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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria,  realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 011/2019/CGM-
AUDI,  teve como  objetivo foi  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 Creche Marcia Ricco Ferraz, CNPJ: Nº 01.426.954/0001-23, mantenedora
do Centro de Educação Infantil (CEI) Viajando no Saber, em relação ao  Termo de Convênio
n°06/DRE-FO/BR – 2015 – RP. Referida parceria foi firmada no valor de R$ 2.761.362,50, 

Durante  a  realização dos  trabalhos  de  auditoria,  foram analisadas  as  prestações  de  contas  da
parceria firmada entre a SME e a Associação Creche Marcia Ricco Ferraz para o gerenciamento
do CEI Viajando no Saber. Foram avaliados os seguintes aspectos das parcerias:

a) Análise  dos processos administrativos e de prestações de contas relacionadas à
parceria objeto desta auditoria;
b) Análise da regularidade/legalidade das prestações de contas
c) 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 -  Intempestividade na extinção do contrato,  não obstante  diversos
atrasos  na  prestação  de  contas  e  a  confissão  de  ilegalidades  cometidas  pela  entidade
parceira.  

A entidade enviou documentação à DRE-FB declarando sobre a ocorrência de desvios de recursos
públicos por um dirigente da Associação Creche Marcia Ricco Ferraz. Nesta documentação, a
entidade busca se eximir da responsabilidade e apresenta proposta de devolução do valor desviado
de forma parcelada. Porém, apesar da confissão da entidade dos desvios dos recursos transferidos
pela Prefeitura, a DRE-FB, sem nenhum parecer jurídico da SME, não adotou as providências
cabíveis para o caso em tela e aceitou a proposta de acordo oferecida pela entidade. 

Principal  Recomendação:  Recomenda-se  que  a  SME  elabore  cronograma  para  treinamento
periódico direcionado aos responsáveis pela análise da prestação de contas, objetivando a correta
compreensão dos normativos que regem a parceria - atualmente a Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº
4.548/2017 e suas alterações.

CONSTATAÇÃO  002 -  Irregularidades  na  aplicação/destinação  de  recursos  no  Fundo
Provisionado: da diferença dos valores das planilhas e o saldo dos extratos bancários da
conta poupança.
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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$ 87.361,34.

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
facilitar  a análise,  a ser feita pela DRE, do perfeito cumprimento dos depósitos realizados no
fundo. 

CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidade ocorrida mediante confusão patrimonial. Pagamento
irregular de acordo por diretora do CEI Viajando no Saber.

Foi identificada a ocorrência de diversas transações realizadas entre a conta poupança da entidade
e a conta corrente de titularidade de funcionária contratada pela entidade para atuar como Diretora
do  CEI  Viajando  no Saber.  O somatório  das  transações  foi  de  R$  76.660,78,  sem quaisquer
explicações ou justificativas. Essa confusão entre contas, sem a comprovação da utilização dos
recursos públicos para os fins devidos, configura ilegalidade grave por parte da entidade parceira. 

Principal  recomendação: Recomenda-se  que  a  SME  elabore  cronograma  para  treinamento
periódico direcionado aos responsáveis pela análise da prestação de contas, objetivando a correta
compreensão dos normativos que regem a parceria - atualmente a Lei nº 13.019/2014 e Portaria nº
4.548/2017 e suas alterações.

CONSTATAÇÃO  005  -  Atraso  recorrente  no  pagamento  de  salários  e  das  Guias  de
Previdência Social – GPS dos funcionários – Termo de Convênio n° 06/DRE-FO/BR – 2015 –
RP. 

A entidade, enquanto durou a parceira, não cumpriu os prazos legais para os recolhimentos das
contribuições  previdenciárias  e  para  o  pagamento  de  salários.  Em  análise  dos  processos  de
pagamento, no período de janeiro/2017 a agosto de 2017, verificou-se a ocorrência frequente de
atrasos no pagamento de salários e das Guias de Previdência Social – GPS dos funcionários. O
tempo de atraso no período mencionado foi de 31 dias em média. No mês de junho, o atraso
chegou a alcançar 50 dias. 

Informada sobre os achados de auditoria  identificados,  a  Secretaria Municipal  de Educação
encaminhou  “Manifestação (doc. SEI nº  019537220)”, em 30 de julho de 2019, esclarecendo
que  houve  abertura  de  apuração  preliminar  (Processo  Administrativo  nº  2019-0.033.463-8)
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visando apuração de eventuais responsabilidades funcionais na gestão do convênio firmado entre a
SME e a Associação Creche Marcia Ricco Ferraz: 

“Trata-se de apreciação Nota de Auditoria referente a Associação Creche Marcia Ricco Ferraz,
Termo de Convênio 06/DRE-FO/BR, apontando  diversas irregularidades no período de 2017 .

Informamos  que  a época  dos  fatos  ocorreu  em gestão  anterior,  e  diante  das  irregularidades
apontadas foi determinado pela DRE a abertura de  Processo Administrativo 2019-0.033.463-8
para averiguações de eventuais responsabilidades.

O  processo  já  foi  instaurado  e  atualmente  está  em  trâmite  com  as  respectivas  apurações
pertinentes  aos  pontos  elencados  à  nota  11/2019/CGM_AUDI,  respeitando  os  procedimentos
legais para averiguações dos fatos e instrução de documentos.

O processo está em andamento, com a oitiva de testemunhas, pois todas as diligências devem ser
esgotadas para o relatório final. Após término do período de instrução, o relatório da Comissão
será encaminhado para apontamentos e conclusão. “

No  entanto,  nesta  manifestação,  não  foram  apresentadas  justificativas  específicas  para  cada
constatação  apresentada  pela  Equipe  de  Auditoria.  Sendo  assim,  foram  concedidas  diversas
dilações de prazo, posteriores a manifestação supraindicada, com o intuito que fosse realizada
manifestação específica da Pasta acerca de todos os achados contidos na Solicitação de Auditoria
Final - SA Final O.S 11/2019/CGM_AUDI (doc. SEI n º 015789991). No entanto, não houve
resposta por parte da Secretaria e, diante do prazo decorrido, a Equipe de Auditoria prosseguiu
com a elaboração deste relatório com as constatações identificadas durante o trabalho de auditoria
efetuado.

O  Termo  de  Convênio  objeto  desta  auditoria  foi  denunciado  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação no dia  06 de novembro de 2017 devido às  diversas  irregularidades  cometidas  pela
Associação Creche Marcia Ricco Ferraz na execução da parceria. A SME calculou o valor devido
pela  entidade  em  R$  80.700,92  e  inscreveu  a  entidade  no  Cadastro  Informativo  Municipal)
(CADIN). 

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.

Por  fim,  recomendamos  o  encaminhamento  deste  relatório,  em  cumprimento  à  Constituição
Federal, ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, bem como à Corregedoria Geral do Município, vez que resta pendente de conclusão
processo  de  apuração  preliminar   (Processo  Administrativo  nº  2019-0.033.463-8),  além  de
possíveis apurações funcionais pendentes, principalmente em decorrência das Constatações 01,
02, 04 e 05. 
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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 -  Intempestividade na extinção do contrato,  não obstante  diversos
atrasos  na  prestação  de  contas  e  a  confissão  de  ilegalidades  cometidas  pela  entidade
parceira.  

Em análise ao Processo Administrativo nº 2015-0.167.418-4, tem- se os seguintes fatos:

-  Em 03/02/2017, a DRE Freguesia do Ó/Brasilândia enviou notificação à Associação Creche
Marcia Ricco Ferraz, para cientificá-la de que o descumprimento da Cláusula Quarta, item 4.2,
inciso  XXII,  do  Termo  de  Convênio  n°06/DRE  FB/2015-RP,  que  prevê  o  percentual  a  ser
recolhido para o Fundo Provisionado, poderia acarretar em sanções legalmente previstas, inclusive
a extinção do referido convênio, nos temos da Clausula Décima Terceira. Na mesma data, a DRE-
FB enviou notificação sobre as pendências na documentação da entidade parceira, solicitando a
entrega desta documentação até a data de 27/02/2017. 

-  Em  06/02/2017,  a  DRE-FB  novamente  enviou  notificação  para  que  a  entidade  parceira
providenciasse a prestação de contas referente à verba adicional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da notificação, sob pena de devolução/desconto dos valores recebidos à
este título. 

A partir das notificações enviadas,  em 10/02/2017, a supracitada Associação, por meio de um
escritório de advocacia (fls. 265 a 268), alegou os seguintes fatos:

1. Destituição do Presidente da Associação (CPF: ***.777.384-**) por falta de informações e ato de
improbidade;

2. Desvios financeiros praticados pelo antigo presidente;
3. Saldo zero da conta poupança - saldo que deveria ser de R$ 64.405,14. 
4. Responsabilização do presidente destituído  e  breve  exposição  acerca  potencial  prejuízo  social

advindo de eventual denúncia do convênio e consequente encerramento das atividades do CEI. 

A partir  dos fatos narrados,  a entidade parceira apresentou uma proposta para manutenção do
convênio e resolução das pendências existentes. A Associação Creche Mario Rico Ferraz pretendia
resolver as pendências financeiras parcelando ambos os débitos em 24 (vinte e quatro) parcelas, e
sugeriu  a  aplicação  do  índice  de  poupança  para  a  correção  monetária.  Quanto  ao  balanço
patrimonial,  alega  a  Associação  que  a  nova  gestão  teve  dificuldades  para  ter  acesso  aos
documentos inerentes à parte administrativa e financeira. Ao que parece, pois o documento formal
do acordo supracitado não foi devidamente acostado ao processo, a DRE não aceitou o prazo de
24 meses proposto. À vista disso, a Associação elaborou nova proposta (fls. 294 a 296) sugerindo
que o parcelamento fosse feito em 18 (dezoito) meses. 
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A Associação informou que protocolou requerimento para instauração de inquérito policial para a
apuração de crimes em face do ex-presidente da Associação (vide fls. 273 a 280 do Processo
Administrativo nº 2015 – 0.167.418-4).  

Acontece que, em 21 de fevereiro, não obstante a confissão pela Associação do desvio de recursos
públicos, inclusive, da suposta prática de crime configurado como de peculato, ainda assim, a
DRE aceitou a proposta da entidade parceira. 

Conforme Portaria SME n°3.477 de 8 de julho de 2011: 

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;
13.1.2- a qualquer tempo, por uma das partes, desde que haja aviso prévio, por
escrito,  com  o  mínimo  de  60  (sessenta)  dias  de  antecedência,  devendo  a
CONVENIADA,  durante  este  período  ser  corresponsável,  juntamente  com  a
SME, por meio da Diretoria Regional de Educação, pelo encaminhamento das
crianças para outras Unidades Educacionais.

13.2-  Constatada a  ocorrência  de  irregularidades  pela  SME,  por  meio  da  Diretoria
Regional  Educação,  a  CONVENIADA  deverá  ser  cientificada,  por  intermédio  de
Notificação de Ocorrência emitida pela própria Diretoria Regional de Educação - DRE.
13.3- A CONVENIADA poderá apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir  da  data  do  recebimento  da  Notificação  de  Ocorrência  de  Irregularidades,
justificativa e/ou proposta de correção para apreciação e decisão da SME, por meio da
Diretoria Regional de Educação.
13.4- A cópia da Notificação de Ocorrência de Irregularidades, devidamente assinada
pelas  partes,  da  justificativa  e  da  proposta  de  correção,  integrarão  o  processo
administrativo identificado no preâmbulo do presente Termo.
13.5-  Após  a  justificativa  de  que  trata  o  item  13.3,  ou  transcorrido  o  prazo  sem
manifestação da CONVENIADA, a Diretoria Regional de Educação competente, após a
devida  análise,  encaminhará  o  processo  devidamente  instruído,  propondo
justificadamente a medida a ser adotada, para deliberação da SME quanto à extinção do
convênio.
13.6 -  Sem prejuízo do procedimento previsto nos itens  13.2 a 13.5,  o  pagamento  à
Conveniada será suspenso, na hipótese do item 8.5 deste Convênio. (Grifos Nossos)

Adicionalmente, da Portaria supracitada, tem-se que: 

4.2- Compete à CONVENIADA
[...]
XVI.  Não  utilizar  nenhuma  parcela  dos  recursos  financeiros  repassados  pela
SME/Diretoria  Regional  de  Educação  para  outros  fins  que  os  não  previstos  nem
especificados no Plano de Trabalho aprovado;”

Ainda, conforme  (Código Penal):

Peculato
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Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
[...]

Funcionário público
Art.  327  -  Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos  penais,  quem,  embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 1º -  Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou
conveniada  para  a  execução  de  atividade  típica  da  Administração  Pública.  (Grifos
Nossos)

Ou seja, mesmo após envio de documentação dos advogados e da confissão dos débitos e desvios
dos  recursos  públicos,  não  houve  atuação  tempestiva  da  DRE-FB.  A  própria  conveniada
discriminou  ocorrências  que  poderiam  configurar  crime  de  peculato.  Conjuntamente  às
ilegalidades  apresentadas,  os  fatos  ocorridos,  sob  a  responsabilidade  da  Associação,  ferem o
princípio constitucional da moralidade. 

Ademais, a DRE-FB não apresentou parecer jurídico sobre a legalidade do acordo firmado. Além
disso,  não  foram  acostados  nos  autos  do  processo  nenhuma  prova  de  que  a  DRE-FB tenha
remetido à deliberação da SME as possíveis medidas a serem adotadas, consoante Cláusula 13.5
do Termo de Convênio:

13.5-  Após  a  justificativa  de  que  trata  o  item  13.3,  ou  transcorrido  o  prazo  sem
manifestação da CONVENIADA, a Diretoria Regional de Educação competente, após a
devida  análise,  encaminhará  o  processo  devidamente  instruído,  propondo
justificadamente a medida a ser adotada, para deliberação da SME quanto à extinção do
convênio.(Grifos Nossos)

Além disso, considerando a gravidade da questão, caberia à DRE-FB, além de extinguir a parceria
de forma tempestiva, ter inclusive comunicado às autoridades cabíveis sobre a possível ocorrência
de crime de peculato perpetrado pelo presidente da entidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
Não houve prazo de implementação específico para esta Constatação.
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A entidade  enviou  à  DRE-FB documentação  em que  confessa  débitos  e  desvios  de  recursos
públicos,  discriminando  ocorrências  que  poderiam configurar  crime  de  peculato.  No  entanto,
apesar da confissão da entidade, a DRE-FB não denunciou tempestivamente a parceria e, ainda,
aceitou proposta de acordo de pagamento parcelado dos valores desviados. Ademais, a DRE-FB
não apresentou parecer jurídico respaldando a legalidade do acordo firmado. Além disso,  não
foram acostados aos autos do processo nenhuma prova de que a DRE tenha remetido à deliberação
da SME as medidas a serem adotadas, consoante Cláusula 13.5 do Termo de Convênio.

Em suma, não há nenhum dispositivo legal que possibilite a DRE-FB celebrar acordos como o do
presente  caso,  com  o  acordo  configurando  um  desrespeito  ao  princípio  da  legalidade.
Considerando a gravidade da questão, caberia à DRE-FB, além de extinguir a parceria de forma
tempestiva,  comunicar  às  autoridades  competentes  sobre  a  possível  ocorrência  de  crime  de
peculato perpetrado pelo presidente da entidade.

RECOMENDAÇÃO 001
Recomenda-se que  a  DRE-FB apure  os  valores  não comprovados  em prestações  de  contas  e
notifique a entidade para o ressarcimento do valor aos cofres municipais. Caso a entidade não
devolva o valor não comprovadamente utilizado no CEI, a entidade deve ser inscrita no CADIN e
o processo administrativo deve ser encaminhado à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de
Educação, a fim de que sejam tomadas as providências administrativas, cíveis e criminais contra a
entidade conveniada e seus respectivos dirigentes. 

CONSTATAÇÃO  002  -  Irregularidades  na  aplicação/destinação  de  recursos  no  Fundo
Provisionado. 

O Termo de Convênio n°06/DRE-FO/BR – 2015 – RP 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:
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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  estabeleceu  como  obrigatório,  para  que  sejam  efetuados  os
pagamento mensais, o envio à DRE do extrato de poupança do fundo provisionado, acompanhado
de planilha e de documentos comprobatórios do uso de tais  recursos. A parceira anexou estes
documentos aos pedidos de pagamentos, porém, com diversas irregularidades.

CONSTATAÇÃO  2.1  -  Irregularidades  na  aplicação/destinação  de  recursos  no  Fundo
Provisionado: da diferença dos valores das 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 e os saldos reais constantes
nos extratos bancários da conta poupança.

Tabela 1 - Divergências entre valores de planilha e dos extratos bancários

Mês Valor Planilha  Valor 
Extrato

         Diferença Referência Processo - Folhas

Janeiro R$ 23.883,90 R$ 7.799,58 R$ 16.084,32 123 e 125 - Processo - 2017-0.013.345-0

Fevereiro R$ 32.955,58 R$ 7.842,27 R$ 25.113,31 225 e 227 -  Processo - 2017-0.013.345-0

Março R$ 28.802,90 R$ 15.041,93 R$ 13.760,97 Fls. 322 e 327 -  Processo - 2017-
0.013.345-0

Abril R$ 29.558,78 R$ 19.909,59        R$ 9.649,19 Fls. 40 e 44-  Processo - 2017-0.101.953-8

Maio R$ 10.332,67 R$ 4.801,33        R$ 5.531,34 Fls. 139 e 141-  Processo - 2017-
0.101.953-8

Junho R$ 17.650,28 R$ 7.543,78         R$ 10.106,50 Fls. 230 e não foi anexado extrato de 
junho-  Processo - 2017-0.101.953-8

Julho R$ 21.092,77 R$ 21.087,65         R$ 5,12 Fls. 325 e 329  Processo - 2017-0.101.953-
8

Agosto R$ 14.452,85 R$ 7.342,26         R$ 7.110,59 Fls. 400 e 404  Processo - 2017-0.101.953-
8

Total        R$ 87.361,34

O  saldo  final  apresentado  na  Planilha  de  Aplicação  do  Fundo  Provisionado,  portanto,  não
correspondia a real situação do Fundo Provisionado, com uma diferença de R$ 87.361,34. Diante
desta  situação,  a  DRE  deveria  ter  suspendido  os  pagamentos  já  que  não  foi  apresentado
documento essencial para a efetuação dos pagamentos mensais, a Planilha de Aplicação do Fundo
Provisionado.
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CONSTATAÇÃO  2.2  -  Irregularidades  na  aplicação/destinação  de  recursos  no  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 relatados
na Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado não ocorreram no mês a que se referem.

Apenas como exemplo, já que tal fato ocorreu em todos os meses, utilizaremos o mês de Janeiro
de 2017. Enquanto na Planilha há um relato de um depósito no valor de R$ 9.525,53, este depósito
somente foi realizado no dia 03 de Março de 2017:

Figura 1 - Processo - 2017-0.013.345-0 - Comprovante de depósito
(folha 125)
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Figura 2 - Processo - 2017-0.013.345-0 – Planilha de
Fundo Provisionado (folha 124)

Este fato ocorreu em todos os meses analisados, de janeiro a agosto. 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.  Os  sucessivos  atrasos  de  salários  e  no  pagamento  das  rescisões
contratuais confirmaram esses indícios.

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. Caso a entidade parceira
não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Do exame deste item, conclui-se que a entidade não efetuou os depósitos no fundo provisionado
conforme previsto da legislação. O Fundo Provisionado é uma reserva com o intuito de garantir
pagamentos  referentes  ao 13º salário,  à remuneração de férias  anuais acrescidas  de 1/3 e  aos
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encargos  oriundos  de  rescisões  trabalhistas. Os  depósitos  a  menor  e  intempestivos  no  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,  sendo  que  os
sucessivos atrasos de salários e no pagamento das rescisões contratuais acabaram por confirmar
esses indícios.

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 002
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 003
Recomenda-se  alteração  da  legislação  para  que  haja  previsão  específica  de  penalidade  a  ser
aplicada  em  virtude  de  descumprimento  reiterado  dos  depósitos  obrigatórios  do  fundo
provisionado.

CONSTATAÇÃO 003 -  Irregularidades  cometidas  mediante  sucessivas  transferências  da
conta específica do CEI Viajando no Saber e conta corrente de titularidade da diretora do
CEI Viajando no Saber. 

Em  consulta  aos  Processos  Administrativos  nº  2017-0.013.345-0  e  n°  2017-0.101.953-8,
relacionados às prestações de contas do Termo de Convênio n° 06/DRE-FO/BR – 2015 – RP,
observa-se que a Associação Creche Marcia Ricco Ferraz enviava, mensalmente, extrato da conta
poupança  específica  da  parceria  à  DRE  Freguesia  do  Ó/Brasilândia,  conforme  disposto  na
Cláusula Oitava do Termo de Convênio, como condição para os pagamentos mensais. Nesta conta
poupança,  deveria  ser  recolhido o  fundo de  reserva,  previsto  no inciso  XXII  do  item 4.2 da
Cláusula Quarta do Termo de Convênio, com o intuito de assegurar pagamentos referentes ao 13°
salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos oriundos das rescisões
trabalhistas.

Entretanto,  esta  Equipe  de  Auditoria,  mediante  análise  dos  extratos  bancários  anexados  aos
processos  de  prestações  de  contas  (Processos  n°  2017-0.013.345-0  e  n°  2017-0.101.953-8),
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identificou que  há  diversas  transações  realizadas  entre  a  conta  poupança  e  conta  corrente  de
titularidade de funcionária contratada pela entidade para atuar como diretora do CEI Viajando no
Saber  (CPF:  ***.441.218-**).  Seguem,  abaixo,  as  transações  ocorridas  entre  a  conta  de
titularidade  da  funcionária  supramencionada  e  a  conta  poupança  do  fundo  provisionado  no
período analisado:

Data da

Movimentação
Valor (R$)

Titularidade da
Conta Bancária de

Origem
Favorecido(a)

Processo
Administrativo nº

Fls.

09/05/2017
R$ 2.004,35 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.013.345-0 325

11/05/2017
R$ 5.000,00 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.013.345-0 325

16/05/2017
R$ 8.109,18 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.013.345-0  325

17/05/2017
R$ 408,00 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.013.345-0  325

09/06/2017
R$ 8.773,32 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.101.953-8  42

14/09/2017
R$ 4.428,84 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.101.953-8  327

06/10/2017
R$ 1.590,00 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.101.953-8  406

06/10/2017
R$ 3.670,34 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.101.953-8  406

20/10/2017
R$ 13.075,63 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.101.953-8 406

26/10/2017
R$ 9.290,00 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.101.953-8  406

24/11/2017
R$ 2.000,00 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.101.953-8  407

18/01/2018
R$ 13.395,00 Diretora CEI Viajando no 

Saber
2017-0.101.953-8  408

14/02/2018
R$ 2.500,00 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.101.953-8  409

19/03/2018
R$ 2.416,12 CEI Viajando no 

Saber
Diretora 2017-0.101.953-8  410

Total R$ 76.660,78

Tabela 2: Transferências entre conta corrente da entidade e da Diretora.

Em face  do exposto,  cumpre-nos  informar  que  o Decreto  nº  49.539,  de  29  de  maio  de 2008
estabelecia que os recursos recebidos em decorrência da parceria firmada entre a entidade e a
administração  pública  deveriam  ser  depositados  em  conta  corrente  específica.  Além  disso,
afirmava que os pagamentos seriam realizados exclusivamente mediante crédito na conta bancária
específica de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, conforme a seguir:

Art. 12. A movimentação dos recursos financeiros transferidos e das contrapartidas dos
convenentes será realizada observando-se os seguintes preceitos: 
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I - movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;

II  -  pagamentos  realizados  exclusivamente  mediante  crédito  na  conta  bancária  de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. (Grifos Nossos)

Estas  exigências  objetivam  facilitar  a  análise  das  contas  relativas  à  parceria  e  aumentar  a
transparência dos recursos geridos pela entidade responsável. Ao ocorrer uma completa confusão
entre a conta poupança da entidade parceira e a da diretora supracitada, diante da ocorrência de
seguidas  transferências,  tanto  creditando  quanto  debitando  a  conta,  dificulta-se  a  análise  das
contas da entidade e configura-se em efetivo descumprimento ao instrumento legal aplicável. Com
essa confusão entre contas, a detecção de irregularidades se torna muito mais difícil, assim como a
análise sobre a efetividade e eficácia do trabalho da entidade parceira.

Além  disso,  a  função  estabelecida  para  o  Fundo  Provisionado  é  a  de  assegurar  pagamentos
referentes ao 13° salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos oriundos
das  rescisões  trabalhistas.  As transferências  dos  valores desse fundo para a  conta da Diretora
impedem a análise se esses valores estão sendo utilizados para o fim previsto, desrespeitando a
legislação.  Aliás,  mesmo se  os  valores  fossem destinado  ao  fim previsto,  a  irregularidade  já
existiria, uma vez que há uma restrição legal imposta a tal tipo de prática.

Assim sendo,  a  DRE deveria  ter  notificado à  entidade  parceira  para  que  não mais  realizasse
seguidas transações bancárias envolvendo a diretora, solicitando explicações acerca dos motivos
que motivaram tal prática, assim como demais providências cabíveis, sob a pena de suspensão dos
pagamentos  e  denúncia do convênio.  Além disso,  deveria  a  DRE ter  requerido a  juntada dos
extratos bancários da conta da diretora aos processos de prestações de contas para a comprovação
de que os recursos transferidos para a diretora foram utilizados em despesas do CEI para o fim
previsto no fundo; no caso de não comprovação dos recursos para as despesas previstas, deveria a
entidade ressarcir os valores injustificados aos cofres municipais.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A confusão entre a conta bancária do CEI e da diretora do CEI dificulta a análise da prestação de
contas  da  entidade  e  diminui  a  transparência  dos  recursos  geridos.  Ao ocorrer  uma completa

15



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

confusão  entre  a  conta  poupança  da  entidade  parceira  e  a  da  diretora  supracitada,  diante  da
ocorrência de seguidas transferências, tanto creditando quanto debitando a conta, dificulta-se a
análise  das  contas  do  CEI  e  configura-se  em  efetivo  descumprimento  ao  instrumento  legal
aplicável.  Com essa confusão entre contas,  a detecção de irregularidades se torna muito mais
difícil, assim como a análise sobre a efetividade e eficácia do trabalho da entidade parceira.

A DRE deveria  ter  notificado à  entidade  parceira  para  não mais  realizar  seguidas  transações
bancárias  envolvendo  a  diretora,  solicitando  explicações  se  os  recursos  transferidos  foram
aplicados  em  atividades  do  CEI,  assim  como  demais  providências  cabíveis,  sob  a  pena  de
suspensão dos pagamentos e denúncia do convênio. Além disso, deveria a DRE ter requerido a
juntada dos extratos bancários da conta da diretora aos processos de prestações de contas para a
comprovação de que os recursos transferidos para a diretora foram utilizados em despesas do CEI
para  o  fim  previsto  no  fundo;  no  caso  de  não  comprovação  dos  recursos  para  as  despesas
previstas, deveria a entidade ressarcir os órgãos públicos.

CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidade ocorrida mediante confusão patrimonial. Pagamento
irregular de acordo por diretora do CEI Viajando no Saber. 

No dia 21 de fevereiro de 2017, a DRE Freguesia do Ó/Brasilândia aceitou proposta feita pela
Associação Creche Marcia Ricco Ferraz de parcelamento de valores desviados por irregularidades
ocorridas na gestão do Fundo Provisionado e por falta de prestação de contas da Verba Adicional
(fl. 318 do Processo nº 2015-0.167.418-4). Segundo a Associação, estes valores foram desviados
pelo ex-presidente da entidade e  a  Associação propôs que esses  valores fossem pagos em 18
parcelas (Fls. 265 a 289 do Processo nº 2015-0.167.418-4). Esta proposta foi aceita pela DRE.

Porém, diferente do previsto no acordo, os pagamentos de tais acordos não foram transferidos
apenas pela Associação Creche Marcia Ricco Ferraz, mas também da conta corrente da Diretora
do CEI. No dia 11 de maio de 2017, a Diretora depositou o valor de R$ 5.000,00, identificados no
processo como sendo a terceira parcela do acordo (Fls. 323 e 324, Processo nº 2017-0.013.345-0).
No dia 14 de setembro de 2017, a diretora depositou o valor de R$ 4.428,84, identificados no
processo como sendo a sétima parcela do acordo (Fls. 323 e 324, Processo nº 2017-0.101.953-8).

Estes pagamentos, somados à constatação do item anterior sobre as diversas transações bancárias
ocorridas entre a conta da Diretora e as contas da parceria, acrescentado ao fato de que a Diretora
é possivelmente parente do presidente da Associação sugerem confusão entre o patrimônio da
Diretora e o da Associação. 

A forma como foram feitas estas transações são pouco transparentes e desrespeitaram a legislação
e o acordo firmado entre as partes. A DRE deveria ter notificado à entidade parceira de que os
pagamentos do acordo deveriam ser feitos por conta da entidade, e não de um funcionário da CEI.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

O presente item, assim como a Constatação 003, identifica a ocorrência de confusão patrimonial
entre a diretora do CEI e a Associação, desta vez pelo pagamento de parcelas do acordo, sendo
este  firmado irregularmente  entre  a  entidade  e  a  diretoria  responsável,  pela  conta  pessoal  da
diretora. Este fato é agravado pelo fato da diretora ser parente do presidente da Associação Creche
Marcia Ricco Ferraz. Ao ocorrer uma completa confusão entre o patrimônio da entidade parceira e
a  da  diretora  supracitada,  dificulta-se  a  análise  das  contas  do  CEI  e  configura-se  em efetivo
descumprimento ao instrumento legal aplicável. Com essa confusão entre contas, a detecção de
irregularidades  se  torna  muito  mais  difícil.  No caso  em tela,  a  DRE deveria  ter  notificado à
entidade parceira para a diretora não mais realizar o pagamento das parcelas do acordo através de
sua  conta  pessoal.   No  caso  de  não  cessação  dos  pagamentos  pela  conta  da  diretora,  os
pagamentos deveriam ter sido suspensos e a parceria denunciada, no entanto, nenhum desses fatos
ocorreu. 

Além  das  impropriedades  acima  relacionadas,  esta  Equipe  de  Auditoria  não  identificou,  ao
examinar aos autos do processo, quaisquer ações da DRE-FB com o intuito de obter comprovação
de que os recursos foram utilizados para os objetivos previstos no Termo de Convênio. À vista
disso,  observa-se  que  a  falta  de  iniciativa  de  medidas  fiscalizatórias  por  parte  da  diretoria
responsável acabou por ocasionar graves prejuízos ao cumprimento do ajuste estabelecido entre as
partes, tendo em vista as diversas constatações apresentadas neste documento. 

CONSTATAÇÃO  005  -  Atraso  recorrente  no  pagamento  de  salários  e  das  Guias  de
Previdência Social – GPS dos funcionários – Termo de Convênio n°06/DRE-FO/BR – 2015 –
RP. 

Em análise dos processos de pagamento, no período de janeiro a agosto de 2017, referentes ao
Processo Administrativo n° 2015-0.167.418-4, verificou-se a ocorrência frequente de atrasos no
pagamento de salários e das Guias de Previdência Social – GPS dos funcionários. 

A Tabela 3 abaixo demonstra as datas em que os pagamentos dos salários foram efetuados, bem
como a quantidade de dias de atraso. 

Tabela 3 – Atrasos nos pagamentos das Guias de Previdência Social - GPS
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Mês de
Referênci

a

Data de
Pagamento

Quantidade de
dias de atraso

Processo de Pagamento Fls.

Janeiro R$ 42.790,00 16 dias 2017-0.013.345-0 82 a 95

Fevereiro R$ 42.824,00 23 dias 2017-0.013.345-0 186 a 200

Março R$ 42.857,00 27 dias 2017-0.013.345-0 289 a 299

Abril R$ 42.891,00 30 dias 2017-0.101.953-8 15 a 23

Maio R$ 42.929,00 36 dias 2017-0.101.953-8 104 a 114

Junho R$ 42.972,00 50 dias 2017-0.101.953-8 208 a 215

Julho R$ 42.992,00 38 dias 2017-0.101.953-8 292 a 296

Agosto R$ 43.014,00 29 dias 2017-0.101.953-8 374 a 380

Média            31 dias   

Ademais, tem-se que, consoante a Consolidação das Leis Trabalhistas: 

Art. 459 - O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não
deve  ser  estipulado  por  período  superior  a  1  (um)  mês,  salvo  no  que  concerne  a
comissões, percentagens e gratificações.

§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais
tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. (grifos nossos)

Ou seja, a partir do que dispõe a CLT, verifica-se na Tabela 4 que ocorreram atrasos recorrentes
em todo o período analisado, muitos ultrapassando o período de mês.
A Tabela 4 abaixo demonstra as datas em que os pagamentos das Guias de Previdência Social –
GPS dos funcionários foram efetuados:

Tabela 4 – Atrasos nos pagamentos das Guias de Previdência Social - GPS

Mês de Referência
Data de

Pagamento
Encargos (Multas e Juros) Processo de Pagamento nº Fls.

Janeiro R$ 42.795,00 R$ 795,28 2017-0.013.345-0 99

Fevereiro R$ 42.828,00 R$ 2.062,42 2017-0.013.345-0 207

Março R$ 42.870,00 R$ 1.284,02 2017-0.013.345-0 304

Abril R$ 42.892,00 R$ 905,46 2017-0.101.953-8
26 -

verso
Maio R$ 42.933,00 R$ 1.184,25 2017-0.101.953-8 120

Junho R$ 42.972,00 R$ 2.045,31 2017-0.101.953-8 220

Julho R$ 42.992,00 R$ 1.191,54 2017-0.101.953-8 299

Agosto R$ 43.028,00 R$ 1.724,70 2017-0.101.953-8 382

A partir da situação em tela, é de essencial importância que a SME, a partir do conhecimento
dessa situação de atrasos, emita notificação ou comunicado à entidade parceira com o intuito de
alertar sobre a possível suspensão dos repasses financeiros, nos termos e condições estabelecidas
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nas cláusulas relativas ao Termo de Convênio da Portaria SME n°3.477 de 8 de julho de 2011,
aplicável à época, quais sejam:

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:

c)-original ou cópia autenticada conferida com o original do comprovante individual de
pagamentos  dos  funcionários  e  da  comprovação  de  recolhimento  dos  respectivos
encargos sociais (GPS, FGTS e outros);

Assim, considerando que o atendimento às crianças e a adequada prestação dos serviços pode ser
prejudicada pelo atraso dos pagamentos das GPS e dos salários, é de suma importância que a
Unidade acompanhe essa situação, de forma a não permitir que os atrasos injustificados se tornem
uma prática habitual da entidade parceira.  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

O atraso recorrente no pagamento de salários e das Guias da Previdência Social pode prejudicar o
atendimento e a adequada prestação de serviços da entidade mantenedora da unidade escolar.
Além disso, a Prefeitura é responsável subsidiária pelos pagamentos não realizados pela entidade
e, em casos de comprovada inércia na fiscalização destes pagamentos, poderá ser responsabilizada
trabalhista e tributariamente pelos não pagamentos. Assim, é de suma importância que a Unidade
acompanhe essa situação, de forma a não permitir que os atrasos injustificados se tornem uma
prática habitual da entidade parceira.  

No  caso  sob  análise,  a  DRE-FB  deveria,  então,  ter  notificado  à  entidade  parceira  para  a
regularização  dos  pagamentos  das  GPS  e  dos  salários.  E,  caso  os  atrasos  persistissem,  os
pagamentos à entidade deveriam ser suspensos e a parceria denunciada. 
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CONSTATAÇÃO 006 - Ilegalidade e prejuízo ao princípio da transparência nos pagamentos
de salários e de aluguéis no Termo de Convênio n°06/DRE-FO/BR – 2015 – RP. 

Em análise aos demonstrativos de pagamento, período de janeiro a julho de 2017, referentes ao
Termo de Convênio n°06/DRE-FO/BR – 2015 – RP, observou-se que dos 165 demonstrativos
acostados  nos  processos,  somente  11% foram realizados  por  meio  de  transferência  bancária,
enquanto que 89% foram realizados mediante recibo. 

Tabela 5 - Número de demonstrativos de pagamentos realizados por meio recibo
N° de Demonstrativos

de Pagamento
Pagamentos por recibo

Pagamentos por
transferência

Processo
Administrativo nº

Fls.

23 17 6 2017-0.101.953-8 15 a 23

21 21 0 2017-0.101.953-8 104 a 114

19 19 0 2017-0.101.953-8 211 a 215 verso

19                     19 0 2017-0.101.953-8 292 a 296 verso

19 18 1 2017-0.101.953-8 374 a 380

21 16 5 2017-0.013.345-0 82 a 95

21  15 6 2017-0.013.345-0 186 a 200

22 22 0 2017-0.013.345-0 289 a 299

Total Total Total   

165 147 18   

% Pagamento Recibo
% Pagamento
Transferência

89% 11%   

Além disso, em todo o período analisado, os pagamentos dos aluguéis não foram pagos mediante
transferência, vide figuras 3 e 4 abaixo. Ademais, as figuras não apresentam especificação da data
do  pagamento  e  nem  do  mês  a  que  se  refere  tal  pagamento,  fato  que  pode  questionar  a
fidedignidade e a transparência do processo. 
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Figura 3 - Exemplo de pagamento de aluguel mediante recibo.

Figura 4 - Exemplo de pagamento de aluguel mediante recibo sem
especificação de data.

Tal prática não se coaduna com o que dispõe o art. 12 do Decreto n°49.539 de 29 de maio de
2008, transcrito abaixo, aplicável à época do convênio: 

Art. 12. A movimentação dos recursos financeiros transferidos e das contrapartidas dos
convenentes será realizada observando-se os seguintes preceitos:
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[...]

II  -  pagamentos  realizados  exclusivamente  mediante  crédito  na  conta  bancária  de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Os pagamentos não realizados por transferência eletrônica dificultam a análise das prestações de
contas do CEI e configuram em efetivo descumprimento ao instrumento legal aplicável.  Estes
pagamentos dificultam a detecção de irregularidades e diminuem a transparência dos gastos do
CEI. A DRE-FB deveria, então, ter notificado à entidade parceira para que os pagamentos fossem
realizados apenas por transferência eletrônica, sujeitos a identificação do beneficiário final, e, caso
não  fosse  cumprida  determinação  proferida,  iniciado  o  devido  processo  administrativo  para
aplicação de penalidades a entidade conveniada.

Não obstante, semelhante aos casos anteriores que foram apresentados neste documento, não foi
identificada iniciativa, por parte da DRE e seus representantes, com vistas ao saneamento das
irregularidades aqui apontadas.

RECOMENDAÇÃO 004

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, em situações de comprovados desvios de recursos pela
entidade parceira, o servidor responsável proceda com a imediata denúncia do Convênio/Termo de
Colaboração,  respeitando-se  os  prazos  previstos  legalmente  e  princípio  do  contraditório  e  da
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ampla defesa, e comunique às autoridades competentes sobre a ocorrência de possíveis crimes
contra a Administração Pública. 

Constatação 002. 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  002. Orientação  à  utilização  de  sistema  ou  planilha  padronizada  prevista  na
Recomendação 002.

Constatação 003 e 004  .  Orientação para que em casos de irregularidades em transações ocorridas
entre contas de titularidade de funcionários dos CEIs e a conta da entidade, a DRE notifique a
entidade para a comprovação de que os valores transferidos à  conta de pessoas físicas foram
utilizados em despesas do respectivo CEI e adote as providências cabíveis em consonância com a
legislação  aplicável.   No  caso  de  não  comprovação  da  entidade  de  que  os  recursos  foram
utilizados para os objetivos previstos no Convênio/Termo de Colaboração, os valores deverão ser
glosados  ou,  em caso  de  parceria  já  encerrada,  deverá  a  SME tomar  as  providências  para  o
ressarcimento de valores à PMSP. Ainda, na hipótese de reincidência de transferências indevidas,
que a DRE prossiga com o processo de denúncia da parceria. 

Constatação  005. Orientação  para  que,  nos  casos  de  pagamentos  de  salários  e  de  Guias  de
Previdência  Social  com atrasos,  a  DRE  notifique  a  entidade  para  que  os  pagamentos  sejam
realizados no prazo previsto em lei. No caso da persistência dos atrasos, recomenda-se a denúncia
da parceria nos termos previstos nos normativos aplicáveis.

Constatação 006. Orientação para que, de forma a dar efetivo cumprimento ao previsto na Lei n°
13.019 de julho de 2014, seja adotada rotina de verificação com o objetivo de seja confirmado que
as  movimentações  de  recursos  no  âmbito  da  parceria  dfoi  realizadamediante  transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária. Ademais, diante do descumprimento desta obrigação por parte da entidade, instrua que a
DRE  notifique  a  entidade  e  proceda  com  as  providências  previstas  legalmente  caso  a
irregularidade persista.
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

24

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)
OS/ Nº recomendação* 009/2019 - Recomendação 001 de 004

Texto*

Categoria* Ajuste de Objetos

Fundamentos*

Tipo ** Concordância 

Ação** consta denúncia e inscrição no cadim

Responsável ** DRE FB

Evidências**** Recomendação não monitorável

Recomenda-se que a DRE-FB apure os valores não comprovados em prestações de contas e notifique a entidade 
para o ressarcimento do valor aos cofres municipais. Caso a entidade não devolva o valor não 

comprovadamente utilizado no CEI, a entidade deve ser inscrita no CADIN e o processo administrativo deve ser 
encaminhado à Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação, a fim de que sejam tomadas as 

providências administrativas, cíveis e criminais contra a entidade conveniada e seus respectivos dirigentes. 

CONSTATAÇÃO 001 - Intempestividade na extinção do contrato, não obstante diversos atrasos na prestação de 
contas e a confissão de ilegalidades cometidas pela entidade parceira.  

M
a
n
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e
s
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o
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a
 

U
n

id
a
d

e
**

Prazo ***



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

25

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)
OS/ Nº recomendação* 009/2019 - Recomendação 002 de 004

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

Tipo ** Concordância 

Ação Manual de Gestão de Parcerias pag. 53

Responsável ** SME

DESDE2018

Evidências**** Recomendação não monitorável

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. 

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidades na aplicação/destinação de recursos no Fundo 
Provisionado. 

M
a
n

if
e
s
ta

ç
ã
o
 d

a
 

U
n

id
a
d

e
**

Prazo ***



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

26

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
nº Processo SEI* 6067.2019/0002574-6

Unidade Auditada* Secretaria Municipal de Educação (SME)
OS/ Nº recomendação* 009/2019 - Recomendação 003 de 004

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos* CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidades na aplicação/destinação de recursos no Fundo Provisionado. 

Tipo ** concordância 

Ação consta denúncia e inscrição no cadim

Responsável ** SME/DRE FB

Evidências**** Recomendação não monitorável

Recomenda-se alteração da legislação para que haja previsão específica de penalidade a ser aplicada em 
virtude de descumprimento reiterado dos depósitos obrigatórios do fundo provisionado.
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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* 009/2019 - Recomendação 004 de 004

Texto*

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos* Várias Constatações – 01, 02, 03, 04, 05 e 06

Tipo ** Concordância 

Ação

Responsável ** SME/DRE FB

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.
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Etapa 1 formação interna DRE FB /etapa 2 Formação com os tecnicos do Núcleo de 
Parcerias /etapa 3 com as OSC

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 4 (conferir os itens 

no Relatório)
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