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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - EI

Rua Apucarana, 215, - Bairro Tatuapé - São Paulo/SP - CEP 03311-000
Telefone: 3397-5070

Encaminhamento SME/DRE-PE/DIAF/CV/EI Nº 018134767

São Paulo, 14 de junho de 2019

 

 

Assunto: CGM/AUDI/DHMA - apresentação de eventuais jus�fica�vas e a informação das providências
(com prazo de implementação) que serão adotadas para saneamento dos possíveis
problemas relacionados à prestação de contas da Associação Líder Miguel Arcanjo.

 

 

Sra. Diretora Regional, 

                         A fim de atender ao solicitado pela CGM/AUDI, temos a informar que conforme já descrito
os valores identificados, quanto a pagamentos indevidos, multas e juros (R$ 54.815,18), estão sendo
glosados, mensalmente em 5 parcelas, já tendo sido descontados 2 parcelas de R$ 10.963,04, conforme
processo de pagamento 6016.2019/0000988-2, nos meses de abril e maio.

                      E, que quanto aos fatos dos processos estarem restritos, nossos processos de Parcerias,
Pagamentos, Prestação de contas e documentos, foram disponibilizados e tornados públicos.

                        O setor de Parcerias está notificando com os presidentes das OSC, quando apontados, nos
relatórios pelo supervisor e nutricionistas qualquer fato inerente a desacordos com quanto aos padrões
mínimos de qualidade, plano de trabalho e metas, realizando visitas para verificarem se os mesmos foram
sanados.

                       Informamos, ainda que estamos discutindo, semanalmente, o Manual de Parcerias, para que
nenhum equivoco seja realizado nas prestações de contas. E quanto ao fato das contas específicas as
instituição já providenciou a abertura.                           

 

 

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Lorenzo Rodriguez Gomez, Assistente
Técnico Educacional, em 14/06/2019, às 09:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art.
8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 018134767
e o código CRC 50E39D5D.
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Referência: Processo nº 6067.2019/0003261-0 SEI nº 018134767
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão de Gestão de Parcerias e Convênios

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:

Encaminhamento SME/COGED/DIPAR Nº 018168592

São Paulo, 14 de junho de 2019

Trata o presente auditoria,  documento SA Final O.S 81/2018/CGM_AUDI -objetivo verificar a prestação de
contas da Associação Líder Miguel Arcanjo, CNPJ 07.270.691/0001-92, mantenedora do Centro de
Educação Infantil (CEI) Nosso Cantinho em Artur Alvim, em relação ao Termo de Convênio nº 2381/DRE-
PE/2015 e ao Termo de Colaboração nº 13362017/DRE-PE/RPP.

Considerando o solicitado no Documento SEI nº 017831413 , informamos que SME/COGED-DIPAR
realizou as seguintes ações:

1-) Formação com as DREs para qualificar os responsáveis pelas prestações de contas em 2018.

2-) Lançamento do Manual de Gestão de Parcerias (Out/2018)

3-) Execução de ambiente no Sistema EOL para a informatização da prestação de contas. a PRODAM está
desenvolvendo plataforma eletrônica para a prestação de contas.

Ressaltamos  que para 2019 está previsto o início de novo ciclo de formação a partir de Julho e que esta
Pasta tem envidado esforços para melhorar o monitoramento da execução das parcerias.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Florido Silva de Souza, Diretor(a) de
Divisão Técnica, em 14/06/2019, às 16:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º,
inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 018168592
e o código CRC 40DD5955.

 
Referência: Processo nº 6067.2019/0003261-0 SEI nº 018168592


