560.005,60 
Galpão Atria Imperador 6016.2017/0054546-2   R$ 5.499.129,00 
 Total  R$16.080.982,20 

 

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

- Análise dos processos administrativos e de prestações de contas relacionados às parcerias 
objeto desta auditoria; 

 
 - Análise da regularidade/legalidade das prestações de contas; e 
  

- Conciliação entre os extratos bancários apresentados e as planilhas de controle enviadas 
pela entidade parceira. 

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

CONSTATAÇÃO 001 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: falta de providências da 
DRE com relação à baixa frequência dos alunos.  

 
Em avaliação realizada dos Relatórios de Visita Mensal dos Supervisores Escolares, elaborados 
mediante visita aos CEIs Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão Atria e Galpão Atria Imperador, 
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verificou-se a ocorrência de baixa frequência dos alunos matriculados nas unidades escolares ora 
elencadas.  
 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se a alteração da Portaria nº 4.548/2017 para que haja a 
previsão de denúncia do termo de colaboração/convênio caso a entidade não atinja a frequência 
mínima (percentual a ser definido pela SME) das crianças matriculadas por dois trimestres 
consecutivos. A verificação da frequência deverá ser realizada por servidores da SME. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado. 

Analisando-se os dados das prestações de contas dos CEIs Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão 
Atria e Galpão Atria Imperador, constatou-se que os valores referentes aos fundos provisionados 
foram recolhidos a menor. Ademais, a entidade não fez nenhum depósito no fundo provisionado 
dos CEIs nos meses de fevereiro, março, maio, julho e agosto. Além disso, no caso específico do 
CEI Galpão Atria, também não foi efetuado depósito no mês de abril; no caso do CEI Renzo 
Baldini, também não foi efetuado depósito no mês de dezembro; no caso do CEI Galpão Atria 
Imperador, não foi efetuado depósito nos meses de abril e dezembro.  
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a SME envie uma notificação formal a todas as 
DREs informando que a base de cálculo do fundo provisionado deve ser o valor total gasto com 
recursos humanos, não o salário-base. 
 
 
CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: falta de vistoria prévia do 
imóvel para celebração do termo de colaboração.   

 

Nos processos administrativos de celebração das parcerias firmadas para a administração dos CEIs 
Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão Atria e Galpão Atria Imperador (Processos SEI nº 
6016.2017/0054548-9, nº 6016.2017/0054545-4 e nº 6016.2017/0054546-2) não foi identificado, 
em análise dos documentos juntados aos autos dos processos, relatório contendo informações 
acerca da visita realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia e/ou Comissão Especial de 
Vistoria que pudesse comprovar o cumprimento da obrigação prevista na Portaria nº 4.548/2017. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a SME realize vistoria prévia por profissional da 
área de engenharia sempre que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se 
refira a parceria em continuidade. 
 
 
CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de 
acompanhamento do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, 
Renzo Baldini e Galpão Atria. 
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Em consulta a Relatórios de Supervisão Escolar, juntados aos respectivos processos, a Equipe de 
Auditoria identificou o descumprimento dos prazos para adequações aos imóveis, conforme 
previsto em plano específico acordado entre as partes, para os três CEIs. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se a suspensão do repasse previsto no artigo 34 da Portaria 
SME n° 4.548/2017 do CEI Galpão Atria, já que não foram realizadas as obras de adequação no 
prazo previsto. Além disso, a DRE deverá iniciar o procedimento de denúncia da parceria. 
 
Do resultado dos trabalhos, destaca-se que foram constatadas diversas irregularidades nas 
prestações de contas da entidade parceira. Mais do que o desrespeito à legislação pela entidade, 
estas irregularidades demonstram que a SME não efetiva os controles adequados dos trabalhos 
realizados pelas entidades mantenedoras dos Centros de Educação Infantil. Foram constatadas 
desconformidades em procedimentos de fiscalização da frequência dos alunos, do fundo 
provisionado, falta de vistoria prévia e a ausência de aplicação de penalidades pelo 
descumprimento do Plano de Adequação. 
 
A Equipe de Auditoria reforça a necessidade de adoção de medidas concretas pela SME, incluindo 
a implementação de ferramentas de controle, a padronização de documentos e a realização de 
capacitação dos funcionários das DREs. 
 
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para 
apreciação, em especial, da Constatação 005), ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo e 
à Câmara Municipal de São Paulo.  
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 
  

• Planejamento dos trabalhos; 
• Solicitação de processos, documentos e/ou informações à Secretaria Municipal de 

Educação; 
• Consulta e análise dos processos administrativos e de prestações de contas relacionados às 

parcerias objeto desta auditoria;  
• Consulta e análise da regularidade/legalidade das prestações de contas;  
• Conciliação entre os extratos bancários apresentados e as planilhas de controle enviadas 

pela entidade parceira; e  
• Reunião com os gestores da parceria. 
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3. CONSTATAÇÕES 
 

CONSTATAÇÃO 001 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: falta de providências da 
DRE com relação à baixa frequência dos alunos.  

 
Em avaliação realizada dos Relatórios de Visita Mensal dos Supervisores Escolares, elaborados 
mediante visita aos CEIs Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão Atria e Galpão Atria Imperador, 
verificou-se a ocorrência de baixa frequência dos alunos matriculados nas unidades escolares ora 
elencadas. 
 
Esta Equipe de Auditoria constatou uma média de 26% de faltas no CEI Renzo Baldini (Tabela I), 
de 28% no CEI Galpão Atria (Tabela II) e de 33% no CEI Atria Imperador (Tabela III).  
 

Tabela I - Análise comparativa dos alunos matriculados e dos alunos presentes conforme Termos de Visita 
– CEI Galpão Atria Renzo Baldini 

Período de 

Referência 

Atendimento 

Previsto 

N° de Alunos 

Matriculados
1
 (A) 

Frequência de 

Alunos - Data da 

Visita (B) 

Alunos 

Faltantes 

(B – A) 

% de Faltas 

fev/18 140 141 95 46 33% 

mar/18 130 130 95 35 27% 

abr/18 130 130 102 28 22% 

mai/18 130 130 102 28 22% 

jun/18 130 130 104 26 20% 

jul/18 130 130 101 29 22% 

ago/18 130 130 110 20 15% 

set/18 130 130 103 27 21% 

out/18 130 130 87 43 33% 

nov/18 130 130 111 19 15% 

dez/18 130 130 114 16 12% 

fev/19 127 127 99 28 22% 

mar/19 127 127 83 44 35% 

abr/19 127 125 84 41 32% 

mai/19 127 123 94 29 23% 

jun/19 127 126 87 39 31% 

jul/19 127 126 43 83 65% 

Total 1050 1051 1614 581 26% 

 
 
 
 
 

                                                 
1 

 Informações extraídas do Sistema Escola Online (EOL) 
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Tabela II - Análise comparativa dos alunos matriculados e dos alunos presentes conforme Termos de Visita – 
CEI Galpão Atria 

Período de 

Referência 

Atendimento 

Previsto 

N° de Alunos 

Matriculados
2
 (A) 

Frequência de 

Alunos - Data da 

Visita (B) 

Alunos 

Faltantes 

(B – A) 

% de Faltas 

fev/18 137 130 104 26 19% 

mar/18 137 138 92 46 34% 

abr/18 137 138 98 40 29% 

mai/18 137 134 93 41 30% 

jun/18 137 131 102 29 21% 

jul/18 135 134 67 67 50% 

ago/18 137 134 99 35 26% 

set/18 137 135 104 31 23% 

out/18 137 136 98 38 28% 

nov/18 137 136 100 36 26% 

fev/19 135 132 101 31 23% 

mar/19 137 132 101 31 23% 

abr/19 135 133 104 29 21% 

mai/19 135 133 99 34 25% 

jun/19 135 133 82 51 38% 

jul/19 135 132 90 42 31% 

ago/19 135 135 105 30 22% 

Total 1094 2276 1639 637 28% 

  
 

Tabela III - Análise comparativa dos alunos matriculados e dos alunos presentes conforme Termos de Visita – 
CEI Galpão Atria Imperador 

Período de 

Referência 

Atendimento 

Previsto 

N° de Alunos 

Matriculados
3
 (A) 

Frequência de 

Alunos - Data da 

Visita (B) 

Alunos Faltantes (B – 

A) 

% de 

Faltas 

fev/18 135 135 61 74 55% 

mar/18 135 134 98 36 27% 

abr/18 135 133 98 35 26% 

mai/18 135 133 81 52 39% 

jun/18 135 133 91 42 31% 

jul/18 135 134 67 67 50% 

ago/18 135 133 106 27 20% 

set/18 135 135 105 30 22% 

out/18 135 135 96 39 29% 

nov/18 135 135 98 37 27% 

                                                 
2  Vide Item 1. 
3  Vide Item 1. 
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dez/18 135 135 72 63 47% 

fev/19 135 133 76 57 42% 

mar/19 135 135 89 46 34% 

abr/19 135 133 92 41 30% 

mai/19 135 133 101 32 24% 

jun/19 135 135 99 36 27% 

jul/19 135 135 51 84 62% 

ago/19 135 135 122 13 10% 

Total 2430 2414 1603 811 33% 

 
Não obstante o elevado número de faltas dos alunos, a entidade não informou, nos Relatórios de 
Execução do Objeto das Prestações de Contas, informações acerca da baixa frequência ora 
demonstrada e não apresentou qualquer tipo de plano de ação para solucionar a questão. Segue, 
como exemplo, o Relatório de Execução do Objeto do CEI Renzo Baldini: 
 
 

 
Figura I – Relatório de Execução do Objeto do primeiro trimestre de 2018 (pág. 1). 
Informação de medidas tomadas para o cumprimento da Meta 2, que estabelece o 
objetivo de assegurar a frequência de todas as crianças (doc. SEI nº 8768582). 
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Figura II - Relatório de Execução do Objeto CEI Renzo Baldini do primeiro trimestre de 
2018 (pág. 3) – Informação de que a Meta 2, a qual estabelece o objetivo de assegurar a 
frequência de todas as crianças, foi cumprida (doc. SEI nº 8768582). 

 
 
Cumpre salientar que o excesso de faltas não se coaduna com a Meta 2 do Plano de Trabalho (doc. 
SEI nº 5619576):  
 

Meta 2 – Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a 

frequência de todas as crianças. 

 

Ademais, conforme art. 50 da Portaria n° 4.548 de maio de 2017, compete à Supervisão Escolar:  

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; 
[...] 

 
§ 2º - Quaisquer irregularidades observadas no CEI deverão ser expressas no 

Relatório de Visita mensal, com prazo para providências. (grifos nossos) 

Entretanto, mesmo com a baixa frequência escolar e a falta de soluções apresentadas pela 
entidade, a DRE-IQ, em nenhum momento, exigiu um plano de ação da entidade ou, ao menos, 
notificou a entidade sobre o descumprimento da meta.  
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Ressalta-se que a DRE-IQ tem por dever monitorar e avaliar os serviços executados por meio de 
parcerias firmadas com organizações da sociedade civil e parte essencial desse monitoramento é a 
análise da frequência escolar. Desta forma, a inércia da DRE, nos casos apresentados, demonstra 
falha na função fiscalizatória exercida pela unidade da SME. 
 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE  
 

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 

“A frequência/ausências das crianças são registradas na Unidade em livro próprio, os atestados 

e justificativas são arquivadas nos prontuários das crianças. Transcorridos 15 dias consecutivos 

é efetuada a baixa da matrícula”.  
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS  
 

“Diretoria de Educação Itaquera irá orientar OSC para apresentar o PPP com plano de 

ausências (limpeza das listas), Implementação do Sistema EOL para matrículas e desligamentos, 

acompanhamento por parte da Supervisão dos livros de registros e Diários de Classe”. 
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  
 
“Imediato” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  

 
Esta equipe de auditoria entende que o número de faltas informadas pela entidade e constatadas 
pela SME nas visitas de Supervisão Escolar são indícios suficientes para constatar que a entidade 
parceira presta um atendimento muito aquém do previsto no Termo de Colaboração. 
 
Assim, a justificativa da Unidade ora apresentada não atende inteiramente às medidas necessárias 
para o devido cumprimento dos normativos vigentes, bem como dos princípios da 
economicidade e moralidade. Isto porque não houve ação por parte da SME diante do expressivo 
número de faltas como, por exemplo, a notificação à entidade parceira para prestar informações. 
Caso a irregularidade persistisse após a notificação, deveria ocorrer a suspensão dos pagamentos 
à entidade, bem como a denúncia imediata do convênio, já que a entidade conveniada não está 
prestando o serviço com a qualidade esperada, dada a baixa frequência das crianças. 

RECOMENDAÇÃO 001 
 

Recomenda-se a alteração da Portaria nº 4.548/2017 para que haja a previsão de denúncia do 
termo de colaboração/convênio caso a entidade não atinja a frequência mínima (percentual a ser 
definido pela SME) das crianças matriculadas por dois trimestres consecutivos. A verificação da 
frequência deverá ser realizada por servidores da SME. 
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CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: não atendimento de meta 
estabelecida em Plano de Trabalho.  
 
Em análise comparativa realizada entre os dados referentes a matrículas inseridas no Sistema EOL 
e a frequência constatada nos Relatórios de Visita Mensal dos Supervisores Escolares dos CEIs 
Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão Atria e Galpão Atria Imperador (período de janeiro/18 a 
julho/19), esta Equipe de Auditoria averiguou que, apesar da frequência ser muito inferior à 
contratada, a DRE efetua o repasse integral dos valores contratados para a entidade.  
 
Assim, houve descumprimento da Meta 2 do Plano de Trabalho, qual seja, “acompanhar e tomar 

as devidas providências para assegurar a frequência de 100% das crianças matriculadas”, de 
forma que não foram adotadas providências cabíveis (vide  Constatação 001), fato que evidencia a  
omissão da Unidade em efetuar as glosas por conta do número de crianças não atendidas (vide 
Tabelas I a III). 
 

Consoante o art. 53 da Portaria n° 4.548 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. 
 

§ 1º- Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos, após esgotados os 

prazos de notificações. 
 

§ 2º- Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade 

entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, 

bem como a conciliação das despesas com a movimentação bancária demonstrada no extrato 

(grifos nossos). 

Entretanto, mesmo com a baixa frequência escolar e o não atingimento da Meta 2 do Plano de 
Trabalho, a DRE não realizou nenhuma glosa de valores, conforme previsto no § 1º do art. 53 da 
Portaria n° 4.548 A DRE deveria fiscalizar o cumprimento das Metas e aplicar as sanções 
previstas em caso de descumprimento. Desta forma, a inércia da DRE, nos casos destes CEIs, 
demonstra falha na função fiscalizatória da SME. 
 
 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE  
 

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

13 
 

“O pagamento de verba mensal segue as condições para o repasse previsto no inciso I do artigo 

32, através da cópia atualizada do Diário de Classe extraído do sistema EOL com as crianças 

matriculadas, referente ao mês anterior, por isso não houve glosa”. 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS  
 

“Intensificar o acompanhamento mensal das ausências injustificadas de 15 dias ininterruptos 

através de comunicados às famílias, desligamentos quando necessário. Envolvidos (OSC, DRE, 

supervisão)”. 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  
 

“Imediato” 
 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
A Unidade apresentou manifestação alegando que os repasses de valores à OSC se realizam nos 
termos do inciso I, art. 32 da Portaria, qual seja: “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 do Diário de Classe extraído do sistema EOL com as 

crianças matriculadas, referente ao mês anterior”. Deveras, ao se considerar única e 
exclusivamente tal dispositivo legal, as glosas não seriam devidas.  No entanto, cumpre ressaltar 
que a irregularidade de que trata esta Constatação se refere ao evidente descumprimento da Meta 
2 do Plano de Trabalho pela OSC, assim como estabelecido no § 1º, art. 53 da Portaria n° 4.548, 
em função da ausência de notificações à entidade parceira, mesmo diante de recorrência de 
atendimento inferior ao esperado.  

Importante salientar que o modelo adotado pela Secretaria Municipal de Educação para repasse de 
verbas, o qual considera somente o número de alunos matriculados, desestimula o atendimento das 
metas e cláusulas previstas no Termo de Colaboração. Logo, esta Equipe de Auditoria avalia que 
há ausência de regulamentação em Portaria no que se refere ao percentual das metas que deveria 
ser alcançado para a garantia do repasse integral dos serviços prestados, dificultando assim o 
entendimento do real valor a ser glosado no caso de atendimento inferior ao inicialmente proposto.  
Logo, o dispositivo expresso no § 1º, art. 53 da Portaria n° 4.548 carece de maior detalhamento 
para que se coloquem em prática as penalidades devidas às OSCs que não se esforçam para 
cumprir as metas estabelecidas.  

RECOMENDAÇÃO 002  
 
Recomenda-se a regulamentação do § 1º, art. 53 da Portaria nº 4.548/2017 para a elaboração de 
indicadores que reflitam o percentual de atendimento das metas estabelecidas no Termo de 
Colaboração.  
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RECOMENDAÇÃO 003  
 
Recomenda-se a complementação da norma prevista no § 1º, art. 53 da Portaria n°4.548 para que 
sejam estipuladas sanções, através de suspensão proporcional dos repasses, para cada meta não 
atingida. 
 

CONSTATAÇÃO 003 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado. 

 
3.1 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo Provisionado: do 

desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% sobre o total de despesas com recursos 

humanos. 

 
Em relação à matéria sob análise, os Termos de Colaboração firmados entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a OSC Galpão Atria estabelecem, de igual forma, que:  
 

 4.2. Compete à Organização: 

[...] 

XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos, a 

título de provisão/fundo de reserva em conta poupança específica, com intuito de 

assegurar pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais 

acrescidas de 1/3 e aos encargos, férias e 13º salários. 

 

Portanto, o termo estabelece como obrigação da entidade parceira o recolhimento, em conta 
poupança específica, do valor de 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos. 
 
Todavia, analisando-se os dados das prestações de contas dos CEIs Galpão Atria Renzo Baldini, 
Galpão Atria e Galpão Atria Imperador, constatou-se que os valores referentes aos fundos 
provisionados foram recolhidos a menor. Seguem, abaixo, tabelas com a sistematização desses 
dados. 
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Tabela IV – Fundo Provisionado do CEI Galpão Atria (Processo SEI nº 6016.2017/0054545-4) 
Mês de 

Referência 

Valores recursos 

humanos 
Valor devido (A) 

Valor depositado 

(B) 
Diferença (B – A) 

jan/18 R$ 69.539,09 R$ 14.999,58 R$ 8.874,63 R$ 6.124,95 

fev/18 R$ 57.624,38 R$ 12.429,58 R$ 0,00 R$ 12.429,58 

mar/18 R$ 60.452,01 R$ 13.039,50 R$ 0,00 R$ 13.039,50 

abr/18 R$ 57.901,93 R$ 12.489,45 R$ 0,00 R$ 12.489,45 

mai/18 R$ 57.367,60 R$ 12.374,19 R$ 0,00 R$ 12.374,19 

jun/18 R$ 55.955,19 R$ 12.069,53 R$ 27.870,86 -R$ 15.801,33 

jul/18 R$ 55.955,19 R$ 12.069,53 R$ 0,00 R$ 12.069,53 

ago/18 R$ 67.125,50 R$ 14.478,97 R$ 0,00 R$ 14.478,97 

set/18 R$ 59.385,14 R$ 12.809,37 R$ 27.951,75 -R$ 15.142,38 

out/18 R$ 52.804,35 R$ 11.389,90 R$ 8.371,63 R$ 3.018,27 

nov/18 R$ 59.357,97 R$ 12.803,51 R$ 9.412,04 R$ 3.391,47 

dez/18 R$ 59.471,32 R$ 12.827,96 R$ 9.474,37 R$ 3.353,59 

Total    R$ 58.472,21 

 
 
 

Tabela V– Fundo Provisionado do CEI Renzo Baldini (Processo SEI nº 6016.2017/0054548-9) 
Mês de 

Referência 

Valores recursos 

humanos 
Valor devido (A) 

Valor depositado 

(B) 
Diferença (B – A) 

jan/18 R$ 65.642,46 R$ 14.159,08 R$ 8.607,73 R$ 5.551,35 

fev/18 R$ 53.372,32 R$ 11.512,41 R$ 0,00 R$ 11.512,41 

mar/18 R$ 53.395,19 R$ 11.517,34 R$ 0,00 R$ 11.517,34 

abr/18 R$ 56.984,19 R$ 12.291,49 R$ 25.806,17 -R$ 13.514,68 

mai/18 R$ 49.995,97 R$ 10.784,13 R$ 0,00 R$ 10.784,13 

jun/18 R$ 52.898,45 R$ 11.410,20 R$ 16.142,63 -R$ 4.732,43 

jul/18 R$ 55.120,72 R$ 11.889,54 R$ 0,00 R$ 11.889,54 

ago/18 R$ 52.978,91 R$ 11.427,55 R$ 0,00 R$ 11.427,55 

set/18 R$ 51.083,83 R$ 11.018,78 R$ 28.283,77 -R$ 17.264,99 

out/18 R$ 56.465,35 R$ 12.179,58 R$ 8.241,26 R$ 3.938,32 

nov/18 R$ 54.724,76 R$ 11.804,13 R$ 9.353,30 R$ 2.450,83 

dez/18 R$ 56.045,40 R$ 12.088,99 R$ 0,00 R$ 12.088,99 

Total    R$ 33.559,37 
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Tabela VI – Fundo Provisionado do CEI Galpão Atria Imperador 
(Processo SEI nº 6016.2017/0054546-2) 

Mês de 

Referência 

Valores recursos 

humanos 
Valor devido (A) 

Valor depositado 

(B) 
Diferença (B – A) 

jan/18 R$ 83.683,04 R$ 18.050,43 R$ 10.649,20 R$ 7.401,23 

fev/18 R$ 61.533,89 R$ 13.272,86 R$ 0,00 R$ 13.272,86 

mar/18 R$ 63.426,34 R$ 13.681,06 R$ 0,00 R$ 13.681,06 

abr/18 R$ 58.325,41 R$ 12.580,79 R$ 0,00 R$ 12.580,79 

mai/18 R$ 59.991,96 R$ 12.940,27 R$ 0,00 R$ 12.940,27 

jun/18 R$  65.392,13 R$ 14.105,08 R$ 50.523,99 -R$ 36.418,91 

jul/18 R$ 60.057,43 R$ 12.954,39 R$ 0,00 R$ 12.954,39 

ago/18 R$ 63.090,51 R$ 13.608,62 R$ 0,00 R$ 13.608,62 

set/18 R$ 59.983,35 R$ 12.938,41 R$ 0,00 R$ 12.938,41 

out/18 R$ 61.683,66 R$ 13.305,17 R$ 39.037,55 -R$ 25.732,38 

nov/18 R$ 62.934,40 R$ 13.574,95 R$ 9.729,28 R$ 3.845,67 

dez/18 R$ 62.503,32 R$ 13.481,97 R$ 10.005,16 R$ 3.476,81 

Total    R$ 44.548,81 

 
 
Pela análise das tabelas acima, percebe-se, por exemplo, que a entidade não fez nenhum depósito 
no fundo provisionado nos meses de fevereiro, março, maio, julho e agosto, em relação a todos os 
CEIs. Além disso, no caso CEI Galpão Galpão Atria, não foram feitos depósitos em abril, maio, 
julho e agosto; no caso do CEI Renzo Baldini, não foram feitos depósitos em maio, julho, agosto e 
setembro; no caso do CEI Galpão Atria Imperador não foram feitos depósitos em abril, maio, 
julho, agosto e setembro.  
 
Ante o exposto, cumpre observar que os depósitos a menor ocorridos nos fundos provisionados 
sob análise são indicativos de que, de fato, a provisão é insuficiente. O valor provisionado a menor 
indica que a entidade, quando da necessidade de utilização destes recursos para seu devido fim, 
pode não ter recursos suficientes para arcar com os objetivos do Fundo, quais sejam: assegurar 
pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos 
encargos oriundos de rescisões trabalhistas.  
 
Por fim, diante das irregularidades apontadas, a DRE-IQ, ao identificar o não cumprimento da 
Cláusula 4.2, XXII, do Termo de Colaboração, deveria ter comunicado à entidade para que fossem 
realizadas as regularizações necessárias, o que não ocorreu. E, caso a entidade parceira não 
atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ter sido suspensos. 

 
 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE: 
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Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 

 

“Em continuidade da Portaria 3477/2011 e Portaria vigente 4.548/2017 o percentual adotado 

sempre foi de 21,57% sobre o salário/ base do FGT”. 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
 

“Discutir com SME o apontamento da CGM sobre o percentual de 21,57% e os encargos que 

estão sendo considerados pelas OSCs/ SME/ DRE para apreciação e posterior retorno”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
A DRE justificou os depósitos a menor informando que os valores depositados no fundo 
provisionado devem ter como base de cálculo o salário-base pago aos funcionários, e não a 
totalidade dos valores gastos com recursos humanos. No entanto, a Portaria n° 4.548/2017 é 
explícita ao prever que deverão ser recolhidos ao fundo provisionado “21,57% sobre o total das 

despesas com recursos humanos”. As despesas com recursos humanos não incluem somente os 
valores gastos com o salário-base, mas também os valores gastos com FGTS, previdência social e 
outros encargos trabalhistas. 
 
Caso a SME entenda ser mais pertinente que os depósitos do fundo provisionados sejam 
incidentes sobre o salário-base dos funcionários, deverá proceder a uma alteração do normativo 
legal. Enquanto não for feita a alteração do normativo, os depósitos no fundo provisionado 
deverão ter como base de cálculo a totalidade dos gastos com recursos humanos realizados 
mensalmente.  
 

RECOMENDAÇÃO 004 
 
Recomenda-se à SME que elabore sistema ou planilha padronizada para o cálculo do valor a ser 
depositado mensalmente no fundo provisionado. Esta planilha terá como objetivo facilitar a 
análise, a ser feita pela DRE, do cumprimento das obrigações pelas entidades relativas ao fundo 
provisionado.  
 

RECOMENDAÇÃO 005 
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Recomenda-se que a SME envie uma notificação formal a todas as DREs informando que a base 
de cálculo do fundo provisionado deve ser o valor total gasto com recursos humanos, não o 
salário-base. 
 

RECOMENDAÇÃO 006 
 
Recomenda-se que a SME elabore estudo para analisar se é mais conveniente que o cálculo do 
valor a ser depositado no fundo provisionado tenha como base o salário-base ou o total do valor 
gasto com recursos humanos. Caso o estudo conclua que a melhor solução seja a incidência sobre 
o salário-base, deverá haver alteração do normativo legal. 

 
 
3.2 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo Provisionado: do 
desrespeito ao recolhimento mensal. 

O Termo de Colaboração estabelece que: 

 

4.2. Compete à Organização: 

XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos, a título de 

provisão/fundo de reserva em conta poupança específica, com intuito de assegurar pagamentos 

referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos, férias e 

13º salários. 

 

No entanto, a entidade não fez os depósitos mensais como estabelecidos na legislação. Pela 
análise das Tabelas V, VI, VII, ressalta-se que a entidade não fez nenhum depósito no fundo 
provisionado dos CEIs nos meses de fevereiro, março, maio, julho e agosto. Além disso, no caso 
específico do CEI Galpão Atria, também não foi efetuado depósito no mês de abril; no caso do 
CEI Renzo Baldini, também não foi efetuado depósito no mês de dezembro; no caso do CEI 
Galpão Atria Imperador, não foi efetuado depósito nos meses de abril e dezembro.  
 
Depósitos atrasados em um fundo provisionado são indicativos de que, de fato, não há provisão. 
Estes atrasos indicavam que a Associação poderia não ter recursos para arcar com os objetivos do 
Fundo: assegurar pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas 
de 1/3 e aos encargos oriundos de rescisões trabalhistas.  
 
Ao constatar a irregularidade e o não cumprimento da Cláusula 4.2, XXII, do Termo de 
Colaboração, caberia à DRE notificar a entidade para as regularizações necessárias. Caso a 
entidade parceira não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 
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Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 

“Com a transição da Portaria, as prestações de contas foram entregues no formato da Portaria 

3477/2011 pela dificuldade de adaptação com a Portaria vigente, foi reapresentado com a 

correção dos documentos e ao analisar a prestação de contas, foi identificado, notificado e 

inserido em Processo de Prestação de Contas/2018.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
 
“Intensificar acompanhamento trimestral e se houver reincidência, propor a denúncia da OSC.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
Esta Equipe de Auditoria compreende que a adaptação e transição para um novo normativo legal 
apresentam dificuldades tanto para as DREs quanto para as OSCs. Por isso, acata a justificativa da 
DRE e entende que o Plano de Providências apresentado é coerente com as constatações e 
suficiente para mitigar a ocorrência dessa irregularidade no futuro. 
 
No entanto, esta Equipe de Auditoria ressalta que, apesar da irregularidade constatada ter se 
concentrado nos primeiros meses do ano de 2018 no caso do CEI Galpão Atria, a irregularidade 
persistiu até o fim do ano nos CEIs Renzo Baldini (dezembro) e Galpão Atria Imperador (julho a 
setembro). Portanto, recomenda-se que, caso a entidade reincida na irregularidade, os termos de 
colaboração deverão ser denunciados, em processo administrativo com respeito ao contraditório e 
à ampla defesa à associação. 
 

RECOMENDAÇÃO 007 
 
Recomenda-se alteração da legislação para que haja previsão normativa específica de penalidade a 
ser aplicada em virtude de descumprimento reiterado dos depósitos obrigatórios do fundo 
provisionado. 
 
RECOMENDAÇÃO 008 
 
Recomenda-se que, caso a entidade Galpão Atria reincida na irregularidade e não realize os 
depósitos ao fundo provisionado mensalmente, os termos de colaboração sejam denunciados, em 
processo administrativo com respeito ao contraditório e à ampla defesa. 
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CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: falta de vistoria prévia do 
imóvel para celebração do termo de colaboração.   
 
Acerca desta matéria, a Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que: 
 

Art. 10. Em se tratando de parceria na modalidade particular, a DRE deverá vistoriar 

previamente o imóvel para verificar o potencial em atender as exigências previstas nos 

Padrões Básicos de infraestrutura, instituídos por Portaria específica da SME. 

 
§ 1º - A organização deverá solicitar à DRE a vistoria prévia por meio de ofício, 

acompanhado da planta arquitetônica ou o croqui do imóvel, no seu estado atual, bem 

como a proposta de organização dos  espaços para o atendimento pretendido. 
 

§ 2º - A visita in loco deverá ser realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia ou por 

Comissão Especial de Vistoria, designada pelo Diretor Regional de Educação, integrada, 

preferencialmente, pelo profissional da área de engenharia.·. 
 

§ 3º - Após a vistoria tratada no caput, a DRE deverá elaborar relatório contendo a 

descrição da análise realizada, inclusive com as adequações que serão necessárias, e 

uma das seguintes conclusões: 

 

a) que o imóvel detém condições para a instalação de CEI e que será necessário 

apresentar um Plano de Adequação, conforme especificado no art. 15 desta Portaria;  

 

b)que o imóvel não atende as necessidades ou especificidades para o atendimento 

educacional pretendido, não sendo possível a instalação de CEI. 
 

§ 4º - Após ciência do relatório da DRE, a organização poderá formalizar a proposta de 

celebração do termo de colaboração ou, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso da 

decisão que não aprovou o prédio, de forma fundamentada. 

 
§ 5º – Os responsáveis pela vistoria realizada se manifestarão sobre o recurso, cabendo 

a decisão final ao Diretor Regional de Educação. (grifos nossos) 
 
 
Ademais, em seu art. 18, preconiza que: 

 

Art. 18. Os pedidos de celebração de parceria serão analisados e instruídos pela DRE no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme procedimento abaixo indicado: 

 

[...] 

 

II - Caberá ao Assistente Técnico de Engenharia, mediante vistoria in loco: 

 

a) avaliar a capacidade máxima de atendimento do equipamento; 

 

b) na modalidade indireta, juntar ao processo a planta arquitetônica ou, 

excepcionalmente, elaborar croqui do imóvel; 
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c) na modalidade parceira particular, anexar ao processo a avaliação prévia do imóvel, 

manifestando-se sobre o Plano de Adequação, juntamente com os demais membros da 

Comissão Especial de Vistoria, se o caso; 

 

d) manifestar-se sobre as condições físicas do imóvel e sua infraestrutura, apontando as 

adequações eventualmente necessárias, considerando a avaliação prévia do imóvel e o 

relatório de que trata o art. 10 desta Portaria; 

 

e) emitir manifestação conclusiva para a celebração da parceria. 

 

No entanto, nos processos administrativos de celebração das parcerias firmadas para a 
administração dos CEIs Galpão Atria Renzo Baldini, Galpão Atria e Galpão Atria Imperador 
(Processos SEI nº 6016.2017/0054548-9, nº 6016.2017/0054545-4 e nº 6016.2017/0054546-2), 
não foi identificado, em análise dos documentos juntados aos autos dos processos, relatório 
contendo informações acerca da visita realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia e/ou 
Comissão Especial de Vistoria que pudesse comprovar o cumprimento da obrigação prevista no 
instrumento legal acima indicado.  
 
Ainda, de forma a corroborar a necessidade da realização da vistoria prévia, posteriormente à 
celebração dos Termos de Colaboração em questão, foram constatados, mediante exame de 
documentos juntados aos respectivos expedientes, diversos problemas na infraestrutura dos CEIs, 
a saber: 
 

• CEI Galpão Atria Renzo Baldini - parque infantil inutilizado por muitos meses e banheiro 
com obras inacabadas, substituição de lâmpadas, vidros quebrados na janela da cozinha, 
lixeiras sem tampa e sem bebedouro (docs. SEI nº 012674770 e 013467071); 
 

• CEI Galpão Atria Imperador - instalação de filtros nos bebedouros, troca de lâmpadas, 
manutenção de ralos e canos de parque e troca de pisos (doc. SEI nº 019319523); 
 

• CEI Galpão Atria – providenciar assentos nos vasos sanitários, instalar espelhos em todas 
as salas, instalar bebedouros, trocar lixeiras quebradas, substituir descargas por caixas 
acopladas, instalar coifar, tampar as tomadas e ralos (doc. SEI nº 7449505). 

 

Assim sendo, percebe-se que, nas visitas realizadas pela DRE-IQ, foi identificada a necessidade 
de diversas obras de adequações nas unidades escolares em exame. Estas constatações tardias 
poderiam ter sido evitadas se tivesse sido realizada a visita prévia. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 

“A vistoria prévia é anterior a Portaria, a qual ocorreu no momento da Celebração da OSC e 

Galpão Atria Brasil é uma OSC em continuidade.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
 

“Esclarecemos que já é realizada em todas as Parcerias novas de acordo com os Padrões 

Básicos de Qualidade.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato” 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Os Termos de Colaboração entre a DRE e a Galpão Atria foram celebrados após a entrada em 
vigor da Portaria SME n° 4.548/2017, substituindo os Termos de Convênio vigentes entre a DRE 
e a Associação Galpão Atria. A transformação dos Termos de Convênio em Termos de 
Colaboração, no começo de 2018, foi operacionalizada por toda a SME com o intuito de adequar 
as parcerias em vigência à Portaria SME n° 4.548/2017. Segundo a DRE, portanto, como esses 
termos de colaboração foram celebrados com o único intuito de adequar as parcerias antigas, ainda 
no regime de convênio, ao novo normativo legal, não haveria necessidade da realização de vistoria 
prévia.  
 
No entanto, a justificativa da DRE não encontra embasamento legal, já que a Portaria SME n° 
4.548/2017 não prevê a desnecessidade da realização da vistoria prévia para os casos de 
celebração de Termos de Colaboração em continuidade. Além disso, as próprias visitas mensais 
realizadas pela SME constaram diversas irregularidades nos imóveis e adequações dos CEIs, o 
que comprova que havia a necessidade da realização da vistoria prévia para a verificação da 
adequação dos imóveis. 
 
Por último, destaca-se que, enquanto a vistoria prévia é realizada por engenheiro, as vistorias 
mensais são realizadas por funcionários da área da educação. Portanto, as visitas são 
complementares e, em nenhuma hipótese, uma visita poderá ser substituída por outra.  
 
O Plano de Providências apresentado pela DRE é adequado, já que deverão ser realizadas vistorias 
prévias em todas os novos Termos de Colaboração firmados, independentemente de as parcerias 
serem de continuidade ou não. 
 

RECOMENDAÇÃO 009 
 
Recomenda-se que a SME realize vistoria prévia por profissional da área de engenharia sempre 
que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se refira a parceria em 
continuidade. 
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CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de 
acompanhamento do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, 
Renzo Baldini e Galpão Atria.  
 
Em consulta a Relatórios de Supervisão Escolar, juntados aos respectivos processos, a Equipe de 
Auditoria identificou o descumprimento dos prazos para adequações aos imóveis, conforme 
previsto em plano específico acordado entre as partes, para as três creches: 
 
- CEI Galpão Atria Imperador – Relatório emitido em 08 de novembro de 2018 (doc. SEI nº 
013475979); 
 

 

Figura III - Relatório de Supervisão Escolar do CEI Galpão Atria Imperador informando 
que os itens do plano de adequação não foram todos realizados. 

 
- CEI Renzo Baldini – Relatório emitido em 04 de julho de 2019 (doc. SEI nº 020198484); 

 

 
Figura IV - Relatório de Supervisão Escolar do CEI Renzo Baldini informando que o Plano 
de Adequação não foi cumprido em sua totalidade.  
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- CEI Galpão Atria – Relatório emitido em 02 de julho de 2019 (doc. SEI nº 020197771); 

 

 
Figura V – Relatório de Supervisão Escolar do CEI Galpão Atria informando que o Plano de 
Adequação não foi cumprido em sua totalidade.  

 

Acerca deste assunto, a Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que:  
 

Art. 34. O repasse referente ao acréscimo para fins de custodiar as despesas de locação, 

ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo de colaboração, desde que a 

organização apresente ao setor de parcerias da DRE, em até 5 (cinco) 

dias, cópia do contrato de locação devidamente assinado. 

 

Art. 35. Na hipótese de serem necessárias obras ou adequações físicas ao imóvel, estas 

deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme o Plano de 

Adequação aprovado. 
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§1º - O prazo do caput será contado a partir da assinatura do termo de colaboração se o 

imóvel for da própria organização ou a partir da data em que o contrato de locação for 

entregue na DRE. 

 

§ 2º – A critério do Gestor da parceria, o prazo para adequações ao imóvel poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período. 

 

Art. 36. Não atendido o prazo referido no artigo anterior para cumprimento do Plano 

de Adequação, o repasse previsto no art .34 desta Portaria será suspenso pelo Gestor da 

parceria. (grifos nossos) 

 

Ainda, o normativo supracitado estabelece que, caso sejam necessárias obras ou adequações 
físicas ao imóvel em que será instalado o CEI, a entidade terá o prazo de 60 dias, contados da 
assinatura do termo de colaboração, para realizá-las. Pelos documentos apresentados acima, 
conclui-se que, após 22 meses da assinatura dos Termos de Colaboração, a entidade ainda não 
executou a totalidade das obras previstas no Plano de Adequação. 
 
Assim, o repasse para custear despesas de locação deveria ter sido suspenso na data limite para a 
realização do plano de adequação. A tabela abaixo sistematiza os valores repassados para custeio 
de aluguel que deveriam ter sido suspensos:  

 

Tabela VII – Valores pagos de verba de aluguel no período que deveria ter vigorado a suspensão 

CEI 

Data do 

Termo de 

Colaboração 

Prazo para o Plano 

de Adequação 

Número de Repasses pagos 

indevidamente 
Valor 

Atria Imperador  29/12/2017 28/02/2018 20 R$ 87.812,00 

Renzo Baldini 20/12/2017 22/02/2018 20 R$ 134.914,00 

Galpão Atria 29/12/2017 28/02/2018 20 R$150.388,20 

 Total     R$ 373.114,20 

 
Desta forma, conforme exposto, as adequações necessárias aos imóveis não foram realizadas no 
prazo especificado na Portaria n° 4.548/2017, fato que, além de estar em desacordo com a 
legislação vigente, pode prejudicar a qualidade e a segurança da prestação dos serviços.  
 
A DRE, ao constatar que os Planos de Adequação não haviam sido executados em sua totalidade, 
deveria ter suspendido os repasses das verbas para custodiar a locação dos imóveis dos CEIs. O 
valor total repassado durante o período em que deveria ter vigorado a suspensão é de R$ 
373.114,20.  
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 

“O artigo 34, 35 e 36 não foram aplicados para estes CEIs, por considerar que são CEIs em 

continuidade, houve a transição entre Portarias em dezembro/2017” 

 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS:  

“Inserido cópia das adequações em processo ADM.” 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato” 

 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Assim como explicitado na análise referente à Constatação 004, o fato de os termos de 
colaboração terem sido firmados para adequar os termos de convênios anteriores à nova legislação 
não afasta os normativos previstos na Portaria SME n° 4.548/2017. A Portaria não prevê a 
desnecessidade da realização e acompanhamento dos planos de adequação para os casos de 
celebração de termos de colaboração em continuidade. Portanto, a justificativa da DRE não é 
válida e os normativos da Portaria SME n° 4.548/2017 deverão ser aplicados a todos os novos 
termos de colaboração firmados, independente se são ou não oriundos de parceria em 
continuidade. 
 
Ademais, a resposta do Plano de Providências da DRE foi incompleta, já que, apesar de afirmar 
que inseriu as “cópias das adequações em processo ADM”, não indicou esses documentos em sua 
resposta. Em exame dos processos administrativos, verificou-se que os documentos mencionados 
na manifestação da Unidade são os docs. SEI n° 027338122 (Galpão Atria Imperador), 
027335795 (Renzo Baldini) e 027567617 (Galpão Atria).  
 
Nos documentos juntados ao processo administrativo do CEI Galpão Atria Imperador, constatou-
se que a DRE requereu uma série de adaptações no imóvel em fevereiro de 2017 (fl. 1); até junho 
de 2018 as adequações ainda não haviam sido realizadas; a DRE concedeu novo prazo até julho de 
2018 e novamente não foram realizadas as adequações no prazo; diversas adequações não foram 
realizadas até novembro de 2018 (fls. 49); novas adequações requeridas e não realizadas em maio 
de 2019 (fls. 99). Por esses documentos juntados, constatou-se que as adequações só foram 
totalmente realizadas em setembro de 2019 (fls. 120), dois anos e meio após o plano de adequação 
inicial, de fevereiro de 2017. Além disso, a DRE concedia novo prazo para as obras a cada pedido 
realizado pela associação, sem nenhuma contestação, exigência ou penalidade. 
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Já os documentos do CEI Galpão Atria demonstram que havia a necessidade de realização de 
obras de adequações no imóvel desde o início da parceria, em fevereiro de 2018 (fls. 1 a 3). Em 
novembro de 2018, as referidas adequações ainda não haviam sido realizadas (fls. 45 a 46). Em 
agosto de 2019, quase um ano após o plano de adequações enviado à entidade, foi enviado pela 
DRE documento ao Setor de Parcerias da SME, informando as irregularidades e solicitando as 
providências devidas (fls. 55 a 58). Até a última informação juntada no documento (fls. 136), de 
19 de outubro de 2019, a associação ainda não havia cumprido todas as obras de adequações no 
CEI Galpão Atria. Neste caso, portanto, deverão ser suspendidos os repasses previstos no artigo 
34. 
 
Os documentos do CEI Renzo Baldini demonstram que em abril de 2019 foram constatadas 
diversas necessidades de adequações na estrutura do CEI (fls. 2 a 8); a visita realizada em agosto 
de 2019 constatou que as adequações foram realizadas. Portanto, neste caso, não foi constatada 
grande intempestividade na realização das adequações pela entidade. 
 
A primeira irregularidade a ser ressaltada é a falta de instrução do processo administrativo. Ao 
analisar estes documentos juntados ao processo, percebe-se que a DRE tem diversas 
comunicações informais com a parceira “por fora do processo”. Todas as comunicações entre a 
DRE e a parceira, sem exceção, devem ser documentadas e juntadas ao processo administrativo, 
inclusive e-mails. Os documentos juntados ao processo em resposta a esta auditoria são essenciais 
e de grande importância, constituindo irregularidade a sua não juntada tempestiva ao processo 
administrativo.  
 
Quanto à falta de cumprimento do plano de adequação, os documentos juntados comprovam que a 
DRE cobrou e notificou insistentemente a parceira para que o as obras de adequação fossem 
realizadas. A inadequação da atuação da DRE, portanto, limitou-se à não aplicação das 
penalidades previstas na Portaria SME n° 4.548/2017 pelos descumprimentos dos planos de 
adequação.  
 
Os documentos juntados demonstram que, apesar de exigidas desde fevereiro de 2017, as 
adequações no CEI Galpão Atria Imperador só foram plenamente realizadas em setembro de 
2019, dois anos e meio depois de requeridas. No caso do CEI Galpão Atria, apesar de exigidas 
desde fevereiro de 2018, as obras de adequações ainda não foram plenamente realizadas. Quanto a 
isso, o artigo 36 da referida portaria estabelece que: 
 

 Art. 36. Não atendido o prazo referido no artigo anterior para cumprimento do Plano de 

Adequação, o repasse previsto no art . 34 desta Portaria será suspenso pelo Gestor da 

parceria. 

 
Diante da não realização das obras de adaptação exigidas, deveria a DRE, portanto, aplicar a 
penalidade prevista no artigo 36 e suspender o pagamento dos repasses para custeio do aluguel. 
Caso a entidade, mesmo com a punição, não realizasse as adequações, os termos de colaboração 
deveriam ser denunciados. Pelos documentos juntados ao processo nesta resposta, os respectivos 
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Termos de Colaboração deveriam ter sido denunciados, já que, no caso do CEI Galpão Atria 
Imperador, a entidade demorou dois anos e meio para adequar o imóvel e, no caso do CEI Galpão 
Atria, apesar das adequações serem exigidas desde fevereiro de 2018, ainda não foram 
completamente realizadas. 
 
Na manifestação apresentada a esta Equipe de Auditoria, a DRE afirma que “os artigos 34, 35 e 

36 não foram aplicados para estes CEIs, por considerar que são CEIs em continuidade, houve a 

transição entre Portarias em dezembro/2017”. Apesar da falta do detalhamento da justificativa, 
entende-se que a DRE esteja afirmando que o prazo máximo de 60 dias, previsto no artigo 35, 
para o encerramento das obras do plano de adequação, não se aplique para os casos de CEIs em 
funcionamento. Este prazo, de fato, refere-se principalmente aos novos CEIs, e esta Equipe de 
Auditoria compreende que, em um CEI em atividade, este prazo poderá ser insuficiente tendo em 
vista que as obras deverão ser realizadas sem a paralisação das aulas. Pelo que se contatou nos 
documentos juntados, a DRE concedeu um prazo maior e suficiente para a entidade realizar as 
adequações, prazo que foi desrespeitado pela entidade. Portanto, neste caso, é sim aplicável a 
penalidade prevista no artigo 36, no caso dos CEIs Galpão Atria e Galpão Atria Imperador. 
 
Por fim, ressalta-se que as adequações requeridas pela DRE não foram formalizadas em um 
documento individual, organizado, mas elencados conjuntamente com diversas informações das 
visitas mensais. A Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que: 
 

Art.15. O Plano de Adequação consiste na descrição das adequações físicas do imóvel 

necessárias à implantação do CEI, com indicação dos prazos em que serão realizadas. 

 

Parágrafo único: Para elaboração do plano referido no caput, a organização deverá 

considerar os Padrões Básicos de Infraestrutura, o relatório da vistoria prévia ao imóvel 

e a manifestação do Assistente Técnico de Engenharia. 

 

Assim, no plano de adequação deverá constar o detalhamento das adequações a serem realizadas, 
a assinatura do representante da associação e do gestor do contrato, o prazo para a realização das 
obras e a penalidade prevista caso a Associação descumpra o plano de adequação. Portanto, 
recomenda-se que a SME elabore um documento padronizado de Plano de Adequação e distribua 
para as DREs. 
 
Concluindo, a DRE deveria ter suspendido os repasses para custeio do aluguel dos CEIs Galpão 
Atria e Galpão Atria Imperador devido ao atraso nas obras do plano de adequação. Como os 
atrasos ultrapassaram mais de um ano em ambos os casos, os termos deveriam ter sido 
denunciados. No caso do CEI Galpão Atria, ainda não foram realizados todas as obras do plano de 
adequação e a DRE deverá suspender os repasses do artigo 34 e iniciar o procedimento para 
denúncia da parceria. 
 
RECOMENDAÇÃO 010 
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Recomenda-se a suspensão do repasse previsto no artigo 34 da Portaria SME n° 4.548/2017 para o 
CEI Galpão Atria, já que não foram realizadas as obras de adequação no prazo previsto. Além 
disso, a DRE deverá iniciar o procedimento de denúncia da parceria. 
 
RECOMENDAÇÃO 011 
 
Recomenda-se que a SME, sempre que uma entidade não cumprir o prazo do Plano de Adequação 
sem justificativa razoável, mesmo que seja uma adequação requerida durante a execução da 
parceria, aplique a sanção prevista no artigo 36 da Portaria SME n° 4.548/2017 e suspenda os 
repasses previstos no artigo 34 deste normativo. 
 
RECOMENDAÇÃO 012 
 
Recomenda-se que a SME oriente as DREs para sempre juntar os planos de adequação dos 
imóveis dos CEIs aos processos administrativos. Os Planos de Adequação deverão identificar as 
obras de adequações a serem realizadas, o prazo para a realização das obras e as penalidades 
previstas caso a associação descumpra o plano de adequação. Este documento deverá ser assinado 
pelo gestor do contrato e pelo presidente da Associação. 
RECOMENDAÇÃO 013 
 
Recomenda-se que a SME atualize seus normativos legais para regular as obras de adequações dos 
imóveis de CEIs em funcionamento, especificando os prazos para as obras e as punições em caso 
de descumprimento. 
 
RECOMENDAÇÃO 014 
 
Recomenda-se que a SME elabore um documento modelo para o plano de adequação a ser 
distribuído a todas as DREs. Neste documento, deverão estar previstos as obras de adequação a 
serem realizadas, o prazo para o encerramento das obras e as penalidades caso a associação 
desrespeite o referido plano. 
 

 
CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidades no procedimento de prestação de contas pela OSC 
Galpão Atria Brasil: ausência de documentos relativos ao processo de prestação de contas 
dos valores recebidos em janeiro de 2018. 
 
A entidade Galpão Atria Brasil não prestou contas dos valores recebidos em janeiro de 2018 para 
o gerenciamento dos CEIs Galpão Atria (R$ 91.782,20), Galpão Atria Renzo Baldini (R$ 
85.948,44) e Galpão Atria Imperador (R$ 99.927,08).  
 
No caso dos CEIs Galpão Atria, Renzo Baldini e Galpão Atria Imperador, foram juntados os 
extratos bancários do mês de janeiro, mas não foi apresentada a Planilha de Conciliação Bancária 
dos gastos do mês. 
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A respeito desta questão, a Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que: 
 

Art. 60. Retornando o processo da contabilidade, o setor de parcerias, deverá emitir 

manifestação quanto à prestação e contas parcial podendo propor a aprovação, 

aprovação com ressalvas ou a rejeição das contas. 

 

[...] 

 

§ 3º- As contas serão rejeitadas, sendo avaliadas irregulares, nos casos de: 

 

I - omissão no dever de prestar contas; 

 

Assim, a entidade foi omissa na prestação de contas dos recursos recebidos em janeiro de 2018 
para a administração dos CEIs. O valor sem prestação de contas pela entidade totaliza R$ 
277.657,72. As prestações de contas apresentadas pela entidade mantenedora dos CEIs aqui 
especificados, portanto, deveriam ter sido rejeitadas, já que não foram apresentadas as despesas 
referentes ao mês de janeiro de 2018. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 
 

“Foi solicitado o desarquivamento dos processos SIMPROC. No processo físico consta a 

prestação de contas referente a dezembro com verba recebida em 28/12/2017 (Galpão Renzo 

Baldini) e 29/12/2017 (Galpão Atria e Galpão Atria Imperador). No processo SEI a prestação de 

contas referente a Janeiro (RH, aluguel, encargos, concessionárias), considerando os gastos em 

período em férias, o pagamento da verba ocorreu em 15/02/2018, não havendo outros valores 

recebidos em janeiro/2018.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
 

“Inserir cópia da prestação dezembro/2017 (Simproc) no processo SEI (prestação de contas 

2018).” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

 “Imediato” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
Na justificativa, a Unidade cita o desarquivamento dos processos do Simproc, com a prestação de 
dezembro, mas não identifica se estes documentos já foram juntados ao processo SEI. Em 
pesquisa ao processo administrativo, esta Equipe de Auditoria não localizou os referidos 
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documentos. O pagamento da verba ocorrido em 15/02/2018 é referente ao mês de janeiro, como 
se identifica nas notas de liquidação de R$ 91.782,20 (docs. SEI n° 6799312 e 6806675), no CEI 
Galpão Atria, de R$ 85.948,44 (docs. SEI n° 6800502 e 6805077), no CEI Galpão Atria Renzo 
Baldini, e de R$ 99.927,08, no CEI Galpão Atria Imperador (docs. SEI n° 6799255 e 6807295). 
Além disso, mesmo correspondendo ao período de férias, no mês de janeiro há diversos custos 
como pagamento de funcionários (férias ou salário), aluguel, contador, obras, etc. Na resposta da 
Unidade, não foi esclarecido se estes gastos foram declarados na prestação de contas de dezembro 
e nem foram juntados tais documentos. A justificativa da Unidade, portanto, é insuficiente para a 
comprovação da utilização desses recursos.  
 

RECOMENDAÇÃO 015 
 
Recomenda-se que a SME junte aos processos das parcerias as prestações de contas referentes aos 
valores utilizados e recebidos em janeiro de 2018.  
 

 

 

CONSTATAÇÃO 007 - Fragilidade identificada nos instrumentais de controle de frequência 
adotados pela OSC Galpão Atria: inconsistências no preenchimento dos diários de classe. 
 
Em análise dos Diários de Classe juntados aos autos, verifica-se que grande parte dos Diários de 
Classe preenchidos pelos professores dos CEIs geridos pela OSC Galpão Atria apresentam 
inconsistências que acabam por prejudicar a averiguação de sua fidedignidade e da autoria de seu 
preenchimento. Em relação ao disposto, aponta-se que os documentos analisados não apresentam 
assinaturas dos professores, não há identificação da sala e nem identificação do CEI. Segue, 
abaixo, um exemplo de um diário de classe sem essas identificações e assinaturas: 
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Figura VI - Diário de Classe com ausências de identificações. (doc. SEI 

n° 019272224) 

 

Destaca-se que não há um padrão de preenchimento dos diários de classe elaborados pela entidade 
mantenedora. Em alguns dos diários de classe analisados, há a assinatura dos professores e a 
identificação do CEI e da turma a que se refere; em outros, não há essas informações. 
 
Em suma, diante dos fatos apontados, verifica-se uma fragilidade em relação aos controles 
instituídos pela OSC Galpão Atria, resultando em graves prejuízos à integridade e a fidedignidade 
das informações apresentadas. 
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JUSTIFICATIVA DA UNIDADE  

Mediante o doc. SEI n° 027350524, encaminhado em 23/03/2020, a SME assim se manifestou: 

 
“As orientações para as OSCs ocorrem com frequência e em formações pedagógicas”. 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS  
 

“A) Retomada das orientações do preenchimento dos diários de classe e acompanhamento. B) 

Indicação dos diários de classe para a compra de outros diários mais completos.                    
 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  
 
“Imediato e em continuidade”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  
 
Em manifestação apresentada a esta equipe de auditoria, a SME comprometeu-se a retomar as 
orientações para as OSCs com relação ao preenchimento adequado dos Diários de Classe, 
medida elementar e de suma importância para a mitigação da ocorrência de erros ou fraudes no 
preenchimento de documentos. Ademais, é imperioso mencionar que a Unidade realize não 
somente a orientação, mas também a conciliação entre as informações apresentadas no Diário de 
Classe e as constatadas nas visitas realizadas pela Supervisão Escolar aos CEIs, visando a 
evitar/identificar possíveis divergências. Assim, ressalta-se que a possível inércia da SME, no 
que tange ao aceite de informações ausentes ou incompletas nos Diários de Classe, pode 
comprometer os trabalhos de prestações de contas, fragilizando o controle de eventuais fraudes. 
Ademais, cabe salientar que, uma vez que a SME entender que ocorreu má-fé da entidade diante 
da verificação de informações documentais incompletas, o Termo de Colaboração deverá ser 
denunciado.  

 
RECOMENDAÇÃO 016 
 
Recomenda-se que a SME elabore planilha padrão de conciliação entre as informações 
apresentadas nos Diários de Classe e as informações referentes às visitas realizadas pela 
Supervisão Escolar aos CEIs.  
 
RECOMENDAÇÃO 017 
 
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. 
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Destaca-se que o treinamento deve incluir temas que afastem a ocorrência dos erros identificados 
neste trabalho de auditoria, quais sejam: 
 
Constatações 001 e 002. Orientação para que os servidores verifiquem se a frequência das 
crianças informada pela entidade é compatível com a frequência verificada nas visitas realizadas 
pelos servidores ao CEI. Além disso, em caso de constatação de frequência insatisfatória, a 
entidade deverá ser notificada para que seja apresentado um plano de providências para solucionar 
a questão. 
 
Constatação 003. Orientação para que os servidores realizem conciliação mensal entre os valores 
das planilhas enviadas pela entidade e o saldo dos extratos bancários da conta poupança referentes 
aos fundos provisionados para verificação se os valores informados foram efetivamente 
depositados em conta. Ademais, os servidores devem adotar rotina de verificação, a ser aplicada 
em cada prestação de contas, com vistas à confirmação de que o valor depositado no fundo 
provisionado corresponde a 21,57% das despesas mensais com recursos humanos. Sendo 
constatadas diferenças nos valores, a entidade deverá ser notificada para regularização da conta do 
fundo provisionado. Assim sendo, se, após a notificação, a irregularidade não for sanada, a DRE 
deverá suspender os pagamentos à entidade parceira. 
 
Constatação 003. Orientação à utilização de sistema ou planilha padronizada prevista na 
Recomendação 004. 
 
Constatação 003. Orientação para que a base de cálculo do fundo provisionado deve ser o valor 
total gasto com recursos humanos, não o salário-base. 
 
Constatação 004. Orientação para que seja realizada vistoria prévia por profissional da área de 
engenharia sempre que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se refira a 
parceria em continuidade. 
 
Constatação 005. Orientação para que, sempre que a entidade parceira apresentar Plano de 
Adequação do imóvel, a SME, no prazo final do plano, realize visita com profissional de 
engenharia para verificar se o Plano de Adequação foi cumprido.  
 
Constatação 005. Orientação pra que, sempre que a entidade não cumprir com o plano de 
adequação injustificadamente, seja aplicada a punição prevista no artigo 36 da Portaria nº 
4.548/2017 e sejam suspensos os repasses previstos no artigo 34. Em caso de reincidência, as 
parcerias deverão ser denunciadas. 
  
Constatação 005. Orientação para que todos os documentos relativos à parceria, inclusive 
conversas informais por e-mail entre a DRE e a OSC, sejam juntados ao processo administrativo.  
  
Constatação 006. Orientação para a fiscalização e controle dos instrumentais de controle de 
frequência adotados pelas OSCs e para a utilização de planilha de conciliação prevista na 
Recomendação 015. 
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ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO 

 

  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
 

6067.2019/0009003-3 
 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 001 de 017 

Texto* 

Recomenda-se a alteração da Portaria nº 4.548/2017 para que haja a previsão de denúncia do 
termo de colaboração/convênio caso a entidade não atinja a frequência mínima de 80% das 

crianças matriculadas por dois trimestres competitivos. A verificação da frequência deverá ser 
realizada por servidores da SME. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 001 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: falta de providências da DRE 

com relação à baixa frequência dos alunos.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

Ação** 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs objetivando o aprimoramento dos instrumentos de acompanhamento da execução das 
parcerias, incluindo o acompanhamento da frequência. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo 
SEI* 

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendaç

ão* 

066-A/2019 - Recomendação 002 de 017 

Texto* 

Recomenda-se a regulamentação do § 1º, art. 53 da Portaria n°4.548 da Portaria nº 4.548/2017 para a 
elaboração de indicadores que reflitam o percentual de atendimento das metas estabelecidas no Termo 
de Colaboração.  

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundament
os* 

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: não atendimento de meta estabelecida 
em Plano de Trabalho.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

Ação** 
 
 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcioonamento dos 
CEIs.Também está em tramitação, fase final,  processo para implantação de uma Plataforma 
Eletrônica Integrada de Gestão das Parcerias, visando à padronização das informações e 
procedimentos, avaliação da execução e fiscalização dos repasses financeiros realizados mensalmente 
às Organizações da Sociedade Civil da Rede Parceira desta Pasta 

Respons
ável ** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo 
*** 

2020 /2021 

Evidências*
*** 

Verifcar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor. Verificar em 12 meses se a Plataforma 
Eletrônica Integrada estará em funcionamento.  
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade Auditada* 
Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº recomendação* 
066-A/2019 - Recomendação 003 de 017 

Texto* 

Recomenda-se a complementação da norma prevista no § 1º, art. 53 da Portaria 
n°4.548 para que  estabeleça sanções, através de suspensão proporcional dos 
repasses, para cada meta não atingida. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidade cometida pela DRE-IQ: não atendimento 
de meta estabelecida em Plano de Trabalho.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

Ação** 
 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas 
para a celebração e acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com 
as OSCs para o funcionamento dos CEIs objetivando o aprimoramento da 
fiscalização da rede parceira. 

Responsável ** 
SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 / 2021 

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 004 de 017 

Texto* 

Recomenda-se à SME que elabore sistema ou planilha padronizada para o cálculo do valor a ser 
depositado mensalmente no fundo provisionado. Esta planilha terá como objetivo facilitar a 
análise, a ser feita pela DRE, do cumprimento das obrigações pelas entidades relativas ao fundo 
provisionado.  

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 3.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% sobre o total de 
despesas com recursos humanos. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de Disconcordância com a recomendação 

Ação** 
 

O modelo de Planilha para o cálculo do valor a ser depositado no fundo provisionada já existe e 
integra o Manual de Gestão de Parcerias , pag. 53, com o título: Planilha de Aplicação do Fundo 
Provisionado . 

Responsável 
** 

  

Prazo ***   

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
 

6067.2019/0009003-3 

 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 005 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME envie uma notificação formal a todas as DREs informando que a base 
de cálculo do fundo provisionado deve ser o valor total gasto com recursos humanos, não o 

salário-base. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 3.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% sobre o total de despesas 

com recursos humanos. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
da

 U
ni

da
de

**
 Tipo ** 

Declaração de Concordância com a recomendação 

Ação** 
 

  Foi publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº. 40, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020 
com a seguinte alteração:                                                                                           “Art. 29. A 

organização deverá depositar mensalmente o percentual mínimo de 21,57% (vinte e um e 
cinquenta e sete por cento) sobre o total de suas despesas mensais com salários, em conta-

poupança específica, a título de provisão/fundo de reserva, cujos valores somente poderão ser 
utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas 

relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3(um terço)”. 

Responsável 
** 

SME/COGED - Fátima Cristna Abrão; SME/COGED-DIPAR Maria da Piedade F.S.de Souza 

Prazo ***   

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

 

nº Processo 
SEI* 

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 006 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME elabore estudo para analisar se é mais conveniente que o cálculo do 
valor a ser depositado no fundo provisionado tenha como base o salário-base ou o total do valor 

gasto com recursos humanos. Caso o estudo conclua que a melhor solução seja a incidência sobre 
o salário-base, deverá haver alteração do normativo legal. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 3.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% sobre o total de despesas 

com recursos humanos. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

declaração de Concordância com a recomendação 

#REF! 

 Foi publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº. 40, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020 
com a seguinte alteração:                                                                                         “Art. 29. A 
organização deverá depositar mensalmente o percentual mínimo de 21,57% (vinte e um e 
cinquenta e sete por cento) sobre o total de suas despesas mensais com salários, em conta-
poupança específica, a título de provisão/fundo de reserva, cujos valores somente poderão ser 
utilizados para os pagamentos de encargos oriundos de rescisões trabalhistas e de despesas 
relativas à 13º salário e à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3(um terço)”. 

Responsável 
** 

SME/COGED - SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR  

Prazo *** Atendido 

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 007 de 017 

Texto* 

Recomenda-se alteração da legislação para que haja previsão normativa específica de penalidade 
a ser aplicada em virtude de descumprimento reiterado dos depósitos obrigatórios do fundo 
provisionado. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 3.2 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado: do desrespeito ao recolhimento mensal. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

Ação** 
 

 Na Clausula quarta do Termo de Colaboração está previsto que Compete a Organização 
"...XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos, a 

título de provisão/fundo de reserva em conta poupança específica, com intuito de assegurar 

pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos 

encargos, férias e 13º salários oriundos de rescisões trabalhistas" .No Artigo 68 da Portaria 
4548 consta : " O Termo de Colaboração poderá também ser denunciado, por qualquer das 

partes, motivadamente, quando houver: 

I - Inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas...;" 
 Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs objetivando o aprimoramento da fiscalização da rede parceira. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 008 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que, caso a entidade Galpão Atria reincida na irregularidade e não realize os 
depósitos ao  fundo provisionado mensalmente, os termos de colaboração deverão ser 
denunciados, em processo administrativo com respeito ao contraditório e a ampla defesa. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 3.2 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado: do desrespeito ao recolhimento mensal. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

Ação** 
 

Oreintação à DRE para cumprimento do previsto nos artigos  68, 70, 71 e 72   da Portaria 
4548/2017 caso a situação não se resolva. . 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo ***   

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 009 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME realize vistoria prévia por profissional da área de engenharia sempre 
que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se refira a parceria em 
continuidade. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 004 -Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: falta de vistoria prévia do 
imóvel para celebração do termo de colaboração.   

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

Ação** 
 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs objetivando o aprimoramento da fiscalização da rede parceira. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo ***   

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 010 de 017 

Texto* 

Recomenda-se a suspensão do repasse previsto no Artigo no artigo 34 da Portaria SME n° 
4.548/2017 do CEI Galpão Atria já que não foram realizadas as obras de adequação no prazo 
previsto. Além disso, a DRE deverá iniciar o procedimento de denúncia da parceria. 

Categoria* Ajuste de Objetos 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e 
Galpão Atria.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

Ação** 
 

Oreintaçoes ás DRES para tal cumprimento 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 011 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME, sempre que uma entidade não cumprir com o prazo do Plano de 
Adequação sem justificativa razoável, mesmo que seja uma adequação requerida durante a 
execução da parceria, aplique a sanção prevista no artigo 36 da Portaria SME n° 4.548/2017 e 
suspenda os repasses previstos no artigo 34. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e Galpão 
Atria.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

Ação** 
 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs objetivando o aprimoramento da fiscalização da rede parceira. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo ***   

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 012 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME oriente as DREs para sempre juntar os planos de adequação dos 
imóveis dos CEIs aos processos administrativos. Os Planos de Adequação deverão identificar as 
obras de adequações a serem realizadas, o prazo para a realização das obras e as punições 
previstas caso a associação descumpra o plano de adequação. Este documento deverá ser 
assinado pelo gestor do contrato e pelo presidente da Associação. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e 
Galpão Atria.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 

 De acordo com o estabelecido no Artigo 3º da Instrução Normativa  40 que alterou o artigo 12  
da Portaria 4548/2017  está estabelecido: “Art.12. Caberá à OSC cumprir integralmente o 

Plano de Trabalho elaborado pela SME , conforme o Anexo III, parte integrante desta 

Instrução Normativa, complementado pela OSC com os seguintes itens:....VI – Plano de 

adequação para início de atendimento: espaços físicos, instalações e equipamentos..."  

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** atendido 

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 013 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME atualize seus normativos legais para regular as obras de adequações 
dos imóveis de CEIs em funcionamento, especificando os prazos para as obras e as punições em 
caso de descumprimento. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e 
Galpão Atria.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 
Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs objetivando o aprimoramento da fiscalização da rede parceira. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 014 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME elabore um documento modelo de plano de adequação a ser 
distribuído a todas as DREs. Neste documento deverão estar previstos as obras de adequação a 
serem realizadas, o prazo para o encerramento das obras e as punições caso a associação 
desrespeite o plano. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e 
Galpão Atria.  

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* 

Tipo ** Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 

 As adequações deverão ser realizadas objetivando o atendimento ao previsto na Orientação 
Normativa 01/2015 e na  Recomendação CME nº 06/19 -;                                                 De 
acordo com o inciso II do artigo 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº. 40, DE 23 DE 
OUTUBRO DE 2020.                                                                                                     " Caberá 
ao Assistente Técnico de Engenharia:                       a) avaliar a capacidade máxima de 

atendimento do equipamento;                                                                                    b) na 

modalidade indireta, juntar ao processo a planta arquitetônica ou, excepcionalmente, elaborar 

croqui do imóvel;                                                                                                   c) na 

modalidade parceira particular, anexar o relatório de vistoria do imóvel e o Plano de 

Adequação manifestando-se quanto ao prazo necessário para o cumprimento das adequações.                                                    

d) emitir manifestação conclusiva para a celebração da parceria "    

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** Atendido 

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 
 

nº Processo SEI* 6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 015 de 017 

Texto* 
Recomenda-se que a SME junte aos processos das parcerias as prestações de contas referentes 
aos valores utilizados e recebidos em janeiro de 2018. Além disso, as prestações de contas 
deste período deverão ser enviadas a esta equipe de auditoria. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 
CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidades no procedimento de prestação de contas pela OSC 
Galpão Atria Brasil: ausência de documentos relativos ao processo de prestação de contas dos 
valores recebidos em janeiro de 2018. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 
Reforçar junto  às DREs  que vinculem os  processos  as prestações de contas referentes aos 
valores utilizados e recebidos em janeiro de 2018 aos processos  de celebração das parcerias . 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020 

Evidências**** 
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº Processo SEI* 
6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação* 

066-A/2019 - Recomendação 016 de 017 

Texto* 

Recomenda-se que a SME elabore planilha padrão de conciliação entre as informações 
apresentadas nos Diários de Classe e as informações referentes às visitas realizadas pela 
Supervisão Escolar aos CEIs.  

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidades cometidas pela DRE-IQ: ausência de acompanhamento 
do Plano de Adequação instituído para os CEIs Galpão Atria Imperador, Renzo Baldini e Galpão 
Atria. e. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 

Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para a celebração e 
acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as OSCs para o funcionamento dos 
CEIs.Também está em tramitação, fase final,  processo para implantação de uma Plataforma 
Eletrônica Integrada de Gestão das Parcerias, visando à padronização das informações e 
procedimentos, avaliação da execução e fiscalização dos repasses financeiros realizados 
mensalmente às Organizações da Sociedade Civil da Rede Parceira desta Pasta. Também etá 
prevista a elaboração de análises quantitativas e qualitativas,  a rastreabilidade dos processos, 
atividades, tarefas ou documentos, com a possibilidade de acompanhamento de quaisquer fluxos 
de operações, viabilizando a fixação de prazos e sistemas de alertas aos servidores/usuários para 
que deem os necessários andamentos aos processos, bem como viabilizando a realização de 
auditorias com identificação de responsabilidades de modo individualizado ou avaliação de 
resultados. 

Responsável 
** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo *** 2020/2021 

Evidências**** 
Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor.   
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

nº 
Processo 

SEI* 

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada* 

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomend

ação* 

066-A/2019 - Recomendação 017 de 017 

Texto* 

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. 

Categoria
* 

Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamen
tos* 

Todas as Constatações da auditoria. 

M
an

if
es

ta
çã

o 
d

a 
U

n
id

ad
e*

* 

Tipo 
** 

Declaração de concordância com recomendação 

#REF! 

 Em 2018 e 2019 a SME realizou treinamentos com os responsáveis pela análise da prestação de contas, 
com o objetivo  de esclarecer a legislação que rege  as parcerias.  Em 2018 foi lançado o Manual de 
Gestão de Parcerias com esse mesmo objetivo e mensalmente são realizadas reuniões com os Gestores 
de Parcerias. Com a Implantação da Plataforma Eletrônica Integrada de Gestão das Parcerias estão 
previstos treinamentos ao longo próximo ano. 

Respon
sável 

** 

SME/COGED – F. C. A.; SME/COGED-DIPAR M.P.F.S.S 

Prazo 
*** 

2021 

Evidências
**** 

Verificar, em 12 meses, se o treinamento foi realizado conforme o recomendado. O treinamento deverá 
conter os temas especificados na Recomendação 17 (do Relatório) 

 

  
* Campos da equipe de Auditoria 

**Campos exclusivo da Unidade Auditada 

***Campos da Unidade Auditada, sujeitos a avaliação da Auditoria 

****Campos da equipe de Auditoria  após manifestação da Unidade 

 




