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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à  Ordem de Serviço nº 010/2020/CGM-
AUDI, teve como objetivo analisar as prestações de contas da parceria celebrada entre a Diretoria
Regional Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FB) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a
Associação Igreja Evangélica Rhema, CNPJ: Nº 07.324.695/0001-06, mantenedora do Centro de
Educação Infantil (CEI) Nova Geração, em relação ao Termo de Convênio 244/SME/2014-RP. 

A Associação  firmou  parcerias  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  no  valor  de  R$
12.865.783,85, conforme especificado no quadro abaixo:
 

CEI Processo Valor

Nova Geração 2014-0.224.610-9  R$ 3.354.334,70

Nova Geração II 2016-0.072.891-6 R$ 2.184.515,40

Lírios do Campo 2012-0.279.936-8 R$ 3.316.837,50

Canaã 2014-0.282.988-0 R$ 2.082.262,50

Camaã II 2014-0.283.003-0 R$ 1.927.833,75

TOTAL
R$

12.865.783,85

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

- Análise dos processos administrativos e de prestações de contas relacionados à parceria
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 - Irregularidades na gestão do Fundo Provisionado: da diferença de
R$ 15.515,30 entre os valores apresentados nas planilhas e o saldo dos extratos bancários da
conta poupança.

Constatou-se que, em todos os meses das prestações de contas analisadas, há uma dissociação dos
valores declarados em planilha de aplicação do fundo provisionado pela entidade e os saldos reais
constantes nos extratos bancários da conta poupança. No período analisado (janeiro de 2017 a
agosto  de  2017),  a  diferença  entre  o  valor  declarado  e  o  saldo  real  da  conta  foi  de  R$  R$
15.515,30.

Principal Recomendação: Recomenda-se à SME que elabore sistema ou planilha padronizada para
o cálculo  do valor  a  ser  depositado no fundo provisionado.  Esta  planilha  terá  como objetivo
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facilitar  a análise,  a ser feita pela DRE, do perfeito cumprimento dos depósitos realizados no
fundo. 

CONSTATAÇÃO 004 – Inconsistências entre os Relatórios Mensais de Frequência Escolar
entregues pela entidade e os Termos de Visitas Técnicas elaborados pela DRE: indícios de
subatendimento. 

Constatou-se uma divergência entre as faltas relatadas nos Termos de Visita Técnicas elaborados
pela DRE-FB e o Relatório Mensal  de Frequência Escolar  juntado ao processo pela  entidade
parceira. As visitas dos servidores da SME constataram uma média de faltas muito superior às
faltas relatadas pela entidade parceira. Essa divergência de dados demonstra-se como um indício
de que a entidade parceira atende menos crianças do que a quantidade estabelecida no Termo de
Convênio.

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 de  80% das  crianças  matriculadas  por  dois  trimestres  competitivos.  A verificação  da
frequência deverá ser realizada por servidores da SME.

CONSTATAÇÃO  005  –  Irregularidades  na  celebração  da  parceria  entre  a  SME  e  a
Associação Campos Verdejantes.

No dia  11  de  outubro  de  2017,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  denunciou  o  Termo de
Convênio  nº  244/SME/2014-RP,  firmado  com a  Associação  Igreja  Evangélica  Rhema  para  o
gerenciamento da CEI Nova Geração. Após a denúncia da parceria, a SME celebrou termo de
colaboração com a Associação Campos Verdejantes. No entanto, a equipe de auditoria constatou
que  há  identidade  entre  a  Associação  Campos  Verdejantes  e  a  Associação  Igreja  Evangélica
Rhema. As duas associações atuavam no mesmo setor, possuíam o mesmo presidente e possuíam
diversos  dirigentes  em  comum.  A  Rhema  estava  impossibilitada  de  celebrar  Termo  de
Colaboração com a Prefeitura  de  São Paulo  por  irregularidades  nas  prestações  de  contas  das
parcerias anteriormente celebradas. Como há identidade entre a Campos Verdejantes e a Rhema, a
vedação à contratação da Rhema também deve ser aplicada a Campos Verdejantes.

Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Educação não
encaminhou  manifestação  específica  à  Solicitação  de  Auditoria  Final (doc.  SEI  nº
021893290), enviada em 09 de outubro de 2019. 

A  SME  apenas  enviou  manifestação  à  Nota  de  Auditoria  n°  01/OS10/2019  (doc.  SEI  nº
018375619), enviada no dia 25 de junho de 2019, através dos doc. SEI nº 018835722, doc. SEI nº
019458428 e doc. SEI nº 023119503. Nestas manifestações, a SME detalha os procedimentos para
a denúncia dos termos de colaboração entre a SME e a  Associação Campos Verdejantes,  que
possui identidade de dirigentes com a Associação Igreja Evangélica Rhema.

Por meio do documento “Informação (doc. SEI nº 023119503)”, encaminhado a esta Equipe de
Auditoria em 14 de novembro de 2019, a Secretaria Municipal de Educação manifestou-se da
seguinte forma:
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“Seguem  informações  atualizadas  sobre  a  Associação  Campos  Verdejantes,  conforme
solicitado em Doc Sei ( ):
 
-Termo de Denúncia do Termo de Colabração nº 501/DRE-FB/2017-RPP - CEI Leão de Judá 

 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.

DOC SEI nº ()

Obs. Inscrita  no CADIN
 
-Termo de Denúncia do Termo de Colabração nº 496/DRE-FB/2017-RPP - CEI Raiz de Davi

 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.

DOC SEI nº ()

Obs. Inscrita  no CADIN
 
-Termo de Denúncia do Termo de Colabração nº 498/DRE-FB/2017-RPP - CEI Estrela da
Manhã

 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.

DOC SEI nº ()

Obs. Inscrita no CADIN”

Diante da ausência de manifestação da SME, a Equipe de Auditoria reforça a necessidade de
adoção de medidas concretas pela Unidade, incluindo o estabelecimento de um cronograma com
prazos para implementação, de modo a aprimorar seus controles internos e evitar a ocorrência de
novas irregularidades.

Destaca-se que foram constatadas diversas irregularidades nas prestações de contas da entidade
parceira.  Mais  do  que  o  desrespeito  à  legislação  pela  entidade  parceira,  estas  irregularidades
demonstram  que  a  SME  não  efetiva  os  controles  adequados  dos  trabalhos  realizados  pelas
entidades mantenedoras dos Centros de Educação Infantil.

Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para
apreciação, em especial, das Constatações 001, 002, 005, 006 e 007), 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 à

parceria 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 – Irregularidades na gestão do Fundo Provisionado: da diferença de
R$ 15.515,30 entre os valores apresentados nas planilhas e o saldo dos extratos bancários da
conta poupança.

O Termo  de  Convênio  n°  244/SME/2014-RP,  firmado  para  a  gestão  do  CEI  Nova  Geração,
estabelece que:

“4.2- Compete à CONVENIADA:
XXII. Recolher 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 oriundos de rescisões trabalhistas.
[...]
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:
[...]
g)- extrato da conta poupança referida no inciso XXII do item 4.2 da Cláusula Quarta,
acompanhado  de  planilha  e  documentos  comprobatórios  do  uso  dos  recursos
financeiros, quando for o caso.” (grifos nossos)

Portanto,  o  Termo de  Convênio  determinou  como obrigatório,  para  que  fossem efetuados  os
repasses  mensais,  o  envio  à  DRE-FB  do  extrato  de  poupança  do  fundo  provisionado,
acompanhado de planilha e de documentos comprobatórios do uso de tais recursos. À vista disso,
a  parceira  anexou  estes  documentos  aos  pedidos  de  pagamentos,  porém,  com  diversas
irregularidades.

Neste  sentido,  constatou-se  que,  em todos  os  meses  das  prestações  de  contas  analisadas,  há
dissociação dos valores declarados em planilha de aplicação do fundo provisionado e os saldos
reais  constantes  nos  extratos  bancários  da  conta  poupança.  Segue,  abaixo,  tabela  com  a
sistematização desses valores:

Tabela I - Diferenças entre a planilha do saldo provisionado e os extratos bancários – CEI Nova Geração

Mês Valor Planilha Valor Extrato Diferença Folhas Processo

set/16 R$ 29.463,77 R$ 29.080,46 R$ 383,31 46 e 47 2016-0.236.390-7

out/16 R$ 35.147,32 R$ 34.793,35 R$ 353,97 126 e 128 2016-0.236.390-7

nov/16 R$ 36.377,31 R$ 35.144,04 R$ 1.233,27 203 e 204 2016-0.236.390-7

dez/16 R$ 12.046,16 R$ 10.705,76 R$ 1.340,40 281 e 282 2016-0.236.390-7

jan/17 R$ 19.158,77 R$ 19.137,48 R$ 21,29 43 e 45 2017-0.010.453-1
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fev/17 R$ 26.181,38 R$ 24.141,97 R$ 2.039,41 114 e 116 2017-0.010.453-1

mar/17 R$ 16.156,74 R$ 15.121,33 R$ 1.035,41 203 e 205 2017-0.010.453-1

abr/17 R$ 22.678,08 R$ 21.097,02 R$ 1.581,06 311 e 313 2017-0.010.453-1

mai/17 R$ 10.064,27 R$ 8.481,69 R$ 1.582,58 36 e 38 2017-0.101.952-0

jun/17 R$ 16.895,28 R$ 15.034,22 R$ 1.861,06 126 e 128 2017-0.101.952-0

jul/17 R$ 22.671,37 R$ 21.842,83 R$ 828,54 207 e 209 2017-0.101.952-0

ago/17 R$ 28.955,75 R$ 27.601,67 R$ 1.354,08 285 e 287 2017-0.101.952-0

set/17 R$ 35.747,90 R$ 33.846,98 R$ 1.900,92 38 e 39 2017-0.144.560-0

Total   R$ 15.515,30   

O  saldo  final  apresentado  na  Planilha  de  Aplicação  do  Fundo  Provisionado,  portanto,  não
correspondia à real situação do Fundo Provisionado, apresentando uma diferença de R$15.515,30.

Ao constatar a irregularidade e o não cumprimento da Cláusula 4.2, XXII, do Termo de Convênio,
caberia  à  DRE-FB notificar  a  entidade  para  as  regularizações  necessárias  e,  caso  a  entidade
parceira não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos, o que não ocorreu.

CONSTATAÇÃO 1.1 -  Irregularidades na gestão do Fundo Provisionado: das diferenças
existentes entre os depósitos relatados na Planilha de Aplicação do Fundo e as datas em que
eram realmente efetivados.

Constatou-se que, em todos os meses das prestações de contas analisadas, os depósitos listados na
Planilha  de  Aplicação  do  Fundo  Provisionado  não  ocorreram  no  mês  a  que  se  referem.
Geralmente, tais depósitos eram realizados no começo do mês seguinte.

Apenas como exemplo, já que tal fato ocorreu em todo o ano de 2016, a planilha do item seguinte
sistematiza  essas  informações,  sendo  o  mês  de  setembro  de  2016  tomado  como  exemplo.
Enquanto, na planilha, há um relato de um depósito no valor de R$5.470,37 no referido mês,
verifica-se que este depósito somente foi realizado no dia 06 de outubro de 2016 (vide Figuras I e
II).
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Figura I - Processo Administrativo nº 2016-0.236.390-7 - Planilha de Fundo
Provisionado (fl. 46)

Figura  II  -  Processo  Administrativo  nº  2016-0.236.390-7  –
Comprovante de depósito (fl. 48)

Em suma, esta Equipe de Auditoria verificou que este fato ocorreu em todo o período analisado,
qual seja, de janeiro a dezembro de 2016. Depósitos atrasados em um fundo provisionado são
indicativos de que, de fato,  não há provisão. Estes atrasos indicavam que a Associação Igreja
Evangélica Rhema 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 Convênio,
caberia à DRE notificar a entidade para as regularizações necessárias e, caso a entidade parceira
não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos, o que não ocorreu.

CONSTATAÇÃO 1.2 - Irregularidades na gestão do Fundo Provisionado: do desrespeito ao
recolhimento do percentual de 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos.
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Acerca desta matéria, a Cláusula 4.2 do Termo de Convênio do CEI Nova Geração estabelece que:

“4.2- Compete à CONVENIADA:
XXII. Recolher 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 oriundos de rescisões trabalhistas.”

Entretanto,  em nenhum dos meses  do  período analisado (vide  Tabela  II),  a  entidade  parceira
recolheu o valor de 21,57% das despesas com Recursos Humanos para o Fundo Provisionado,
como demonstrado no levantamento abaixo:

Tabela II - Divergências entre os valores depositados no fundo provisionado e o percentual de 21,57% das

despesas com Recursos Humanos

Mês Valores recursos
humanos

Valor devido Valor
depositado

Diferença Data de
depósito

set/16 R$ 30.329,17 R$ 6.542,00 R$ 5.470,37 R$ 1.071,63 06/10/2016

out/16 R$ 30.564,75 R$ 6.592,82 R$ 5.393,90 R$ 1.198,92 11/11/2016

nov/16 R$ 35.482,31 R$ 7.653,53 R$ 6.206,27 R$ 1.447,26 17/12/2016

dez/16 R$ 36.703,98 R$ 7.917,05 R$ 6.283,78 R$ 1.633,27 04/01/2017

jan/17 R$ 40.330,46 R$ 8.699,28 R$ 6.662,54 R$ 2.036,74 07/02/2017

fev/17 R$ 42.065,74 R$ 9.073,58 R$ 6.949,21 R$ 2.124,37 07/03/2017

mar/17 R$ 35.808,07 R$ 7.723,80 R$ 5.915,45 R$ 1.808,35 05/04/2017

abr/17 R$ 39.053,49 R$ 8.423,84 R$ 6.451,59 R$ 1.972,25 05/05/2017

mai/17 R$ 38.942,96 R$ 8.400,00 R$ 6.433,33 R$ 1.966,67 07/06/2017

jun/17 R$ 40.640,92 R$ 8.766,25 R$ 6.698,99 R$ 2.067,26 07/07/2017

jul/17 R$ 34.238,47 R$ 7.385,24 R$ 5.648,75 R$ 1.736,49 11/08/2017

ago/17 R$ 37.295,72 R$ 8.044,69 R$ 6.146,37 R$ 1.898,32 06/09/2017

set/17 R$ 38.923,77 R$ 8.395,86 R$ 6.643,99 R$ 1.751,87 06/10/2017

Total     R$ 22.713,39  

Assim como os atrasos nos depósitos do Fundo, o recolhimento a menor configura indício de que
a Associação Igreja Evangélica Rhema não teria recursos suficientes para 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 Convênio,
caberia à DRE notificar a entidade para as regularizações necessárias e, caso a entidade parceira
não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos, o que não ocorreu.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Do exame deste item, conclui-se que a entidade não efetuou o devido depósito dos valores no
Fundo Provisionado,  conforme previsto na legislação aplicável.  O Fundo Provisionado é uma
reserva que tem por intuito garantir os pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de
férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos oriundos de rescisões trabalhistas. 

Assim sendo,  os  depósitos  a  menor  e  intempestivos  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.

Conforme apontado anteriormente, reitera-se que, ao constatar a referida irregularidade, deveria a
DRE-FB ter  notificado a entidade para saneamento da irregularidade,  o que não ocorreu.  Por
conseguinte, como resultado da conduta adotada pela diretoria responsável, não se deu, à época,
início ao devido procedimento administrativo de apuração dos fatos aqui relatados, assim como,
consequentemente, os pagamentos não foram suspensos e não houve denúncia da parceria apesar
das diversas irregularidades apresentadas neste Relatório.
 

RECOMENDAÇÃO 001

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 perfeito cumprimento das obrigações da entidade relativas aos
depósitos a serem realizados no fundo. 

RECOMENDAÇÃO 002

Recomenda-se a 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.

CONSTATAÇÃO  002  -  Desrespeito  ao  princípio  da  eficiência:  aumento  de  aluguel
desproporcional ao acréscimo da quantidade de alunos da unidade escolar.

A DRE Freguesia/Brasilândia assinou, no dia 01 de novembro de 2016, com a Associação Igreja
Evangélica Rhema, Termo de Aditamento n° 6270/DRE-FB/2016-RP ao Termo de Convênio n°
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244/SME/2014-RP  (fls.340  e  341  do  Processo  Administrativo  nº  2014-0.224-610-9).  Nesse
aditamento, foram alterados três elementos da parceria:

1. Mudança de Endereço da CEI Nova Geração, da Rua Antônio de Almeida Viana, 259 para
a Rua Comandaí, n°60;

2. Aumento da Verba de instalação (valor do aluguel) de R$ 3.780,00 para R$ 8.000,00; e

3. Aumento de crianças atendidas, de 70 crianças, sendo 12 de berçário, para 82 crianças,
sendo 12 de berçário;

Com estas alterações, o valor mensal do Termo de Convênio foi dos iniciais R$ 45.152,00 para R$
54.739,00. A título de exemplo, a Equipe de Auditoria detalhou, na tabela abaixo, o aumento do
montante  financeiro  por  criança,  a  fim  de  demonstrar  a  desproporcionalidade  dos  valores
apresentados após o aditamento supramencionado.  

Tabela III - Aumento do valor por criança devido após aditamento (Termo de Aditamento n° 6270/DRE-
FB/2016-RP)

 Valor Anterior
Valor Após 
Aditamento

Valor pagamento mensal (per capta mensal + aluguel) R$ 45.152,00 R$ 54.739,84

Valor médio por criança (pagamento mensal/n° de crianças) R$ 645,03 R$ 667,56

Valor médio por criança - sem adicional de berçário R$ 610,74 R$ 638,29

Valor médio das 12 crianças adicionadas (valor aditado/12) R$ 798,99

Diferença entre valor anterior por criança e valor aditado  R$ 188,25

Diferença percentual 31%

Valor total do gasto a mais por criança por ano  R$ 2.258,93

O valor pago per capita por criança é fixo e estabelecido por Portaria pela Secretaria Municipal de
Educação. No entanto, além desse valor, a entidade recebe um valor mensal para custear o aluguel
do imóvel  do CEI.  Para  calcular  o  valor  médio  por  criança dispendido pela  SME, então,  foi
somado o valor  recebido  per capita total  (número de crianças multiplicado pelo valor do per
capta) com o valor do aluguel; após, esse valor foi divido pelo número de crianças atendidas.
Percebeu-se, então, que esse valor médio por criança foi muito superior após o aditamento do
Termo de Colaboração referente ao aumento do aluguel (R$ 3.780,00 para R$ 8.000,00). Para
calcular o valor por criança adicionada, foi divido o valor do aditamento do Termo (Valor total
recebido – valor total recebido anteriormente) pelo número de crianças adicionadas (12).
  
Analisando a tabela acima, percebe-se que, devido ao aditamento do convênio e ao aumento do
valor do aluguel decorrente da mudança do endereço de funcionamento da unidade escolar, houve
um aumento do valor por criança atendida. Enquanto, antes dos fatos elencados acima, o valor
unitário por criança, descontando-se o valor do berçário para se afastar especificidades, era de R$
610,74, e, após o aditamento do convênio, o valor unitário por criança foi para R$ 638,29. Este
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aumento ocorreu porque o custo de cada uma das 12 crianças acrescentadas à CEI foi de R$
798,99,  o  que  corresponde a  uma diferença  de  R$ 188,24 (por  criança)  em relação ao  valor
estabelecido anteriormente.

Ante  o  exposto,  considera-se  que  o  aumento  no  valor  unitário  das  crianças  acrescentadas  ao
convênio é contrário à lógica econômica do ganho de escala: quanto maior o número de crianças
atendidas, menor deveria ser o custo unitário de cada uma delas. Se o custo para acrescentar novas
crianças à CEI Nova Geração era superior ao custo para que esse serviço fosse prestado por uma
nova CEI ou por outra CEI já em funcionamento; a DRE-FB deveria ter optado por essas opções.

Neste diapasão, no que tange ao princípio da eficiência na administração pública, a Constituição
Federal estabelece que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”(grifos nossos).

Ainda, acerca desta matéria, o Professor Alexandre de Moraes define o princípio como:

"Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e indireta e
a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências
de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre
em busca da qualidade, primando pela  dos critérios legais e morais necessários para
melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios
e  garantir-se  maior  rentabilidade  social."(04.  MORAES,  Alexandre  de. Reforma
Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São Paulo : Atlas, 1999, p. 30.) 

O princípio da eficiência prevê, portanto, que a administração pública deve prover os serviços
públicos, no caso a prestação de serviços de educação infantil, com a maior qualidade possível,
gastando a menor quantidade de recursos e evitando desperdícios.  No caso do aditamento de
referido termo de convênio, o princípio da eficiência não foi respeitado.

Com  o  aditamento  do  convênio,  ocorreu  o  oferecimento  dos  mesmos  serviços  prestados
anteriormente,  em  uma  quantidade  maior,  porém  juntamente  com  um  valor  unitário
consideravelmente maior, tendo a administração pública arcado com um aumento de 31% do valor
para custeio deste serviço para cada criança adicionada. 

A DRE-FB, ao se deparar com a proposta de mudança de endereço, com o consequente aumento
do aluguel a ser pago, deveria ter feito a análise requerida, com o intuito de que fosse verificado se
a  proposta  seria  do  interesse  da  Administração.  À  luz  dos  princípios  da  eficiência,  a  DRE
concluiria que não era do interesse da Administração Pública o aditamento do Termo de Convênio
da forma que ocorreu. A DRE deveria, portanto, ter negado a proposta de aditamento de convênio
feito pela entidade parceira.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

13



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

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A SME, ao se deparar com uma proposta da entidade parceira para a alteração de endereço do CEI
para um local com valor de aluguel muito superior, deve analisar se a proposta é do interesse da
Administração. Não obstante,  a alteração do endereço do CEI Nova Geração não atendeu aos
interesses da Administração. 

Com  o  aditamento  do  convênio,  ocorreu  o  oferecimento  dos  mesmos  serviços  prestados
anteriormente,  em uma quantidade  maior  de vagas,  porém juntamente  com um valor  unitário
consideravelmente maior, tendo a administração pública arcado com um aumento de 31% do valor
para custeio deste serviço para cada criança adicionada. O aumento no valor unitário das crianças
acrescentadas ao convênio é contrário à lógica econômica do ganho de escala; neste caso, a SME
não deveria ter aceitado o pedido da entidade para o aditamento do convênio e para a mudança do
endereço.

CONSTATAÇÃO 003 – Violação ao princípio da transparência: ausência de documentos
essenciais no processo administrativo de prestação de contas.

No  Processo  Administrativo  nº  2014-0.224.610-9,  referente  ao  Termo  de  Convênio
244/SME/2014-RP, há diversas menções a documentos que não estão juntados ao processo. A
ausência de documentos essenciais aos autos do processo configura grave violação ao princípio da
transparência. 

A Equipe de Auditoria verificou em diversas páginas do processo que há referências a documentos
que não foram anexados ao processo administrativo. Como exemplo, há um documento do Diretor
da Divisão Técnica (fl. 461) que faz referência a apontamentos que teriam sido apresentados pela
responsável pela prestação de contas da DRE, porém, o referido documento, com os respectivos
apontamentos, não está inserido no respectivo processo. 

Em outro exemplo, verifica-se que o Diretor da Divisão Técnica, em fl. 463, versa sobre supostos
documentos  apresentados  pelos  responsáveis  pela  Igreja  Evangélica  Rhema  em  resposta  à
notificação enviada pela DRE; no entanto, os documentos entregues pela entidade também não
foram juntados aos autos.

Em relação a este assunto, conforme a Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 2006:
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“Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da primazia
no atendimento ao interesse público, economicidade, eficiência, legalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. 

Parágrafo  único.  O agente  público  administrativo  observará  na  sua  atuação,  dentre
outros, os seguintes princípios:
[...]
III - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

IV  -  observância  das  formalidades  essenciais  com  a  adoção  de  formas  simples,
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos interessados;”

Destarte, a ausência desses documentos no processo prejudica a fidedignidade da atuação da DRE,
sendo impossível atestar se foi correta ou não a denúncia do convênio.  Todos os documentos
necessários para a compreensão das medidas tomadas durante a vigência devem ser anexados ao
processo  administrativo.  A não  juntada  desses  documentos  compromete  a  fidedignidade  das
informações prestadas e configura evidente desrespeito às regras estipuladas na Lei Municipal nº
14.141/2006.
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A ausência  de documentos  no processo prejudica a  fidedignidade da atuação da SME,  sendo
impossível  atestar  a  regularidade  e  cumprimento  de  todas  as  etapas  atinentes  ao  processo  de
denúncia  do  convênio.  Todos  os  documentos  necessários  para  a  compreensão  das  medidas
tomadas  durante  a  vigência  dos  Termos  de  Convênio/Colaboração  devem  ser  anexados  ao
processo  administrativo.  A não  juntada  desses  documentos  compromete  a  fidedignidade  das
informações prestadas e a transparência do convênio. 

CONSTATAÇÃO 004 – Inconsistências entre os Relatórios Mensais de Frequência Escolar
entregues pela entidade e os Termos de Visitas Técnicas elaborados pela DRE: indícios de
subatendimento. 

A Equipe  de Auditoria  identificou divergências  entre  as  informações  de  faltas  constantes  nos
Relatórios de Frequência entregues mensalmente pela Associação Igreja Evangélica Rhema e as
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faltas relatadas mensalmente nos Termos de Visitas realizados pela DRE-FB na CEI conveniada.
As  tabelas  abaixo  sistematizam  as  informações  fornecidas  por  meio  dos  relatórios
supramencionados e apresentam uma breve análise sobre esta questão.

Tabela IV - Comparativo Relatório Mensal de Frequência da Entidade x Termos de Visita Técnica

Período de

Referência

Relatório Mensal
de Frequência da

Entidade1 (A)

Termos de Visita
DRE- FB2 (B)

Nº Total de
Alunos3

Estimativa Mensal de Faltas

set/16 12 9 70 198

out/16 10 9 70 198

nov/16 6 31 82 682

dez/16 6 11 82 242

jan/17 6 N/A5 82 N/A

fev/17 5 6 82 132

mar/17 12 17 82 374

abr/17 10 10 82 220

mai/17 8 8 82 176

jun/17 12 12 82 264

jul/17 3 13 82 286

ago/17 9 12 82 264

set/17 11 15 82 330

Tabela V – Análise Comparativa entre a Quantidade de Faltas inseridas no Relatório Mensal de Frequência da
Entidade e no Termo de Visita Técnica (em %)

Mês Proporção de faltas em dias de
Visita pelo total de faltas mensal

Proporção de faltas da
DRE sobre total de alunos

Proporção entre faltas
relatadas pela entidade e as

estimadas
set/16 75% 11% 6%

out/16 90% 11% 5%

nov/16 517% 38% 1%

1 Número total de faltas ocorridas durante o mês.
2 Número total de faltas/ausências identificadas no dia da realização da visita técnica. 
3 Quantidade total de alunos matriculados no Sistema Escola On-line (EOL).
4 Número de faltas apresentado no termo de visita analisado (B) * quantidade de dias úteis do período (22 dias).
5 Não foi identificado relatório de visitas para o período.
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dez/16 183% 13% 2%

jan/17    

fev/17 120% 7% 4%

mar/17 142% 21% 3%

abr/17 100% 12% 5%

mai/17 100% 10% 5%

jun/17 100% 15% 5%

jul/17 433% 16% 1%

ago/17 133% 15% 3%

set/17 136% 18% 3%

Como se pode analisar através das tabelas acima, há uma discordância entre as faltas relatadas nos
Termos de Visita Técnicas elaborados pela DRE-FB e o Relatório Mensal de Frequência Escolar
juntado  ao  processo  pela  entidade  parceira.  De  forma  elucidativa,  seguem  as  principais
discordâncias identificadas: 

- O número de faltas médio percebido durante a visita técnica da DRE-FB ao CEI Nova
Geração é quase equivalente ao total de faltas médio relatado pela entidade em todo o mês.

- Há diversos meses em que há mais crianças que faltaram em um único dia (termo de
visita) do que crianças que faltaram na totalidade do mês (relatório mensal).

- No mês de julho de 2017, por exemplo, o relatório de frequência escolar da entidade
parceira apresenta apenas 03 faltas; porém, no dia da visita técnica realizada pela DRE-FB,
13 crianças não estavam presentes,  resultando numa diferença de 433% entre os dados
presentes nestes instrumentos.

Na Tabela V, nítido se torna que a frequência escolar relatada pela entidade não é a esperada,
quando comparada com as faltas ocorridas em dias de visitas de DRE. Para o cálculo das faltas
mensais estimadas no mês, foi multiplicada a quantidade de alunos faltantes no dia da visita feita
pela  DRE por  22 (dias  úteis  do mês);  em sequência,  foram divididas  as  faltas  relatadas  pela
entidade pelas estimadas segundo o termo de visita da SME, sendo constatado que a proporção de
faltas relatadas frente às estimadas, segundo as visitas realizadas, é muito pequena. Por exemplo,
nos  meses  de novembro de 2016 e julho de 2017,  essa proporção corresponde apenas  a  1%,
enquanto que,  em setembro de 2016, período no qual  foi  apurado o valor máximo alcançado
durante o período, o valor alcançado foi de apenas 6%. 

Essa divergência de dados é um grande indício de subatendimento pela entidade parceira. No dia
de visita da DRE com menos faltas, 06 crianças não estavam presentes; no dia com mais faltas, 31
crianças não estavam presentes. A entidade parceira, em nenhum momento, justificou tamanha
quantidade de faltas.
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A incompatibilidade das informações relatadas configura indício de que as informações prestadas
pela entidade não condizem com o número de alunos atendidos. 

“CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES
[...]
4.2- Compete à CONVENIADA:
I. Prestar atendimento à criança, conforme o proposto no Plano de Trabalho e Projeto
Pedagógico;
[...]
IX. Manter os seguintes documentos devidamente preenchidos e atualizados:
[...]
-Livro de presença diária, com relação nominal das crianças,  registro do controle de
frequência e das atividades desenvolvidas;
[...]

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO
[...]
13.1. O presente convênio terá a duração indicada na Cláusula Segunda, podendo ser
extinto:
13.1.1- por inadimplência de suas cláusulas;”

Ao constatar  a  divergência  entre  os  dados dos  Termos de Visita  e  os  da Frequência  Escolar,
deveria a SME notificar a entidade parceira para prestar informações. Além disso, deveria a DRE
solicitar as informações dos alunos faltantes nos dias de visitas para confirmação se eles de fato
estão frequentando a CEI. Se fossem confirmados os indícios de subatendimento, a DRE poderia
tomar  as  seguintes  medidas:  diminuição  dos  pagamentos,  com  o  valor  per  capita sendo
multiplicado pelos alunos de fato matriculados; suspensão dos pagamentos à entidade, bem como
a denúncia imediata do convênio, já que a entidade conveniada teria violado o princípio da boa fé
que  deve  prevalecer  entre  as  partes  ao  ter  fornecido  informações  sabidamente  falsas  para  a
Administração Pública. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A divergência entre as faltas informadas pela entidade parceira e as constadas nas visitas da SME
é um indício de que o CEI está atendendo um número menor de crianças do que o previsto no
Termo de Colaboração, assim como pode configurar potencial fraude em relação às informações
prestadas pela entidade. 
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Ao constatar  a  divergência  entre  os  dados dos  Termos de Visita  e  os  da Frequência  Escolar,
deveria a SME notificar a entidade parceira para prestar esclarecimentos. Além disso, deveria a
SME solicitar as informações dos alunos faltantes nos dias de visitas para a confirmação se eles de
fato estão frequentando o CEI. 

Confirmados os indícios de que a entidade está atendendo um número menor de crianças do que o
previsto no Termo de Colaboração, a SME poderia tomar as seguintes medidas: diminuição dos
pagamentos, com o per capta sendo multiplicado pelos alunos de fato matriculados; suspensão dos
pagamentos à entidade, bem como a denúncia imediata do convênio, já que a entidade conveniada
teria  violado  o  princípio  da  boa  fé  que  deve  prevalecer  entre  as  partes  ao  ter  fornecido
informações sabidamente falsas para a Administração Pública. 

RECOMENDAÇÃO 003

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.

CONSTATAÇÃO  005  –  Irregularidades  na  celebração  da  parceria  entre  a  SME  e  a
Associação Campos Verdejantes. 

No dia  11  de  outubro  de  2017,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  denunciou  o  Termo de
Convênio  nº  244/SME/2014-RP,  firmado  com a  Associação  Igreja  Evangélica  Rhema  para  o
gerenciamento da CEI Nova Geração. Esta denúncia foi motivada por diversas irregularidades
cometidas  pela  Associação.  Além deste  CEI,  também foram denunciados os outros termos de
convênios que a SME firmara com a Rhema, para gerir o CEI Nova Geração II e o CEI Lírios do
Campo.

Para gerir o CEI Caminhando Feliz, novo nome da CEI Nova Geração, a SME celebrou Termo de
Colaboração  nº  204/DRE  FB/2017-RPP  com  a  Associação  de  Moradores  e  Centro  Infantil
Semeando o Saber (CNPJ nº 00.057.203/0001-14).  No entanto, no dia 08 de novembro de 2017, a
Associação de Moradores e Centro Infantil Semeando o Saber requereu a denúncia dos três termos
de colaboração que herdou da Rhema “em virtude de a nova mantenedora não conseguir assumir
os CEIs de fato, ou seja, só de direito, tendo em vista que foi impedida pelos empregados e pais
de  alunos,  conforme  é  de  conhecimento  da  DRE  Freguesia/Brasilândia,  constatamos  a
impossibilidade de dar continuidade à parceria.” (grifos nossos)

A DRE acolheu os argumentos da Associação Semeando o Saber e denunciou os três termos de
colaboração  herdados  da  Rhema.  Para  a  administração  destes  três  CEIs  com  termos  de
colaboração  denunciados,  então,  a  DRE  celebrou  termos  de  colaboração  com  a  Associação
Campos Verdejantes (CNPJ nº 03.957.565/0001-50).
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Tabela VI - Termos de Colaboração celebrados com a Campos Verdejantes

CEI Termo de
Colaboração

Vigência Valor

Raiz de David Nº  496  /DRE FB/2017  – RPP 27/11/2017 a 26/11/2022 R$ 6.931.332,10

Estrela da Manhã Nº  498 /DRE FB/2017– RPP 27/11/2017 a 27/11/2022
R$  4.907.943,95

Leão de Judá Nº 501 /DRE FB/2017  – RPP 27/11/2017  a  26/11/2022 R$ 6.749.861.30

A Associação  Campos  Verdejantes  é,  portanto,  atualmente,  a  administradora  das  CEIs  que
sucederam as CEIs Nova Geração, Nova Geração II e Lírios do Campo. Desta forma, no que tange
à regularidade da parceria firmada entre a associação e a Secretaria Municipal de Educação, esta
Equipe  de  Auditoria  entende  por  irregular  a  escolha  desta  entidade  como  mantenedora  das
unidades escolares especificadas devido aos argumentos apresentados a seguir:

5.1.  Da identidade  entre  a  Associação Igreja  Evangélica  Rhema e  a  Associação  Campos
Verdejantes.

Analisando  a  composição  da  diretoria  da  Associação  Igreja  Evangélica  Rhema  (Associação
Rhema) e a Associação Campos Verdejantes, verifica-se que as duas possuem o mesmo presidente
(CPF: ***.844.598-**). Este dirigente foi eleito presidente da Associação Rhema em Assembleia
Extraordinária  realizada  no  dia  22  de  julho  de  2017  (fls.  475  a  484  do  Processo  nº  2014-
0.224.610-9). É exatamente este dirigente quem assinou com a DRE, representando a Associação
Campos Verdejantes, os Termos de Colaboração nº 498/DRE-FB/2017–RPP, nº 496/DRE-FB/201
–RPP e nº 501/DRE-FB/2017–RPP. 

Além disso, em consulta ao Cadastro Único das Entidades do Terceiro Setor – CENTS, consta
como ex-presidente da Associação Campos Verdejantes a esposa do ex-presidente da Associação
Igreja Evangélica Rhema (CPF: ***.789.018-**). Além disso, esta ex-dirigente é proprietária do
imóvel à Rua Comandaí, onde estava localizado o CEI Nova Geração e está localizado o atual CEI
Leão de Judá, e era diretora do CEI Nova Geração (vide fl. 463 do Processo Administrativo nº
2014-0.224.610-9).

Mais  um elemento  a  comprovar  que  a  Associação  Igreja  Evangélica  Rhema  e  a  Associação
Campos Verdejantes são, na verdade, a mesma entidade é a estrutura da organização no Cadastro
Único das Entidades do Terceiro Setor – CENTS. Segundo dados do CENTS, a secretária da
Associação Campos Verdejantes exercia o cargo de Tesoureira da Associação Rhema (fls. 212 do
Processo  Administrativo  nº  2017-0.224.610-9).  A Conselheira  Fiscal  da  Associação  Campos
Verdejantes era auxiliar de limpeza da CEI Nova Geração quando administrada pela Associação
Rhema. O 2º Conselheiro Fiscal da Associação Campos Verdejantes possuía exatamente o mesmo

20



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

cargo  na  Associação  Rhema  (fls.  212  do  Processo  Administrativo  nº  2017-0.224.610-9).  Por
último, a vice-presidente da Associação Campos Verdejantes é irmã da esposa do ex-presidente da
Rhema  e  do  tesoureiro  da  Campos  Verdejantes,  que  também  exerceu  cargos  na  Associação
Rhema. 

Além  disso,  analisando-se  as  pessoas  apresentadas  como  dirigentes  da  Associação  Campos
Verdejantes  no  processo  do  termo  de  colaboração  para  administração  da  CEI  Leão  de  Judá
(Processo SEI nº 6016.2017/0050099-0), verificou-se que há mais dirigentes idênticos nas duas
associações.  Uma  dirigente  da  Associação  Campos  Verdejantes  era  secretária  da  Associação
Rhema e outro dirigente da Associação Campos Verdejantes era membro do Conselho Fiscal da
Rhema.

Segue, abaixo, tabela com os dirigentes tanto da Associação Igreja Evangélica Rhema quanto da
Associação Campos Verdejantes:

Tabela VII - Comparativo entre a Relação de Funcionários e Dirigentes da Associação Campos Verdejantes e
Associação Rhema

Associação Campos Verdejantes Associação Rhema

Presidente Presidente

Ex-presidente Esposa do ex-presidente

Secretária Tesoureira

Conselheira Fiscal Auxiliar de limpeza (CEI Nova Geração)

2º Conselheiro Fiscal 2º Conselheiro Fiscal

Vice -presidente Irmã de Maria Ivanilda Leite de Moura

Tesoureiro Dirigente

Dirigente Secretária

Dirigente Conselho Fiscal

Em suma, demonstra-se explícita a identidade entre a Associação Igreja Evangélica Rhema e a
Associação Campos Verdejantes. O presidente da Associação Rhema foi o responsável por assinar
os Termos de Colaboração representando a Campos Verdejantes. A ex-presidente da Associação
Campos  Verdejantes,  segundo o  CENTS,  é  a  esposa  do  ex-presidente  da  Associação Rhema.
Todos os demais dirigentes da Associação Campos Verdejantes possuíram alguma relação com a
Associação Rhema. Não restam dúvidas, então, da identidade entre associações.

5.2. Da ilegalidade das parcerias firmadas com a Associação Campos Verdejantes.

O Tribunal de Contas da União já decidiu que é cabível a aplicação da mesma punição aplicada a
empresa anterior, quando forem constituídas sociedades com o mesmo objeto social e compostas
pelo mesmo quadro societário. Nesse sentido, o  estabeleceu o seguinte enunciado:
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“É cabível declarar a inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal a
futuras  sociedades  constituídas  com o  mesmo  objeto  social  e  composta  pelo  mesmo
quadro societário de empresas inidôneas.” 

No mesmo sentido a previsão do Acórdão 495/2013 do Tribunal de Contas da União: 

"Acórdão  495/2013-Plenário:  9.5.3.  oriente  todos  os  órgãos/entidades  do  Governo
Federal, caso nova sociedade empresária tenha sido constituída com o mesmo objeto e
por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas,
após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do o art. 46 da Lei
8.443/92,  a  adotar  as  providências  necessárias  à  inibição  de  sua  participação  em
licitações, em processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla
defesa a todos os interessados." 

Por último, o Acórdão 2.218/2011 do mesmo Tribunal:

 “3. Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de certame licitatório
possui objeto social  similar e,  cumulativamente,  ao menos um sócio-controlador e/ou
sócio-gerente  em  comum  com  a  entidade  apenada  com  as  sanções  de  suspensão
temporária ou declaração de inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
8.666/1993.”

Apesar de o caso desta constatação ser de identidade de sócios e objeto social entre associações, e
não entre empresas, a mesma lógica dos Acórdãos deverá ser aplicada. Deve ser presumida fraude
quando  associação  com o mesmo objeto  e  mesmos  dirigentes  de  associação  sancionada  pela
Prefeitura Municipal de São Paulo quiser firmar parceria com a Administração Pública.

O convênio  com a  Associação  Igreja  Evangélica  Rhema para  gerir  o  CEI  Nova Geração foi
denunciado pelas seguintes irregularidades:

1. Irregularidade nas Prestações de Contas (falta de certidões, comprovantes de pagamentos
de salários e encargos trabalhistas, falta de comprovantes de pagamentos da Sabesp);

2. Falta de justificativa para demissões e recontratações de funcionários em pouco período de
tempo;

3. Imóvel  locado  em  nome  de  funcionária  do  CEI  que  era  esposa  do  presidente  da
Associação; e

4. Falta  de documentos  para  comprovação da veracidade da Homologação das  Rescisões
Trabalhistas dos Funcionários.

Além disso, até a presente data,  a Associação Igreja Evangélica Rhema, apesar de notificada,
ainda não apresentou a prestação de contas final relativa ao convênio para a administração do CEI
Nova Geração.

Neste diapasão, o Termo de Convênio firmado entre a entidade parceira e a SME estabeleceu que: 
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“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO
13.7 -  Após  a  denúncia do convênio,  a  Entidade deverá  comparecer  à  DRE para  a
prestação  de  contas  final,  com  todos  os  encargos  trabalhistas  quitados,  bem  como
providenciar  a  devolução  do  saldo  da  poupança,  em havendo,  no  prazo  máximo de
60(sessenta) dias, sob pena de inscrição no CADIN. Esgotado o prazo e não atendido ao
previsto,  a  DRE deverá  encaminhar  o  processo  à  Assessoria  Jurídica  da  Secretaria
Municipal da Educação, a fim de que sejam tomadas as providências administrativas,
cíveis e criminais contra a CONVENIADA e seus dirigentes.”

Inclusive,  o Decreto nº 47.096, de 21 de março de 2006, que regulamenta a  Lei  n° ,  de 6 de
dezembro de 2005, a qual cria o Cadastro Informativo Municipal - Cadin Municipal, dispõe: 

“Art. 2°. São consideradas pendências passíveis de inclusão no Cadin Municipal:
II -  a ausência de prestação de contas,  exigível  em razão de disposição legal ou de
cláusulas de convênio, acordo ou contrato.”

Assim, entidades que estejam omissas no dever de prestação de contas de parceria anteriormente
celebrada não podem celebrar qualquer modalidade de parceria, devendo ser inscritas no Cadin
Municipal. A Associação Igreja Evangélica Rhema não entregou a prestação de contas final do
CEI Nova Geração e as falhas  nas  prestações de contas parciais  foram um dos motivos  para
denúncia do termo de convênio. Em consulta ao Cadin, foram verificadas 04 (quatro) pendências
relacionadas ao CNPJ da Associação Rhema. 

Como já  demonstrado acima,  a  Associação Igreja  Evangélica Rhema e a  Associação Campos
Verdejantes são a mesma associação, o que revela que esta última foi criada apenas como uma
burla à Administração para assumir os convênios antes geridos pela Associação Rhema.

No caso, a parceria celebrada com a Associação Campos Verdejantes foi realizada sob a égide do
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), Lei Federal nº 13.019/14, o
qual estabelece o seguinte impedimento para celebração de qualquer modalidade de parceria:

“Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta
Lei a organização da sociedade civil que:
[...]
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
[...]
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal  ou  Conselho  de  Contas  de  qualquer  esfera  da  Federação,  em  decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b)  julgada  responsável  por  falta  grave  e  inabilitada  para  o  exercício  de  cargo  em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos
no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que
não podem ser  adiados  sob  pena  de  prejuízo  ao  erário  ou  à  população,  desde  que
precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou
entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
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§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria  enquanto  não  houver  o  ressarcimento  do  dano  ao  erário,  pelo  qual  seja
responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente.” (grifos nossos)

Com relação à questão supramencionada, foi encaminhada à DRE-FB, por esta Coordenadoria de
Auditoria Geral, a Nota de Auditoria nº 01/OS10/2019/CGM-AUDI, informando da identidade
entre a Associação Igreja Evangélica Rhema e a Associação Campos Verdejantes e solicitando que
fossem  tomadas  as  providências  cabíveis. Em  resposta  à  nota  supramencionada,  a  Diretoria
Regional de Educação informou que:

“A Associação foi notificada conforme SEI 018835293.
Trata-se de apreciação da defesa apresentada pela Associação Campos Verdejantes,(SEI
018835421)  alegando  em síntese  o  cerceamento  de  defesa,  porém não  esclarece  os
apontamentos  de  identidades  entre  a  Associação  igreja  Evangélica  Rhema  e  a
Associação Campos Verdejantes.
No tocante a suspensão de pagamento entendeu equivocadamente que esta decorre da
Nota  nº  01/OS10/2019 apresentada pela  Controladoria,  ocorre  que  a  suspensão  dos
pagamentos foi em consequência das irregularidades levantadas pelo Setor de Parcerias
quanto à prestação de Contas,  fundamentadas na Portaria nº 4849/2017,  Artigo 24 e
conforme  procedimento  indicado no Manual de Gestão e Parcerias.
Salientamos,  ainda,  que  decorrido  o  prazo  requerido  na  defesa  para  juntada  de
documentos e provas, estes ainda não foram juntados.
Realizada reunião em 29 de julho, a Associação Campos Verdejantes encaminhou ao
Setor de Parcerias documentos para prestação de contas. Considerando os elementos
nos autos entendemos que todos os trâmites legais para defesa foram observados.
Sendo assim, diante dos apontamentos elencados, torna-se relevante afirmar que esta
Diretoria  Regional  de  Educação  se  coloca  a  disposição  para  prestar  quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários”

Segundo a manifestação supra apresentada pela DRE, a suspensão dos pagamentos ocorreu em
decorrência  de  irregularidades  encontradas  quando  da  análise  das  prestações  de  contas  da
Associação Campos Verdejantes. Contudo, não houve, por parte da DRE, manifestação a respeito
da possível identidade entre a Associação Evangélica Rhema e a Campos Verdejantes. Cumpre
salientar que tal fato já seria motivo legal e suficiente para impedir a celebração do Termo de
Colaboração com a Campos Verdejantes. 

A falta de controle prévio da DRE, ao não identificar que as entidades denunciadas podem burlar a
Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  por  meio  da  simples  troca  da  Razão  Social/CNPJ,  pode
permitir que empresas impedidas de prestar serviços à administração pública continuem atuando
com as mesmas práticas irregulares já anteriormente realizadas – situação inclusive identificada na
parceira com a Campos Verdejantes, que, assim como a Rhema, vem descumprindo seus deveres
de  prestar  contas  à  DRE  (vide  Notificação  Doc.  SEI  n°  019233714  –  Processo  SEI  n°
6016.2017/0050082-5). 

Por  todo  o  exposto,  conclui-se  que  a  celebração  de  parceria  com  a  Associação  Campos
Verdejantes demonstrou-se ilegal, imoral e irregular. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
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“Seguem informações atualizadas sobre a Associação Campos Verdejantes, conforme solicitado
em Doc Sei ( ):
 
-Termo de Denúncia do Termo de Colabração nº 501/DRE-FB/2017-RPP - CEI Leão de Judá 
 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.
DOC SEI nº ()
Obs. Inscrita  no CADIN
 
-Termo de Denúncia do Termo de Colabração nº 496/DRE-FB/2017-RPP - CEI Raiz de Davi
 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.
DOC SEI nº ()
Obs. Inscrita  no CADIN

 -Termo de Denúncia  do Termo de Colabração nº  498/DRE-FB/2017-RPP -  CEI Estrela  da
Manhã
 Publicado no Diária Oficial de 26/10/2019, pág. 100.
DOC SEI nº ()
Obs. Inscrita no CADIN”.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Em  suma,  demonstra-se  evidente  a  identidade  entre  a  Associação  Campos  Verdejantes  e  a
Associação Igreja Evangélica Rhema. As duas associações atuavam no mesmo setor, possuíam o
mesmo presidente e possuíam diversos dirigentes em comum. A Rhema estava impossibilitada de
celebrar parcerias com a Prefeitura de São Paulo por irregularidades nas prestações de contas das
parcerias anteriormente celebradas. Como há identidade entre a Campos Verdejantes e a Rhema, a
vedação a contratação da Rhema também deve ser aplicada à Campos Verdejantes.

Diante disso, esta Equipe de Auditoria enviou à SME a Nota de Auditoria n° 01/OS10/2019 (doc.
SEI nº 018375619). Em resposta a este documento, a SME informou que foram denunciados os
três termos de colaboração vigentes com a Associação Campos Verdejantes para a administração
dos CEIs Leão de Judá, Raiz de Davi e Estrela da Manhã.

Ante  o  exposto,  esta  Equipe  de  Auditoria  entende  que  a  providência  adotada  pela  SME foi
coerente com gravidade da irregularidade apontada, porém não suficiente para que se garanta que
casos similares não voltem a ocorrer.
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CONSTATAÇÃO 006.  Irregularidades cometidas pela DRE-FB, no cumprimento de prazos
para as prestações de contas, no dever de encaminhar informações aos setores competentes,
na  aplicação  de  penalidades  à  Associação  Rhema  e  nas  medidas  adotadas  para
ressarcimentos de valores.  

Em  análise  do  Processo  Administrativo  n°  2014-0.224.610-9,  não  foi  identificado
encaminhamento da DRE-FB à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação com o
objetivo de que fossem tomadas providências cabíveis pelo setor, tendo em vista que não houve a
entrega de documentos referentes à prestação de contas final pela Associação Rhema no prazo de
60 dias após a denúncia do ajuste celebrado. 

Ante o exposto, o Termo de Convênio dispõe que: 

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

13.7 -  Após  a  denúncia do convênio,  a  Entidade deverá  comparecer  à  DRE para  a
prestação  de  contas  final,  com  todos  os  encargos  trabalhistas  quitados,  bem  como
providenciar  a devolução do saldo da poupança,  em havendo,  no prazo máximo de
60(sessenta) dias, sob pena de inscrição no CADIN. Esgotado o prazo e não atendido ao
previsto, a DRE deverá encaminhar o processo à Assessoria Jurídica da Secretaria
Municipal da Educação, a fim de que sejam tomadas as providências administrativas,
cíveis e criminais contra a CONVENIADA e seus dirigentes.”(grifos nossos)

Acerca deste mesmo assunto, dispõe o Decreto nº 49.539, de 29 de Maio de 2008: 

“Art.  14. O  convenente  deverá  restituir  ao  concedente  o  valor  transferido  e  a
contrapartida  pactuada,  atualizados  monetariamente  desde  a  data  do  recebimento,
acrescidos de juros legais,  na forma da legislação aplicável  aos débitos para com a
Fazenda Municipal, nos seguintes casos:
[...]

II - quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou 
final;” (grifos nossos).

Além disso, o Decreto Municipal n° 49.539/2008 prescreve que:

“Art. 25. Na hipótese de não-apresentação da prestação de contas parcial ou final pelo
convenente, ou em caso de não-aprovação das contas prestadas, e uma vez exauridas
todas as providências cabíveis, deverá o concedente:

I - assinar ao convenente o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o recolhimento dos
recursos  transferidos,  incluídos  os  rendimentos  da  aplicação no  mercado  financeiro,
acrescidos de juros e correção monetária, na forma da legislação aplicável aos débitos
para com a Fazenda Municipal;

II  –  esgotado  o  prazo  referido  no  inciso  I  e  não  cumpridas  as  exigências,  ou  se
existirem  evidências  de  irregularidades  de  que  resultem  prejuízo  para  o  erário,  o
concedente encaminhará o processo à Procuradoria Geral do Município, a fim de que
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sejam  tomadas  as  providências  administrativas  e  judiciais  para  ressarcimento  ao
erário.” (grifos nossos)

O Termo de Convênio entre a SME e a Associação Igreja Evangélica Rhema para a administração
do CEI Nova Geração foi denunciado no dia 10 de outubro de 2017. Entretanto, o respectivo
processo  administrativo  não  foi  enviado  à  Assessoria  Jurídica  da  Secretaria  Municipal  de
Educação para que fossem tomadas as devidas providências. Ademais, ressalta-se que também
foram denunciados outros CEIs administrados pela Associação Igreja Evangélica Rhema, quais
sejam, CEI Lírios do Campo e CEI Nova Geração II. 

De  acordo  com  a  informação  enviada  pela  DRE,  o  valor  a  ser  restituído  pela  entidade  foi
calculado em R$ 191.412,69, no caso do CEI Lírios do Campo, e R$ 161.223,17, no caso do CEI
Nova Geração II. No entanto, não foi esclarecido pela DRE quais foram as medidas tomadas para
a cobrança desses valores e se teria sido aplicada alguma penalidade à entidade responsável.

Portanto, resta pendente, por parte da DRE, o devido encaminhamento do processo do CEI Nova
Geração à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação para que sejam adotadas, se
for o caso, as providências administrativas, cíveis e criminais contra a entidade conveniada e seus
dirigentes.  Por fim, quanto aos processos dos CEIs Lírios do Campo e Nova Geração II, solicita-
se que a DRE informe se os processos já foram encaminhados à Assessoria Jurídica da Secretaria
Municipal da Educação, assim como sobre as demais ações executadas pela Unidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A SME não  seguiu  os  procedimentos  previstos  na  legislação  para  a  cobrança  dos  prejuízos
apurados nas parcerias denunciadas da Associação Igreja Evangélica Rhema. Após a notificação
da entidade para o ressarcimento do prejuízo apurado, e expirado o prazo para pagamento, a SME
deveria ter encaminhado o processo para a Procuradoria Geral do Município para as providências
administrativas e judiciais cabíveis para o ressarcimento dos valores. O não encaminhamento do
processo a Procuradoria é um desrespeito à legislação e impede a cobrança dos valores a serem
ressarcidos.  A SME  deve  enviar  os  processos  para  a  Procuradoria  sempre  que  as  entidades
parceiras estiverem em débito com a Prefeitura.
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RECOMENDAÇÃO 004

Recomenda-se que a SME envie os processos administrativos dos Termos de Convênio firmados e
encerrados com a Associação Igreja Evangélica Rhema para a Procuradoria Geral do Município, a
fim de que sejam tomadas as providências administrativas e judiciais cabíveis para ressarcimento
do erário. Por conseguinte, deverão ser enviados os processos firmados para a gestão dos CEIs
Lírios  do  Campo  (Termo  de  Convênio  Nº  481/SME/2012-RP),  Nova  Geração  (Termo  de
Convênio 244/SME/2014-RP) e Nova Geração II (Termo de Convênio Nº2486/DRE-FO/BR/2016
– RP).

CONSTATAÇÃO 007- Não identificação de gestor do Termo de Convênio n°244/SME/2014-
RP, o que pode dificultar a apuração de informações e a responsabilização sobre possíveis
irregularidades. 

À luz do o Decreto Municipal n° 49.539/2008, tem-se que: 

“Art.  4º.  Compete  aos Secretários  Municipais,  aos  Subprefeitos  e  aos dirigentes  das
entidades da administração indireta municipal a celebração de convênios e a indicação
do gestor do convênio. 

[...]

Art.  16.   O  controle  e  a  fiscalização  do  convênio  serão  exercidos  pelo  concedente,
observando-se  que:
I - o gestor do convênio ou os agentes por ele indicados terão livre acesso, a qualquer
tempo, a todos os locais, documentos, atos e fatos relacionados direta ou indiretamente
com o convênio;” (Grifos Nossos)

No entanto, em consulta ao Processo Administrativo nº 2016-0.236.390-7, bem como em outras
fontes oficiais de publicação, não foi encontrado nenhum agente público identificado como gestor
do Termo de Convênio n° 244/SME/2014-RP. Ademais, a Equipe de Auditoria, em contato por e-
mail  e telefone com a DRE-FB, não recebeu informações  sobre a indicação do gestor  para o
convênio em referência. Assim sendo, a possível omissão da SME no que tange à indicação do
gestor da parceria demonstra ilegalidade no processo. 

Consoante o inciso I, art. 16, do Decreto n° 49.539/2008, resta claro que o gestor seria um agente
de suma importância às atividades da parceira, uma vez que possui permissão de acesso e consulta
a  todos  os  atos  e  fatos  relacionados  direta  ou  indiretamente  ao  convênio.  Ademais,  sem  a
identificação do gestor do convênio, as atividades de controle são prejudicadas, dado que dificulta
a apuração de informações e a responsabilização sobre possíveis irregularidades da parceria. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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Não foi informado plano de providências específico para esta Constatação.

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não foi informado prazo de implementação específico para esta Constatação.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Há a previsão legal de que todo Termo de Convênio deve possuir um gestor do convênio. O gestor
do convênio é o responsável por todos os atos da parceria, desde a efetivação de pagamentos até a
análise  das  prestações  de  contas.  A  não  indicação  de  um  gestor  de  convênio  dificulta  a
responsabilização  dos  servidores  competentes  por  irregularidades  eventualmente  cometidas  e
configura descumprimento da legislação aplicável. 

RECOMENDAÇÃO 005

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 – 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 001 – Orientação quanto à utilização de sistema ou planilha padronizada prevista na
Recomendação 001.

Constatação 002 – Orientação para que os servidores, ao se depararem com uma proposta de
aditamento  para  mudança  de  endereço,  com  o  consequente  aumento  do  aluguel  a  ser  pago,
analisem se a proposta é do interesse da Administração. Mudanças de endereço com aumento do
aluguel  pago  devem  conter  aumento  proporcional  dos  alunos  atendidos  ou/e  melhoras
significativas nos serviços prestados pela entidade.

Constatação 003 – Orientação para que todos os documentos necessários para a compreensão das
ações  tomadas durante a  vigência dos Termos de Convênio/Colaboração estejam anexados ao
processo administrativo. Além disso, todas as comunicações entre a SME e a entidade parceira,
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sejam  através  de  ofícios,  e-mails  ou  outras  formas,  devem  ser  anexados  ao  processo
administrativo. 

Constatação 004 – 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 005 – Orientação para que os servidores, antes de celebrarem Termo de Colaboração
com alguma  associação,  verifiquem se  ela  possui  identidade  de  presidente  e  dirigentes  com
associações vedadas de firmarem parcerias com a Prefeitura de São Paulo.

Constatação  006 –  Orientação  para  que  os  servidores,  quando  apurados  valores  a  serem
ressarcidos  por  organizações  parceiras  após  o  fim da  parceria,  já  expirado o  prazo  para  este
pagamento, enviem os processos administrativos para a Procuradoria Geral do Município, afim de
que sejam tomadas as providências administrativas e judiciais para ressarcimento ao erário.

Constatação  007 –  Orientação  para  que  todos  os  termos  de  convênio/colaboração  possuam
indicação do servidor responsável pela gestão da parceria.  

São Paulo, 27 de março de 2020. 
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)

OS/ Nº recomendação* 010/2019 - Recomendação 002 de 005

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação Já foi denunciada e inscrita no Cadim

Responsável ** Técnico de prestação de contas

Evidências**** Recomendação não monitorável

Recomenda-se a 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.

CONSTATAÇÃO 001 - Irregularidades na gestão do Fundo Provisionado: da diferença de 
R$ 15.515,30 entre os valores apresentados nas planilhas e o saldo dos extratos 

bancários da conta poupança.
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Prazo ***

Solicito a longo prazo, (se possivel) pois em virtude de não haver estrurtura pronta e 
organizada, dentro das legislaçoes que norteia este núcleo.E a interlocução com os 
demais setores e ou nucleos que são corresponsaveis por fiscalizar e minitorar tais 

ações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)

OS/ Nº recomendação* 010/2019 - Recomendação 003 de 005

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação Formações continua da Equipe

Responsável ** SME

Evidências**** Recomendação não monitorável

Recomenda-se que 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

CONSTATAÇÃO 004.  Inconsistências entre os Relatórios Mensais de Frequência Escolar 
entregues pela entidade e os Termos de Visitas Técnicas elaborados pela DRE: indícios 

de subatendimento. 
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Prazo ***

Solicito a longo prazo, (se possivel) pois em virtude de não haver estrurtura pronta e 
organizada, dentro das legislaçoes que norteia este núcleo.E a interlocução com os 
demais setores e ou nucleos que são corresponsaveis por fiscalizar e minitorar tais 

ações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)

OS/ Nº recomendação* 010/2019 - Recomendação 004 de 005

Texto*

Categoria* Reposição de bens e valores

Fundamentos*

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação Já foi denunciada e inscrita no Cadim

Responsável ** SME

Evidências**** Recomendação não monitorável

Recomenda-se que a SME envie os processos administrativos dos Termos de Convênio firmados e encerrados com 
a Associação Igreja Evangélica Rhema para a Procuradoria Geral do Município, afim de que sejam tomadas as 
providências administrativas e judiciais cabíveis para ressarcimento do erário. Por conseguinte, deverão ser 

enviados os processos firmados para a gestão dos CEIs Lírios do Campo (Termo de Convênio Nº 481/SME/2012-RP), 
Nova Geração (Termo de Convênio 244/SME/2014-RP) e Nova Geração II (Termo de Convênio Nº2486/DRE 

FO/BR/2016 – RP).

CONSTATAÇÃO 006.  Irregularidades cometidas pela DRE-FB: no cumprimento de prazos para as prestações de 
contas, no dever de encaminhar informações aos setores competentes, na aplicação de penalidades à Associação 

Rhema e nas medidas adotadas para ressarcimentos de valores.  
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Prazo ***
Solicito a longo prazo, (se possivel) pois em virtude de não haver estrurtura pronta e organizada, dentro das 

legislaçoes que norteia este núcleo.E a interlocução com os demais setores e ou nucleos que são corresponsaveis 
por fiscalizar e minitorar tais ações.
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FICHA DE RECOMENDAÇÃO

nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)

OS/ Nº recomendação* 010/2019 - Recomendação 005 de 005

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos* Todas as Constatações da auditoria.

Tipo ** Concordância com recomendação.

Ação Formações continua da Equipe

Responsável ** SME

Evidências****

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:
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Prazo ***

Solicito a longo prazo, (se possivel) pois em virtude de não haver estrurtura pronta e 
organizada, dentro das legislaçoes que norteia este núcleo.E a interlocução com os 
demais setores e ou nucleos que são corresponsaveis por fiscalizar e minitorar tais 

ações.
Verificar, em 6 meses, se o treinamento foi realizado conforme o recomendado. O 

treinamento deverá conter os temas especificados na Recomendação 5 (conferir os 
itens no Relatório)
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