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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 66/2019/CGM-AUDI, 
tem como objetivo verificar a prestação de contas da Organização da Sociedade Civil Galpão 
Atria Brasil (CNPJ nº 14.682.279/0001-45). Para isso, foi analisada a Prestação de Contas dos 
Termos de Colaboração n° 5752017/DRE-SM/2017-RPP (CEI Galpão Atria Recanto) e n° 
5742017/DRE-SM/2017-RPP (CEI Galpão Atria Limoeiro I).  As parcerias entre a Associação e 
a Diretoria Regional de Educação DRE – São Mateus da Secretaria Municipal de Educação 
(SME) destinavam-se “ao atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil, 
segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de 
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação – DRE”. 
 
A referida Associação firmou parcerias com a Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 
R$ 6.144.817,92, conforme especificado no quadro abaixo: 
  

CEI Processo  Valor 

Atria Limoeiro I   6016.2017/0043745-7   R$ 3.546.341,28 
Atria Recanto 6016.2017/0043746-5              R$ 2.598.476,64 

  Total R$ 6.144.817,92 

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

- 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 – Irregularidade cometida pela DRE-SM: atraso na análise das 
prestações de contas trimestrais, em desconformidade com a Portaria SME n° 4.548 de maio 
de 2017.  

 
Em análise dos processos administrativos referentes às parcerias firmadas entre a Associação 
Galpão Atria Brasil e a DRE São Mateus, verificaram-se ausências e atrasos na análise das 
prestações de contas trimestrais. Até outubro de 2019, só foram anexados aos processos dos 
Termos de Colaboração as prestações de contas do segundo trimestre de 2018, no caso do CEI 
Galpão Atria Recanto, e do terceiro trimestre de 2018, no caso do CEI Limoeiro I. 
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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 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: falta de providências da 
DRE com relação à frequência dos alunos.  
 
Em exame dos Processos SEI n° 6016.2019/0000255-1 e SEI n° 6016.2018/0000171-5 (período 
de fevereiro de 2018 a julho de 2019), onde constam os Termos de Visita dos gestores 
responsáveis pelo CEI Galpão Atria Limoeiro I, verificou-se que o número de faltas representou 
43% do total de alunos matriculados, sendo que a DRE-SM não tomou providências para melhorar 
a frequência dos alunos.   
 

Principal Recomendação: Recomenda-se a alteração da Portaria nº 4.548/2017 para que haja a 
previsão de denúncia do termo de colaboração/convênio caso a entidade não atinja a frequência 
mínima (percentual a ser definido pela SME) das crianças matriculadas por dois trimestres 
consecutivos, concedendo-se o contraditório e a ampla defesa à entidade. A avaliação da 
frequência mínima relacionada à denúncia deve considerar essencialmente a qualidade dos 
serviços, excepcionados os casos específicos e justificáveis, como: faltas justificadas (§ 1º, art. 
28 da Portaria 4.548/2017) ou faltas concentradas em determinados alunos (§ 2º, art. 27 da 
Portaria 4.548/2017).  

  
CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado.  
 
Analisando-se os dados das prestações de contas dos CEIs Galpão Atria Recanto e Galpão Atria 
Limoeiro I, constatou-se que os valores referentes aos fundos provisionados foram recolhidos a 
menor. Aliás, percebe-se que a entidade não fez nenhum depósito no fundo provisionado nos 
meses de janeiro a março dos dois CEIs. Além disso, no caso CEI Galpão Atria Limoeiro I, 
também não foram feitos depósitos nos meses de maio, julho e agosto. Assim, diante das 
irregularidades apontadas, a DRE-SM, ao identificar o não cumprimento da Cláusula 4.2, XXII, 
do Termo de Colaboração, deveria ter comunicado à entidade para que fossem realizadas as 
regularizações necessárias, o que não ocorreu. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se à SME que elabore sistema ou planilha padronizada para 
o cálculo do valor a ser depositado mensalmente no fundo provisionado. Esta planilha terá como 
objetivo facilitar a análise, a ser feita pela DRE, do cumprimento das obrigações pela entidade 
relativas ao fundo provisionado. 
 
CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: não 
cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão Atria Recanto.  
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Em consulta a Relatórios de Supervisão Escolar, juntados aos respectivos processos, a Equipe de 
Auditoria identificou o descumprimento dos prazos para adequações aos imóveis, conforme 
previsto em plano específico acordado entre as partes, para os três CEIs. 
 
Principal Recomendação: Recomenda-se que a SME, sempre que uma entidade não cumprir com 
o prazo do Plano de Adequação sem justificativa razoável, mesmo que seja uma adequação 
requerida durante a execução da parceria, aplique a sanção prevista no artigo 36 da Portaria SME 
n° 4.548/2017 e suspenda os repasses de custeio de aluguel. 
 
Do resultado dos trabalhos, destaca-se que foram constatadas diversas irregularidades nas 
prestações de contas da entidade parceira. Mais do que o desrespeito à legislação pela entidade, 
estas irregularidades demonstram que a SME não efetiva os controles adequados dos trabalhos 
realizados pelas entidades mantenedoras dos Centros de Educação Infantil. Foram constatadas 
desconformidades em procedimentos de fiscalização da frequência dos alunos, do fundo 
provisionado, falta de vistoria prévia e a ausência de aplicação de penalidades pelo 
descumprimento do Plano de Adequação. 
 
A Equipe de Auditoria reforça a necessidade de adoção de medidas concretas pela SME, incluindo 
a implementação de ferramentas de controle, a padronização de documentos e a realização de 
capacitação dos funcionários das DREs. 
 
Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório 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 – Irregularidade cometida pela DRE-SM: atraso na análise das 
prestações de contas trimestrais, em desconformidade com a Portaria SME n° 4.548 de maio 
de 2017.  
 
Em análise dos processos administrativos referentes às parcerias firmadas entre a Associação 
Galpão Atria Brasil e a DRE São Mateus (vide Quadro I), verificaram-se ausências e atrasos na 
análise das prestações de contas trimestrais. Até outubro de 2019, só foram anexados aos 
processos dos Termos de Colaboração as prestações de contas do segundo trimestre de 2018, no 
caso do CEI Galpão Atria Recanto, e do terceiro trimestre de 2018, no caso do CEI Limoeiro I. 
Segue quadro com a sistematização desses dados: 
 

Quadro I - Lista das Prestações de Contas Trimestrais não apresentadas. 
Processo 

Administrativo 
Termo de Colaboração nº Nome da CEI  

Período Apresentado 
até out/19 

6016.2017/0043745-7 5752017/DRE-SM/2017-RPP Galpão Atria Recanto Janeiro a Junho/18 

6016.2017/0043746-5 5742017/DRE-SM/2017-RPP Galpão Atria Limoeiro I  Janeiro a Setembro/18 

 
Conforme art. 57 da Portaria SME n° 4.548 de maio de 2017: 
 

Seção II - Prestação de Contas Parcial – Trimestral 
  
Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término de 
cada trimestre do ano, em regime de competência [...] 

 
O Quadro I demonstra que, em nenhuma das parcerias firmadas com a entidade parceira, foram 
anexadas a totalidade das prestações de contas trimestrais aos processos administrativos.  
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n° 027276008 e documentação complementar doc. SEI n° 027366621, 
encaminhado em 24/03/2020, a SME assim se manifestou: 

“De modo geral, os atrasos na análise das prestações de contas justifica-se, por ter sido 2018 
um ano de transição da Portaria 3.477 de 08/07/11 para a Portaria 4.548/2017 (MROSC). 

Apesar da Portaria 4.548 datar de 19/05/2017, o Manual de Gestão de Parcerias foi publicado 
somente em Outubro/2018. Soma-se a isso o fato de que os técnicos do Setor de Parcerias ainda 
não tinham familiaridade com os documentos, tampouco com a análise deles. 

Houve uma mudança grande na logística de envio e recebimento de documentos, bem como uma 
inversão na lógica de interpretação de resultados, o que demandou um tempo de assimilação 
por parte das OSCs e dos técnicos. 
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As OSCs demoravam a disponibilizar os documentos, encaminhando-os com muito atraso e 
reincidentes erros. 

Por decisão e orientação da Controladoria Geral do Município, a OSC Galpão Átria Brasil foi 
Notificada, em 05/07/19 a apresentar toda a documentação necessária para a tomada de contas 
especial (Notas Fiscais, holeriths e planilhas), referente aos CEIs que mantém na cidade de São 
Paulo, sendo 2 (duas) em São Mateus: CEI Galpão Átria Limoeiro I e CEI Galpão Átria 
Recanto. 

Devido ao volume de documentos a serem analisados, bem como os atrasos e erros por parte da 
OSC, o Setor de Parcerias também atrasou sua análise, finalizando os trabalhos apenas em 
Novembro/19. 

Vale ressaltar, que a operacionalização do sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informação), em 
2018, ainda era desconhecida pela grande maioria dos técnicos e, por todo o ano de 2018 as 
prestações de conta foram feitas na forma física para, posteriormente inserir no SEI, o que 
demanda um trabalho e um tempo maiores. Daí o atraso na inserção de documentos e pareceres 
no Processo SEI”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“A Gestora de Parcerias, em conjunto com a liderança do Setor de Parcerias, tem realizado 
reuniões de formação mensal com os técnicos do Setor de Parcerias, na perspectiva de 
padronizar procedimentos e análises;  

1. Houve uma redistribuição dos trabalhos no Setor de Parcerias, de forma que os técnicos 
mais experientes analisam e concluem as pendências ainda existentes; 

2. Os outros técnicos, recém ingressos no Setor, garantem o check-list de 2019, incluindo-
os no processo SEI”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

“Finalização das pendências ainda existentes até 01/09/2020”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  

A ausência e o atraso das prestações de contas foram constatados pela equipe de auditoria em 
outubro de 2019. Nesta data, a mais recente prestação de contas apresentada foi referente ao 
segundo trimestre de 2018, o que constata evidente intempestividade e ilegalidade. O atraso na 
análise das prestações de contas fragiliza o controle concomitante e a prevenção de eventuais 
correções de irregularidades na execução dos serviços pela OSC. Não obstante o advento de novas 
leis e regulamentações para a condução de parcerias, deve se levar em conta que a Lei Federal n° 
13.019 foi publicada em 31 de julho de 2014, e conforme a própria lei, em seu art. 88, § 1º, os 
Municípios deveriam adotá-la somente a partir de 1º de janeiro de 2017, o que possibilitaria tempo 
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considerável de estudo e readaptação pelos Municípios.  Na mesma seara, o Decreto Municipal n° 
57.575/2016,  que regulamenta a Lei 13.019/14, foi publicado em dezembro de 2016, com 
semelhante disposição para entrada em vigor em 1° de janeiro de 2017. Tão logo, a Portaria n° 
4.548 foi publicada em maio de 2017 com efeitos imediatos a partir da sua publicação. 
Desta feita, os principais dispositivos legais sobre prestações de contas já estavam em plena 
vigência em maio de 2017. O fato de o Manual de Gestão de Parceiras ter sido publicado somente 
em outubro de 2018 não justifica o descumprimento da Portaria n° 4.548/17 que trata sobre 
celebração e acompanhamento de Termos de Colaboração, a qual dispõe em seu artigo 57 que: “a 
organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término de cada 
trimestre do ano, em regime de competência [...]”.  

Com relação às dificuldades técnicas de adaptação a novos sistemas de informação, bem como 
logísticas de documentação, o entendimento desta equipe é de que os atrasos podem ser 
justificáveis até certo ponto de razoabilidade. Isto, pois as dificuldades com relação a sistemas são 
um fato que pode ocorrer na atividade administrativa de todos os órgãos e entidades da PMSP, no 
entanto, pelo julgamento profissional da equipe de auditoria diante deste caso concreto, em 
comparação com outros casos práticos analisados semelhantes, um atraso superior a um ano no 
trato das prestações de contas é desarrazoado e representa risco relevante na condução de uma 
parceria. 

   
Logo, não obstante as dificuldades apresentadas, o atraso ora citado é ilegal, e representa grave 
fragilidade ao cumprimento da execução dos serviços e ao devido uso dos recursos públicos 
municipais.  

 
CONSTATAÇÃO 002 – Irregularidade cometida pela DRE-SM: falta de providências da 
DRE com relação à frequência dos alunos.  
 
Em exame dos Processos SEI n° 6016.2019/0000255-1 e SEI n° 6016.2018/0000171-5 (período 
de fevereiro de 2018 a julho de 2019), onde constam os Termos de Visita dos gestores 
responsáveis pelo CEI Galpão Atria Limoeiro I, verificou-se que a frequência dos alunos 
matriculados nestas unidades escolares poderia estar melhor. Abaixo, pode-se observar na 
sistematização apresentada na Tabela I que o número de faltas representou, na média, 43% do 
total de alunos matriculados.   
 

 
Tabela I - Análise comparativa dos alunos matriculados e dos alunos presentes conforme Termos de Visita 

– CEI Limoeiro I 

Período de 

Referência 

Atendimento 

Previsto 

N° de 

Matriculados 

(EOL) 

Frequência na 

Data da Visita 

Número de 

Faltas  
% de Faltas 

fev/18 238 237 195 42 18% 

mar/18 238 238 40 198 83% 
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abr/18 238 238 152 86 36% 

mai/18 238 238 84 154 65% 

jun/18 238 237 186 51 22% 

jul/18 238 238 101 137 58% 

ago/18 238 238 167 71 30% 

set/18 238 237 195 42 18% 

out/19 238 237 193 44 19% 

nov/18 238 237 190 47 20% 

dez/18 238 237 158 79 33% 

jan/18 não consta não consta não consta não consta não consta 

fev/19 238 237 164 73 31% 

mar/19 238 235 164 71 30% 

abr/19 238 236 176 60 25% 

mai/19 238 237 169 68 29% 

jun/19 238 238 180 58 24% 

jul/19 238 238 192 46 19% 

Total 2558 1642 932 710 43% 

 
 
Da mesma forma, foram analisados os Termos de Visita dos gestores responsáveis pelo CEI 
Galpão Atria Recanto (Processo SEI nº 6016.2019/0000253-5) e também foi detectado que a 
frequência dos alunos não foi a ideal, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela II - Análise comparativa dos alunos matriculados e dos alunos presentes conforme Termos de 

Visita – CEI Galpão Atria Recanto 
 

Período de Referência 
Atendimento 

previsto 

N° de 

Matriculados 

(EOL) 

Frequência na 

Data da Visita 

 

Número de 

Faltas 

 

% de Faltas 

dez/18 155 155 26 129 83% 

fev/19 152 150 47 103 68% 

mar/19 152 148 100 48 32% 

abr/19 152 147 119 28 18% 

mai/19 152 152 124 28 18% 

jun/19 152 152 115 37 24% 

jul/19 152 152 108 44 29% 

ago/19 152 148 112 36 24% 

Total 1219 1204 751 453 37% 

 
Não obstante a situação apresentada nas tabelas I e II, a entidade não mencionou nos Relatórios de 
Execução do Objeto das Prestações de Contas sobre a problemática da frequência, nem sequer 
apresentou um plano de ação para melhorias.  
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Pelo contrário, como se pode observar repetidamente nas Figuras I a IV apresentadas abaixo, a 
informação constante é de que: “a organização atendeu o número de crianças previsto em seu 
Termo de Colaboração, garantindo assim o direito ao acesso à Educação Infantil, primeira etapa 
da educação básica. Não só o acesso, mas também a permanência dessas crianças (Grifos 
Nossos)”.  
 

 
Figura I - CEI Galpão Atria Limoeiro I: Parecer do Gestor da Parceria – Período: Janeiro a Março/2018 

(Processo SEI n° 6016.2018/0050409-1 - doc. nº 010600896) 

 

 
Figura II - CEI Galpão Atria Limoeiro I: Parecer do Gestor da Parceria – Período: Abril a Junho/2018 

(Processo SEI n° 6016.2018/0050409-1 - doc. nº 011366086) 
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Figura III - CEI Galpão Atria Limoeiro I: Parecer do Gestor da Parceria – Período: Julho a 
Setembro/2018 (Processo SEI n° 6016.2018/0050409-1 - doc. nº 019985454) 

 

 
Figura IV - CEI Galpão Atria Recanto: Parecer Gestor da Parceria – Período: Janeiro a 

Março/2018 (Processo SEI n° 6016.2018/0050410-5 - doc. nº 010770429) 
 
Além disso, o número de faltas compilado pela equipe de auditoria não se coaduna com a Meta 2 
do Plano de Trabalho (Doc. 5619576):  
 

“Meta 2 – Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a 
frequência de todas as crianças”. 

 
Segundo trecho de Relatório de Supervisão abaixo (Figura V), a entidade estaria cumprindo a 
Meta 2, apurando corretamente a assiduidade das crianças matriculadas e tomando providências 
para assegurar a frequência das crianças com pouca assiduidade. No entanto, contrariamente ao 
identificado no Relatório, como já demonstrado nas Tabelas I e II, a assiduidade dos alunos dos 
CEIs não é adequada e, na prestação de contas, não consta nenhuma medida aplicada pela 
entidade para melhorar essa situação.  
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Figura V - Trecho de Relatório de Supervisão – Meta 2 referente a Dezembro/18 (Processo SEI nº 
6016.2019/0000255-1 -doc. nº 013909243).  

 
Assim, se considerado o que dispõe o Termo de Colaboração no que se refere à Meta 2, a entidade 
mantenedora do CEI não conseguiu atingi-la.  Ademais, cumpre observar que a Meta 2 apresenta-
se muito difícil de ser alcançada, dadas as condições e peculiaridades sociais inerentes às crianças 
matriculadas. Assim, outro ponto a ser considerado seria não somente o cumprimento da meta, 
mas a viabilidade de seu cumprimento. Assim, há uma lacuna a ser melhorada, tanto em termos de 
adaptação da meta à realidade, quanto em termos de controle e monitoramento de seu 
cumprimento.   
 
No que tange à situação aduzida, salienta-se que a DRE-SM tem por dever monitorar e avaliar os 
serviços executados por meio de parcerias firmadas com organizações da sociedade civil, logo, 
parte desse monitoramento deve ser a análise recorrente da frequência escolar, conforme art. 50 da 
Portaria n° 4.548 de maio de 2017:  
 

Art. 50. O monitoramento e a avaliação no CEI serão realizados in loco, mensalmente, pela 
Supervisão Escolar, a quem compete: 
 
I – verificar a frequência das crianças regularmente matriculadas; 
 
[...] 
 
§ 2º - Quaisquer irregularidades observadas no CEI deverão ser expressas no Relatório de Visita 
mensal, com prazo para providências (grifos nossos).  

 
Todavia, no caso concreto, percebeu-se que, mesmo diante dos indicadores de frequência, a DRE-
SM, em nenhum momento, exigiu um plano de ação da entidade, ou ao menos a notificou sobre a 
situação. Isto remete a uma atitude de comodidade diante de uma problemática social que poderia 
ser ao menos registrada e colocada em pauta visando à melhoria deste indicador de frequência.  
 
Dessa forma, a inércia da DRE, nos casos apresentados, demonstra falha na função fiscalizatória 
exercida pela unidade da SME. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 
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Mediante doc. SEI n° 027276008 e documentação complementar doc. SEI n° 027366621, 
encaminhado em 24/03/2020, a SME assim se manifestou: 

 
“De acordo com os parágrafos 1º e 2º, Art. 28, Portaria 4.548/2017, há um protocolo a ser 
seguido na ocorrência de faltas das crianças, qual seja: § 1º: poderá ser apresentado pela 
família comprovantes médicos, receitas, atestado de comparecimento a consultas e/ou 
realização de exames laboratoriais que justifiquem a falta da criança; poderá ser apresentado 
pelos próprios pais ou responsáveis, declaração de próprio punho para os casos de viagem, 
férias, doença em família e outros; § 2º somente após 15 (quinze) dias consecutivos de não 
comparecimento sem justificativa ao CEI, a matrícula poderá ser imediatamente cancelada. 

Portanto, até que ocorra o desligamento, se for o caso, há um longo processo a ser respeitado, 
de acordo com o previsto na própria legislação. 

Outrossim, uma vez que os dados foram retirados dos relatórios dos supervisores e, sendo a 
visita destes ao CEI, mensal, acredita-se que os dados possam não ser representativos da 
realidade do CEI. É preciso considerar que a faixa etária atendida pelos CEIs é muito suscetível 
a doenças, ocasionando reiteradas ausências. 

Até o presente momento não há previsão, na legislação atual, da frequência mínima desejável 
por dia de atendimento”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Nas visitas realizadas mensalmente pelos supervisores escolares, quando há registro em Diário 
de Classe, de faltas numerosas e consecutivas, com prazos previstos na legislação já 
extrapolados e sem que a OSC tenha providenciado o desligamento da criança, imediatamente 
as crianças são desligadas, durante a própria visita do supervisor. 

Estes, também verificam a documentação nos prontuários das crianças faltosas para 
confirmarem se há justificativa para as faltas. 

Na perspectiva de intensificar e aprimorar o controle da frequência pela DRE/SM será 
solicitado aos supervisores escolares que orientem as OSCs a apresentarem um Plano de Ação 
para solucionar o problema da baixa frequência, estimulando o aumento da participação das 
crianças no CEI, o qual deverá constar no Projeto Pedagógico e no Regimento da Unidade 
Escolar”.   

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

“Imediato”. 

 

ANALISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A Unidade manifesta-se primeiramente colocando em pauta possíveis causas e motivos pelos 
quais poderiam ser justificadas as faltas dos alunos. Em adicional, argumenta sobre a legislação 
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acerca do cancelamento da matrícula dos alunos. Em concordância, a equipe entende que a 
legislação é clara com relação às normas de cancelamento das matrículas do aluno, bem como da 
maneira como devem ser justificadas as faltas. No entanto, tal dispositivo claramente vislumbra 
situações de faltas que ocorreriam de maneira excepcional, e não do dia a dia dos alunos. Cabe 
mencionar novamente que não deve ser considerada situação de normalidade ocorrer 83% de 
faltas em março/18 no CEI Limoeiro I, assim como 68% de faltas ocorridas em fevereiro/19 no 
CEI Galpão Atria Recanto, por exemplo. Ademais, esta equipe discorda da alegação da Unidade 
de que os controles mensais não representam a realidade. Isso porque a compilação de dados foi 
realizada em período razoável, de fev/18 a jul/19 no CEI Limoeiro I e de dez a ago/10 para o CEI 
Galpão Atria Recanto, constatando-se o número de faltas por vários meses consecutivos. Como 
já apresentado na Constatação, ocorreu no CEI Limoeiro uma média de faltas de 43% em 
comparação ao total de crianças matriculadas. Já no CEI Galpão Atria Recanto, a média de faltas 
atingiu o valor de 37% do total de alunos matriculados.  

Ou seja, por mais que a faixa etária seja mais sensível a doenças, não se pode considerar razoável 
que, em média, 43% e 37% de crianças não estejam frequentando as aulas mensalmente. 

Por conta disso, a justificativa da Unidade ora apresentada não atende inteiramente às medidas 
necessárias para o devido cumprimento dos normativos vigentes, bem como dos princípios da 
eficiência, economicidade e razoabilidade.  

O principal ponto em pauta nesta Constatação é que não houve ação por parte da SME diante do 
percentual de faltas apresentado, como, por exemplo, a notificação à entidade parceira para prestar 
informações. Não obstante a SME ter mencionado os trâmites previstos na Portaria, quais sejam, 
os casos de faltas justificadas (§ 1º, art. 28 da Portaria 4.548/2017), e faltas concentradas em 
determinados alunos (§ 2º, art. 27 da Portaria 4.548/2017), não foi informado à equipe se o total 
de faltas estaria relacionado a essas razões.  

Motivos outros que não justifiquem que os alunos estejam faltando mais vezes do que o que 
poderia ser razoável podem estar correlacionados a má qualidade da prestação dos serviços. 
Assim sendo, após o pedido de informações a respeito das razões da frequência não ideal, e 
considerado o contraditório e a ampla da defesa da entidade, deve-se avaliar se tais motivos 
ensejariam em irregularidades cabíveis de suspensão de pagamentos e denúncia da parceria.  
 
Alega a unidade que não há previsão na Portaria nº 4.548/2017 de percentual mínimo de 
frequência e, por isto, não haveria possibilidade de aplicação de sanção no caso relatado. Diante 
disto, sugere-se a inclusão de previsão de sanção e de denúncia da parceria caso a entidade não 
atinja uma frequência mínima a ser estabelecida pela Portaria nº 4.548/2017.  
 

RECOMENDAÇÃO 001 

Recomenda-se a alteração da Portaria nº 4.548/2017 para que haja a previsão de denúncia do 
termo de colaboração/convênio caso a entidade não atinja a frequência mínima (percentual a ser 
definido pela SME) das crianças matriculadas por dois trimestres consecutivos, concedendo-se o 
contraditório e a ampla defesa à entidade. A avaliação da frequência mínima relacionada à 
denúncia deve considerar essencialmente a qualidade dos serviços, excepcionados os casos 
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específicos e justificáveis, como: faltas justificadas (§ 1º, art. 28 da Portaria 4.548/2017) ou faltas 
concentradas em determinados alunos (§ 2º, art. 27 da Portaria 4.548/2017).  
 
 
 
CONSTATAÇÃO 003 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: não atendimento de meta 
estabelecida em Plano de Trabalho.  
 
Em análise comparativa realizada entre os dados referentes a matrículas inseridas no Sistema EOL 
e a frequência constatada nos Relatórios de Visita Mensal dos Supervisores Escolares dos CEIs 
Galpão Atria Limoeiro I, Galpão Atria Recanto (período de janeiro/18 a julho/19), esta Equipe de 
Auditoria averiguou que, apesar da frequência ser muito inferior à contratada, a DRE efetua o 
repasse integral dos valores contratados para a entidade.  
 
Assim, houve descumprimento da Meta 2 do Plano de Trabalho, qual seja, “acompanhar e tomar 
as devidas providências para assegurar a frequência de 100% das crianças matriculadas”, de 
forma que não foram adotadas providências cabíveis, vide  Constatação 1, fato que enfatiza a  
omissão da Unidade em efetuar as glosas por conta do número de crianças não atendidas (vide 
Tabela I a III). 
 
Consoante art. 53 da Portaria n°4.548 de maio de 2017: 
 

Art. 53. A prestação de contas apresentada pela organização deverá conter elementos que 
permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado 
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados. 
 
§ 1º- Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos, após esgotados os 
prazos de notificações. 
 
§ 2º- Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade 
entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, 
bem como a conciliação das despesas com a movimentação bancária demonstrada no extrato. 
(grifos nossos) 

 
Assim sendo, a DRE em nenhum momento exigiu um plano de ação da entidade ou, ao menos, 
notificou a entidade sobre o descumprimento da meta. A DRE deve monitorar constantemente os 
serviços executados pelas entidades parceiras e acompanhar o cumprimento das metas com o 
objetivo de garantir que os repasses financeiros sejam proporcionais aos serviços propostos no 
Termos de Colaboração.   
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n° 027276008 e documentação complementar doc. SEI n° 027366621, 
encaminhado em 24/03/2020, a SME assim se manifestou: 
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“De acordo com o Inciso 1, Art. 32 da Portaria 4.548/2017, a condição para ocorrer o repasse 
mensal é a apresentação, pela OSC de “....cópia atualizada da folha de rosto e do Diário de 
Classe extraído do sistema EOL com as crianças matriculadas, referente ao mês anterior.” 

É de nosso entendimento que não há previsão de glosa para frequência e sim para as 
matrículas. Sobre as matrículas que se apresentarem numericamente inferiores ao estabelecido 
no Termo de Colaboração, têm sido realizadas as glosas, rigorosamente”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Discutir conjuntamente com SME, a fim de verificar possibilidades de glosa por frequência, 
pois atualmente não há previsão legal para isso”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:   

“Imediato”   

 

 

ANALISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  

A Unidade apresentou manifestação alegando que os repasses de valores à OSC se realizam nos 
termos do inciso I, art. 32 da Portaria qual seja: “ a organização deverá, até o dia 20 (vinte) de 
cada mês, apresentar requerimento ao Setor de Parcerias referente ao mês da prestação de 
serviço, acompanhado da cópia atualizada do Diário de Classe extraído do sistema EOL com as 
crianças matriculadas, referente ao mês anterior”. Deveras, ao se considerar única e 
exclusivamente tal dispositivo legal, as glosas não seriam devidas.  

No entanto, cumpre ressaltar que a irregularidade de que trata esta Constatação se refere ao 
evidente descumprimento da Meta 2 do Plano de Trabalho pela OSC, assim como do estabelecido 
no § 1º, art. 53 da Portaria n°4.548, em função da ausência de notificações à entidade parceira, 
mesmo diante de recorrência de atendimento a menor. 

Importante salientar que o modelo adotado pela Secretaria Municipal de Educação para repasse de 
verbas, o qual considera somente o número de alunos matriculados, desestimula o atendimento das 
metas e cláusulas previstas no Termo de Colaboração. Logo, esta equipe avalia que há ausência de 
regulamentação em Portaria no que se refere ao quantitativo de metas que deveriam ser alcançadas 
para a garantia do repasse integral dos serviços prestados, dificultando assim o entendimento do 
real valor a ser glosado nos casos de atendimento inferior ao das metas. Logo, o dispositivo 
expresso no § 1º, art. 53 da Portaria n° 4.548 carece de mais detalhamento para que se coloquem 
em prática as punições devidas às OSCs que não se esforçam para cumprir as metas estabelecidas.   
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RECOMENDAÇÃO 002 

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

 
RECOMENDAÇÃO 003 

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

 
 
CONSTATAÇÃO 004 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo 
Provisionado. 
 
4.1. Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo Provisionado: do 
desrespeito ao recolhimento dos 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos.  
 
Em relação à matéria sob análise, os Termos de Colaboração firmados entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a OSC Galpão Atria Brasil estabelecem, de igual forma, que:  
  

 
4.2. Compete à Organização: 
 
[...] 
 
XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos, a título de 
provisão/fundo de reserva em conta poupança específica, com intuito de assegurar pagamentos 
referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos, férias e 
13º salários. 

 
Portanto, o termo de colaboração estabelece como obrigação da entidade parceira o recolhimento, 
em conta poupança específica, do valor de 21,57% sobre o total das despesas com recursos 
humanos. Todavia, analisando-se os dados das prestações de contas dos CEIs Galpão Atria 
Recanto e Galpão Atria Limoeiro I constatou-se que os valores referentes aos fundos 
provisionados foram recolhidos a menor. Seguem, abaixo, tabelas com a sistematização desses 
dados. 

 
Tabela III – Fundo Provisionado do CEI Galpão Atria Limoeiro I (Processo SEI nº 6016.2018/0050409-1) 

Mês de 
Referência 

Valores recursos humanos 
Valor devido 
(A) 

Valor depositado (B) Diferença (B – A) 

jan/18 R$ 110.925,39 R$ 23.926,61 R$ 0,00 R$ 23.926,61 

fev/18 R$ 98.986,90 R$ 21.351,47 R$ 0,00 R$ 21.351,47 
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 mar/18 R$ 98.434,24 R$ 23.926,61 R$ 0,00 R$ 23.926,61 

abr/18 R$ 104.577,08 R$ 22.557,28 R$ 46.830,12 -R$ 24.272,84 

mai/18 R$ 96.442,97 R$ 20.802,75 R$ 0,00 R$ 20.802,75 

jun/18 R$ 96.847,25 R$ 20.889,95 R$ 30.992,97 -R$ 10.103,02 

jul/18 R$ 105.938,28 R$ 22.850,89 R$ 0,00 R$ 22.850,89 

ago/18 R$ 111.484,37 R$ 24.047,18 R$ 0,00 R$ 24.047,18 

set/18 R$ 101.416,61 R$ 21.875,56 R$ 47.012,16 -R$ 25.136,60 

out/18 R$ 100.760,50 R$ 21.734,04 R$ 15.831,49 R$ 5.902,55 

nov/18 R$ 104.107,75 R$ 22.456,04 R$ 16.080,75 R$ 6.375,29 

dez/18 R$ 100.254,77 R$ 21.624,95 R$ 16.550,02 R$ 5.074,93 

Total    R$ 89.670,88 

 
 

Tabela IV – Fundo Provisionado do CEI Galpão Atria Recanto (Processo SEI nº 6016.2018/0050410-) 
Mês de 
Referência 

Valores recursos humanos 
Valor devido 
(A) 

Valor depositado (B) Diferença (B – A) 

jan/18 R$ 83.400,79 R$ 17.989,55 R$ 0,00 R$ 17.989,55 

fev/18 R$ 68.935,46 R$ 14.869,38 R$ 0,00 R$ 14.869,38 

mar/18 R$ 69.580,35 R$ 15.008,48 R$ 0,00 R$ 15.008,48 

abr/18 R$ 75.654,58 R$ 16.318,69 R$ 22.387,79 -R$ 6.069,10 

mai/18 R$ 67.181,05 R$ 14.490,95 R$ 32.439,81 -R$ 17.948,86 

Total       R$ 23.849,46 

 
Pela análise das tabelas acima, percebe-se que a entidade não fez nenhum depósito no fundo 
provisionado nos meses de janeiro a março dos dois CEIs. Além disso, no caso CEI Galpão Atria 
Limoeiro I, também não foram feitos depósitos nos meses de maio, julho e agosto.  
 
Ante o exposto, cumpre observar que os depósitos a menor ocorridos nos fundos provisionados 
sob análise são indicativos de que, de fato, a provisão é insuficiente.  O valor provisionado a 
menor indica que a Associação, quando da necessidade de utilização destes recursos para seu 
devido fim, pode não ter recursos suficientes para arcar com os objetivos do Fundo, quais sejam: 
assegurar pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e 
aos encargos oriundos de rescisões trabalhistas.  
 
Por fim, diante das irregularidades apontadas, a DRE-SM, ao identificar o não cumprimento da 
Cláusula 4.2, XXII, do Termo de Colaboração, deveria ter comunicado à entidade para que fossem 
realizadas as regularizações necessárias, o que não ocorreu. E, caso a entidade parceira não 
atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ter sido suspensos. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 
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Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

 “Historicamente, o valor que utilizamos para o cálculo dos 21,57% do fundo provisionado é o 
valor da Base do FGTS, apontado nas folhas de pagamento mensais. 

Até o momento, essa é a compreensão que os órgãos fiscalizadores (SME e DREs) têm da 
legislação, pois inclusive anteriormente ao MROSC, quando a legislação vigente era a Portaria 
3.477 de 08/07/11, era essa a orientação seguida. 

No tocante à OSC em tela, observa-se que de acordo com as folhas que a OSC apresentou para 
as prestações de conta do ano de 2018 e, de acordo com a conferência realizada pelo técnico 
responsável pela prestação de contas, não houve valores recolhidos a menor, conforme tabela 
abaixo:” 

FUNDO PROVISIONADO DO CEI GALPÃO ÁTRIA LIMOEIRO I (SEI 
6016.2018/00504091) 

Mês Base FGTS da Folha de Pagamento Cálculo 21,57% 

Jan/18 R$ 69.441,67 R$ 14.978,57-depositado em abril/18 

Fev/18 R$ 74.038,06 R$ 15.970,01-depositado em abril/18 

Mar/18 R$ 73.627,92 R$ 15.881,54-depositado em abril/18 

Abr/18 R$ 71.768,91 R$ 15.480,55-depositado em junho/18 

Mai/18 R$ 71.916,65 R$ 15.512,42-depositado em junho/18 

Jun/18 R$ 71.802,29 R$ 15.487,75-depositado em setembro/18 

Jul/18 R$ 74.754,02 R$ 16.124,44-depositado em setembro/18 

Ago/18 R$ 71.395,34 R$ 15.399,97-depositado em setembro/18 

Set/18 R$ 73.395,86 R$ 15.831,49-depositado em outubro/18 

Out/18 R$ 74.551,48 R$ 16.080,75-depositado em novembro/18 

Nov/18 R$ 76.727,05 R$ 16.550,02-depositado em dezembro/18 

Dez/18 R$ 76.563,16 R$ 16.514,67-depositado em janeiro/19 
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FUNDO PROVISIONADO DO CEI GALPÃO ÁTRIA RECANTO (SEI 6016.2018/00504105) 

Mês 
Base FGTS da Folha de 
Pagamento 

Cálculo 21,57% 

Jan/18 R$ 53.096,46 R$ 11.452,90-depositado em maio/18 

Fev/18 R$ 50.694,85 R$ 10.934,88-depositado em maio/18 

Mar/18 R$ 50.759,87 R$ 10.948,91-depositado em junho/18 

Abr/18 R$ 50.598,19 R$ 10.914,03-depositado em junho/18 

Mai/18 R$ 49.035,10 R$ 10.576,87-depositado em junho/18 

Jun/18 R$ 48.272,40 R$ 10.412,35-depositado em outubro/18 

Jul/18 R$ 50.408,23 R$ 10.873,05-depositado em outubro/18 

Ago/18 R$ 51.722,02 R$ 11.156,43-depositado em outubro/18 

Set/18 R$ 47.411,22 R$ 10.226,60-depositado em outubro/18 

Out/18 R$ 50.613,14 R$ 10.917,25-depositado em novembro/18 

Nov/18 R$ 51.435,24 R$ 11.094,58-depositado em dezembro/18 

Dez/18 R$ 51.181,55 R$ 11.039,86-depositado em janeiro/19 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Discutir conjuntamente com SME, a fim de verificar possibilidades de regulamentação, que 
deixe explícita a base de cálculo para o depósito do fundo provisionado”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Imediato”.  

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

A DRE justificou os depósitos a menor informando que os valores depositados no fundo 
provisionado devem ter como base de cálculo o salário-base pago aos funcionários, e não a 
totalidade dos valores gastos com recursos humanos. No entanto, a Portaria 4.548/2017 é explícita 
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ao prever que deverão ser recolhidos no fundo provisionado “21,57% sobre o total das despesas 
com recursos humanos”. As despesas com recursos humanos não incluem somente os valores 
gastos com o salário-base, mas também os valores gastos com FGTS, previdência social e outros 
encargos trabalhistas. 

Caso a SME entenda ser mais pertinente que os depósitos do fundo provisionados sejam 
incidentes sobre o salário-base dos funcionários, deverá proceder a uma alteração do normativo 
legal. Enquanto não for feita a alteração do normativo, os depósitos no fundo provisionado 
deverão ter como base de cálculo a totalidade dos gastos com recursos humanos realizados 
mensalmente. 
 
RECOMENDAÇÃO 004 

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

RECOMENDAÇÃO 005 

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

 

RECOMENDAÇÃO 006 

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

 

4.2. Possíveis irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo Provisionado: 
do desrespeito ao recolhimento mensal. 

O Termo de Colaboração estabelece que: 

4.2. Compete à Organização: 

[...] 

XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas com recursos humanos, a título de 
provisão/fundo de reserva em conta poupança específica, com intuito de assegurar pagamentos referentes 
ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos, férias e 13º salários. 
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No entanto, a entidade não fez os depósitos mensais como estabelecidos na legislação. Por meio 
da análise das Tabelas V e VI, percebe-se que a entidade não fez nenhum depósito no fundo 
provisionado nos meses de janeiro, fevereiro e março. No caso específico do CEI Galpão 
Limoeiro I, também não foram efetuados depósitos nos meses de julho e 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. 
 
Ao constatar a irregularidade e o não cumprimento da Cláusula 4.2, XXII, do Termo de 
Colaboração, caberia à DRE notificar a entidade para as regularizações necessárias. Caso a 
entidade parceira não atendesse a solicitação, os pagamentos deveriam ser suspensos. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

“Observa-se que, nos 3 (três) primeiros trimestres de 2018, conforme tabela acima, a OSC 

realizou os depósitos com atraso e só passou a depositar regularmente durante o 4º trimestre/18. 

Ocorre que, sendo a prestação de contas em periodicidade trimestral e, podendo a OSC solicitar 

prorrogação de prazo para prestação de contas, quando a documentação chegou até o Setor de 

Parcerias para análise, já havia transcorrido quase 6 meses”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS  
 
“Tão logo tenha sido observado o erro do atraso no depósito, a OSC foi alertada e orientada 

sobre a necessidade do depósito mensal, passando a realizá-lo mensal e regularmente.  

 

De modo geral, para os casos em que o atraso persistiu, passou-se a fazer o cálculo dos juros do 

período, tendo a OSC que apresentar o depósito restante para a finalização da prestação de 

contas do trimestre. Os técnicos foram orientados a proceder à suspensão do repasse, nos casos 

em que se identifique atraso nos depósitos, até que a situação seja resolvida pela OSC”. 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Em curso”.  

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
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Esta equipe de auditoria compreende que a adaptação e transição para um novo normativo legal, 
ocorrida em 2018, apresenta dificuldades tanto para as DREs quanto para as OSCs. Por isso, acata 
a justificativa da DRE e entende que o Plano de Providências apresentado é coerente com as 
constatações e suficiente para mitigar a ocorrência dessa irregularidade no futuro. 

Esta equipe de auditoria ressalta que, como previsto no Plano de Providências, caso a entidade 
reincida na irregularidade, os repasses devem ser suspensos. Caso, mesmo assim, a irregularidade 
não seja sanada, o termo de colaboração deverá ser denunciado. 

 
RECOMENDAÇÃO 007 

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

 
 
CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: falta de vistoria prévia do 
imóvel para celebração do termo de colaboração.  
 
Acerca desta matéria, a Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que: 
 

Art. 10. Em se tratando de parceria na modalidade particular, a DRE deverá vistoriar 
previamente o imóvel para verificar o potencial em atender as exigências previstas nos Padrões 
Básicos de infraestrutura, instituídos por Portaria específica da SME. 

 
§ 1º - A organização deverá solicitar à DRE a vistoria prévia por meio de ofício, acompanhado da 
planta arquitetônica ou o croqui do imóvel, no seu estado atual, bem como a proposta de 
organização dos  espaços para o atendimento pretendido. 

 
§ 2º - A visita in loco deverá ser realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia ou por Comissão  
de Vistoria, designada pelo Diretor Regional de Educação, integrada, preferencialmente, pelo 
profissional da área de engenharia. 

 
§ 3º - Após a vistoria tratada no caput, a DRE deverá elaborar relatório contendo a descrição da 
análise realizada, inclusive com as adequações que serão necessárias, e uma das seguintes 
conclusões: 
 
a) que o imóvel detém condições para a instalação de CEI e que será necessário apresentar um 
Plano de Adequação, conforme especificado no art. 15 desta Portaria; 

 
b) que o imóvel não atende as necessidades ou especificidades para o atendimento educacional 
pretendido, não sendo possível a instalação de CEI. 

 
§ 4º - Após ciência do relatório da DRE, a organização poderá formalizar a proposta de celebração 
do termo de colaboração ou, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso da decisão que não 
aprovou o prédio, de forma fundamentada. 
§ 5º – Os responsáveis pela vistoria realizada se manifestarão sobre o recurso, cabendo a decisão 
final ao Diretor Regional de Educação. 

 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

25 
 

  [...] 
 

Art. 18. Os pedidos de celebração de parceria serão analisados e instruídos pela DRE no prazo de 
30 (trinta) dias, conforme procedimento abaixo indicado: 

 
[...] 

 
II - Caberá ao Assistente Técnico de Engenharia, mediante vistoria in loco: 
 
a) avaliar a capacidade máxima de atendimento do equipamento; 
 
b) na modalidade indireta, juntar ao processo a planta arquitetônica ou, excepcionalmente, 
elaborar croqui do imóvel; 
 
c) na modalidade parceira particular, anexar ao processo a avaliação prévia do imóvel, 
manifestando-se sobre o Plano de Adequação, juntamente com os demais membros da Comissão 
Especial de Vistoria, se o caso; 
 
d) manifestar-se sobre as condições físicas do imóvel e sua infraestrutura, apontando as 
adequações eventualmente necessárias, considerando a avaliação prévia do imóvel e o relatório de 
que trata o art. 10 desta Portaria; 
 
e) emitir manifestação conclusiva para a celebração da parceria. (grifos nossos) 

 
No entanto, nos processos administrativos de celebração das parcerias firmadas para a 
administração dos CEIs Galpão Atria Limoeiro I e Galpão Atria Recanto (Processos SEI nº 
6016.2017/0043746-5 e nº 6016.2017/0043745-7) não foi identificado, em análise dos 
documentos juntados aos autos dos processos, relatório contendo informações acerca da visita 
realizada pelo Assistente Técnico de Engenharia e/ou Comissão Especial de Vistoria que pudesse 
comprovar o cumprimento da obrigação prevista no instrumento legal acima indicado.  
 
Ainda, de forma a corroborar a necessidade da realização da vistoria prévia, posteriormente à 
celebração dos Termos de Colaboração, foram constatados, mediante exame de documentos 
juntados aos respectivos expedientes, diversos problemas na infraestrutura dos CEIs, a saber: 
 

1. Galpão Atria Recanto: infiltração, necessidade de troca de pisos das salas, pintura, falta de 
local adequado para armazenamento de pertences das crianças, necessidade de substituição 
de chuveiros (doc. SEI nº 015531685); 

2. Galpão Atria Limoeiro I: correção de desnível de banheiro, pintura de porta, falta de tampa 
em caixas organizadoras, falta de espelhos, falta de obras para a instalação de Parque 
Infantil (doc. SEI nº 013909243). 

 
Assim sendo, percebe-se que, nas visitas realizadas pela DRE-SM, foi identificada a necessidade 
de diversas obras de adequações nas unidades escolares em exame. Estas constatações tardias 
poderiam ter sido evitadas se tivesse sido realizada a visita prévia prevista no normativo acima 
apresentado.  
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 
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Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

“As parcerias firmadas entre a OSC Galpão Átria Brasil e a PMSP, datam de: 

• Galpão Átria Limoeiro I: Termo de Convênio nº 7/DRE-SM/2015-RP – de 

20/07/15; 

• Galpão Átria Recanto: Termo de Convênio nº 2499/DRE-SM/2016-RP – de 

08/03/16. 

Ou seja, as parcerias foram firmadas na vigência da Portaria 3.477 de 08/07/11 e, àquela época, 

foram realizadas as vistorias conforme a legislação vigente. 

Em 2018, quando passa a vigorar o MROSC, Portaria 4.548/2017, todas as parcerias já 

existentes foram celebradas em continuidade e, como já estavam em funcionamento, não houve 

“vistoria prévia” ao prédio. Na Portaria 4.548/2017 não há previsão de vistoria do imóvel para 

celebração em continuidade, somente para novas celebrações. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
 

“Discutir conjuntamente com SME, a fim de verificar possibilidades de regulamentação, quanto à 

transição das parcerias firmadas anteriormente à Portaria 4.548/2017, relacionadas às 

adequações ao prédio”. 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
“Imediato” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

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

RECOMENDAÇÃO 008 

Recomenda-se que a SME realize vistoria prévia por profissional da área de engenharia sempre 
que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se refira a parceria em 
continuidade. Neste sentido, recomenda-se que a SME altere a Portaria SME n° 4.548/2017 para 
deixar explícita referente obrigação.  
 
 
 

CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: não 
cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão Atria Recanto.  
  
No Relatório do Supervisor, datado de 26 de julho de 2019, foi constatado que não foi cumprido o 
Plano de Adequação estabelecido para o CEI Galpão Atria Recanto (doc. SEI nº 020270501). 
 

 

Figura VI - Relatório de Supervisão Escolar do CEI 
Galpão Átria Recanto informando que os itens do 
Plano de Adequação não foram todos realizados. 
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Acerca deste assunto, a Portaria SME n° 4.548/2017 estabelece que:  
 
Art. 34. O repasse referente ao acréscimo para fins de custodiar as despesas de locação, 
ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo de colaboração, desde que a 
organização apresente ao setor de parcerias da DRE, em até 5 (cinco) 
dias, cópia do contrato de locação devidamente assinado. 
 
Art. 35. Na hipótese de serem necessárias obras ou adequações físicas ao imóvel, estas 
deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme o Plano de 
Adequação aprovado. 
 
§1º - O prazo do caput será contado a partir da assinatura do termo de colaboração se o 
imóvel for da própria organização ou a partir da data em que o contrato de locação for 
esentregue na DRE. 
 
§ 2º – A critério do Gestor da parceria, o prazo para adequações ao imóvel poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período. 
 
Art. 36. Não atendido o prazo referido no artigo anterior para cumprimento do Plano 
de Adequação, o repasse previsto no art .34 desta Portaria será suspenso pelo Gestor da 
parceria. (grifos nossos) 

 
A Portaria estabelece que, caso sejam necessárias obras ou adequações físicas ao imóvel em que 
será instalado o CEI, a entidade parceira terá o prazo de 60 dias, contados da assinatura do termo 
de colaboração, para realizá-las. Entretanto, através da análise dos documentos apresentados 
acima, conclui-se que, após 22 meses da assinatura dos termos de colaboração, a entidade ainda 
não executou a totalidade das obras previstas no Plano de Adequação. Assim, o repasse para 
custear despesas de locação deveria ter sido suspenso na data limite para a realização do plano de 
adequação, há 20 meses.  
 
Desta forma, conforme exposto, as adequações necessárias aos imóveis não foram realizadas no 
prazo especificado na Portaria n° 4.548/2017, fato que, além de estar em desacordo com a 
legislação vigente, pode prejudicar a qualidade e a segurança da prestação dos serviços. A DRE, 
ao constatar que os Planos de Adequação não haviam sido executados em sua totalidade, deveria 
ter suspendido os repasses das verbas para custodiar a locação dos imóveis dos CEIs. O valor total 
repassado durante o período em que deveria ter vigorado a suspensão é de R$ 179.550,00.  
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

“Por tratar-se parceria em continuidade, não se aplica o Plano de Adequaçãoda forma como 
previsto na Portaria 4.548/2017. Ou seja, o prazo de 60 dias para adequação ao imóvel refere-se 
apenas às novas parcerias, não havendo previsão legal, até o momento, para o cumprimento do 
prazo ali estabelecido. 

No entanto, embora não haja previsão de prazos, há o entendimento de que o prédio precisa 
sofrer adaptações para adequar-se à legislação vigente. Para tanto, tem sido uma prática entre 
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os supervisores escolares, a elaboração de um “Plano de Adequação”, em conjunto com a OSC, 
com prazos mais estendidos, conforme a necessidade de cada CEI. 

A dilação de prazos se justifica, pois como já estão em funcionamento, há obras que precisam ser 
realizadas somente nos períodos de recessos ou férias escolares”.   

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS  

“No caso da OSC em tela, esta apresentou muita dificuldade para o cumprimento ao Plano de 
Adequaçãoacordado. A OSC foi Notificada, foi realizada reunião com o Presidente, tendo-lhe 
sido concedido novos prazos, em razão das justificativas apresentadas pela OSC de que 
necessitava realizar a maioria das obras nos períodos de recesso e férias escolares.  

No entanto, a OSC não conseguiu cumprir plenamente as obras necessárias, conforme acordado 
e, ao final de 2019, a Gestora de Parcerias encaminha documento à Diretora Regional, propondo 
a denúncia da parceria. 

A OSC foi Notificada quanto à denúncia, apresentou defesa alegando que as obras já haviam sido 
concluídas. 

Foi solicitado à Comissão de Autorização de Funcionamento que fizesse uma vistoria ao imóvel, 
juntamente com a Comissão de Avaliação e Monitoramento para certificar-se da conclusão das 
obras. 

Segundo o parecer das referidas Comissões após a visita, constatou-se que não houve 
atendimento ao solicitado, portanto dar-se-á continuidade à denúncia da parceria com o CEI 
Galpão Átria Recanto, doc . 

Doravante, será adotado o procedimento de suspensão do repasse, sempre que houver 
descumprimento ao Plano de Adequação, sejam para as parcerias novas ou para aquelas 
celebradas em continuidade”. 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 
 
“Imediato”.  

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 
Assim como explicitado na análise da Constatação 005, o fato de os termos de colaboração terem 
sido firmados para adequar os termos de convênios anteriores à nova legislação não afasta os 
normativos previstos na Portaria SME n° 4.548/2017. A Portaria não prevê a desnecessidade da 
realização e acompanhamento dos planos de adequação para os casos de celebração de termos de 
colaboração em continuidade. Portanto, a justificativa da DRE não é válida e os normativos da 
Portaria SME n° 4.548/2017 deverão ser aplicados a todos os novos termos de colaboração 
firmados, independente se são ou não oriundos de parceria em continuidade. 
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Na manifestação apresentada a esta equipe de auditoria, a SME afirma que o prazo máximo de 60 
dias, previsto no artigo 35, para o encerramento das obras do Plano de Adequação não se aplica 
para os casos de CEIs em funcionamento. Este prazo, de fato, refere-se, principalmente, a novos 
CEIs e esta equipe compreende que, em um CEI em atividade, este prazo poderá ser insuficiente, 
tendo em vista que as obras deverão ser realizadas sem a paralisação das aulas. Porém, é essencial 
a elaboração pela SME de um documento com o detalhamento do Plano de Adequação, assinado 
pelo gestor do contrato e pelo presidente da associação, descrevendo as obras de adequações e o 
prazo em que deverão ser realizadas. Este documento deve sempre ser juntado ao processo 
administrativo. Pelo que se contatou nos processos administrativos, a DRE não juntou ao processo 
os Planos de Adequação formalizados em documento único e organizado. 
 
Ademais, em sua resposta, a DRE afirma que concedeu um prazo maior e suficiente para a 
entidade realizar as adequações nos CEIs e que esse prazo que foi desrespeitado. Portanto, no 
presente caso, a DRE deveria ter aplicado penalidade prevista no artigo 36 e suspendido os 
repasses para custeio do aluguel. Caso, mesmo assim, as obras não fossem realizadas, o termo de 
colaboração deveria ter sido denunciado. 
 
Quanto ao Plano de Providências, esta equipe entende ser suficiente. 
 
RECOMENDAÇÃO 009 

Recomenda-se que a SME, sempre que uma entidade não cumprir com o prazo do Plano de 
Adequação sem justificativa razoável, mesmo que seja uma adequação requerida durante a 
execução da parceria, aplique a sanção prevista no artigo 36 da Portaria SME n° 4.548/2017 e 
suspenda os repasses de custeio de aluguel. Caso a assessoria jurídica da Pasta entenda não ser 
aplicável esta sanção, sugere-se que seja incluída em normativo previsão de sanção específica para 
estes casos. 

 
RECOMENDAÇÃO 010 

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

 
RECOMENDAÇÃO 011 

Recomenda-se que a SME atualize seus normativos para regular as obras de adequações dos 
imóveis de CEIs em funcionamento, especificando os prazos para as obras e as punições em caso 
de descumprimento. 
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RECOMENDAÇÃO 012 

Recomenda-se que a SME elabore um documento modelo de Plano de Adequação a ser 
distribuído a todas as DREs. Neste documento, deverão estar previstos as obras de adequação a 
serem realizadas, o prazo para o encerramento das obras e as punições caso a associação 
desrespeite o plano. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO 007 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: da falta de 
prestação de contas dos valores recebidos em janeiro de 2018. 
 
Em análise do Processos SEI nº 6016.2018/0050409-1 (Galpão Atria Limoeiro I) e nº 
6016.2018/0050410-5 (Galpão Atria Recanto), observa-se que não foram juntados os documentos 
relativos à prestação de contas dos valores recebidos em janeiro de 2018 para o gerenciamento dos 
CEIs Galpão Atria Limoeiro I (R$ 147.764,22) e Galpão Atria Recanto (R$ 108.269,86).  Ante o 
exposto, verifica-se uma possível omissão da OSC Galpão Atria Brasil no cumprimento do seu 
dever de prestar contas dos recursos recebidos para custeio destas parcerias no referido mês. 
 
Acerca deste tema, a Portaria SME n° 4.548 estabelece que: 
 

Art. 60. Retornando o processo da contabilidade, o setor de parcerias, deverá emitir manifestação 
quanto à prestação e contas parcial podendo propor a aprovação, aprovação com ressalvas ou a 
rejeição das contas. 
 
[...] 
 
§ 3º- As contas serão rejeitadas, sendo avaliadas irregulares, nos casos de: 
 
omissão no dever de prestar contas; 

 
Assim sendo, as prestações de contas apresentadas pela entidade, portanto, deveriam ter sido 
rejeitadas, já que não foram apresentadas as despesas referentes ao mês de janeiro de 2018, porém, 
a DRE-SM não procedeu com a rejeição das prestações de contas em tela. 
 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

"A partir de Janeiro/2018 as OSCs passaram a realizar a prestação de contas, respeitando-se a 
periodicidade trimestral. 

Observa-se, pelo extrato bancário, que a movimentação de Janeiro/18 refere-se ao depósito 
para o Fundo Provisionado, mas ainda referente à verba recebida em Dezembro/17. 

O 1º (primeiro) depósito que a OSC recebe, sob a legislação 4.548/2017, foi realizado somente 
em Fevereiro/18, precisamente em 19/02/2018, conforme observa-se no extrato bancário. Ou 
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seja, durante o período de transição para o MROSC, algumas OSCs receberam o repasse de 
Janeiro com atraso, portanto a prestação de contas também ocorreu posteriormente, mas em 
nenhuma hipótese a OSC deixou de prestar contas dos valores recebidos. 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Passado o 1º mês do período de transição, os repasses foram normalizados. 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO 

“Em curso”. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

O repasse realizado no dia 19/02/2018 foi referente ao mês de janeiro de 2018 e são os gastos 
deste mês que deveriam ter sido comprovados na prestação de contas. Mas esta equipe 
compreende que este fato ocorreu em um momento de transição de normativos, em que o repasse 
foi efetuado com atraso pela SME, e entende as dificuldades da unidade no momento de transição. 
 
Entretanto, mesmo correspondendo ao período de férias, no mês de janeiro há diversos custos 
como pagamento de funcionários (férias ou salário), aluguel, contador, obras, etc. Na resposta da 
Unidade, não foi esclarecido como estes gastos foram declarados e em qual mês da prestação de 
contas. A justificativa da Unidade, portanto, é insuficiente para a comprovação da utilização 
desses recursos.  
 

RECOMENDAÇÃO 013 

Recomenda-se que a SME junte aos processos das parcerias as prestações de contas referentes aos 
valores utilizados e recebidos relativos ao mês de janeiro de 2018.  
 
 
 
CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: do aditamento do Termo de 
Colaboração apesar das diversas irregularidades constatadas pela diretoria responsável.  
 
Esta Equipe de Auditoria identificou que a DRE São Mateus aditou o Termo de Colaboração 
5752017/DRE-SM/2017-RPP (doc. SEI nº 016041796), firmado entre a OSC Galpão Atria Brasil 
e a SME para a administração do CEI Galpão Atria Recanto, mesmo com a ocorrência de diversas 
irregularidades cometidas pela OSC durante a administração da respectiva unidade escolar. Neste 
aditamento, foi prorrogada a vigência por um ano, a partir de janeiro de 2019, e atualizado o valor 
per capita repassado pela Pasta. 
 
Ressalta-se que, à época do aditamento, a Galpão Atria Brasil já se encontrava omissa perante seu 
dever de prestar contas dos recursos destinados à manutenção dos CEIs Galpão Atria Limoeiro I e 
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Galpão Atria Recanto (vide Constatação 006 deste documento). Apesar disso, a DRE-SM não 
procedeu com a aplicação da devida penalidade à entidade. Além disso, no relatório da Supervisão 
de Janeiro de 2019 do CEI Galpão Atria Recanto (doc. SEI nº 013921610), diversas 
irregularidades foram constatadas, conforme a seguir:  
 
- Não afixação do cardápio em local visível; 
 
- Descumprimento do cardápio publicado; 
 
- Obras necessárias: parede com umidade, rodapé descolando, exaustor da cozinha quebrado, 
umidade excessiva nas paridades da cozinha, necessidade de reposição de azulejos, conserto do 
forro do gesso do banheiro infantil, necessidade de pintura de paredes, falta de local para 
armazenamento dos pertences dos bebês;  
 
Em caso similar, observa-se que a DRE São Mateus também procedeu com o aditamento do 
Termo de Colaboração 5742017/DRE-SM/2017-RPP para gestão do CEI Galpão Atria – Limoeiro 
I e, da mesma forma, a DRE também já havia constatado o descumprimento, pela OSC Galpão 
Atria Brasil, do Plano de Trabalho instituído e da própria legislação em diversos itens. De modo 
exemplificativo, seguem as irregularidades constantes do relatório de Supervisão de Janeiro de 
2019 (doc. SEI nº 013909243): 
 
- Necessidade de reforma do banheiro para corrigir desnível; 
 
- Necessidade de pintura em portas; 
 
- Caixas organizadoras estão sem tampa; 
 
- Falta de espelhos nas salas; e 
 
- Parque infantil ainda não foi implantado. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE 

Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

“Os aditamentos citados foram realizados em continuidade, em razão da proximidade do 
término da vigência da parceria. 

Apesar das irregularidades que já vinham sendo apontadas, sobretudo pelo CEI Galpão Átria 
Recanto, não tínhamos naquele momento nenhum parecer conclusivo sobre os destinos da 
parceria. 
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Desta forma, optou-se pelo aditamento ao Termo de Colaboração, pelo entendimento de que se 
configuraria uma irregularidade a continuidade do atendimento às crianças, sem a assinatura 
do referido aditamento”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Discutir conjuntamente com SME, a fim de verificar possibilidades de reprogramação da 
assinatura dos aditamentos que estiverem com indícios de irregularidade, bem como as 
implicações na continuidade da parceria sem assinatura do aditamento”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

“Imediato”. 

 

ANALISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  

Em resposta, a Unidade primeiramente apresenta a justificativa de que os aditamentos foram 
realizados em razão da proximidade do término da sua vigência, fato que expressa claramente a 
falta de planejamento da Unidade diante da avaliação de novas parcerias ou da tentativa de 
regularização tempestiva para se evitar que o aditamento ocorresse em um contexto irregular de 
prestação de serviços. 
 
Ademais, o aditamento não é termo obrigatório, devendo ser estabelecido somente em casos que 
justifiquem o interesse público. Entende-se que a continuidade dos serviços deve ser garantida, 
mas tão importante é também garantir que os serviços sejam prestados de forma segura aos 
alunos, ou seja, dentro dos padrões técnicos de manutenção estabelecidos na lei.  
 
Não obstante a opção pela continuidade da prestação dos serviços nas condições ora mencionadas 
nesta Constatação, mesmo após o aditamento, não houve movimentação de urgência a respeito da 
regularização das condições do prédio. Em resposta da Unidade DRE – São Mateus, por meio 
documento DOC SEI , tem-se que a análise quanto à regularidade do imóvel ainda se encontra 
pendente. 
 
Portanto, esta equipe não acata a justificativa da unidade e entende que os Termos de Colaboração 
não deveriam ter sido aditados pela DRE. 

 

RECOMENDAÇÃO 014 

Recomenda-se a regularização do imóvel Galpão Átria Recanto, mediante parecer técnico, nos 
termos da art. 15 da Portaria n° 4.548/2017 e demais regulamentações vigentes, sob pena de 
denúncia da parceria.  
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RECOMENDAÇÃO 015 

Recomenda-se que a SME não celebre aditamentos, com a prorrogação da vigência do termo de 
colaboração, em casos em que a parceria apresentar irregularidades, como prestações de contas 
em atraso ou irregulares, imóvel inadequado, e depósitos a menor ou intempestivos no fundo 
provisionado.  
 
RECOMENDAÇÃO 016 
Recomenda-se que a SME analise a situação das parcerias e da qualidade da prestação de serviços 
dos CEIs seis meses antes do encerramento dos termos de colaboração. Esta análise prévia 
possibilitará que, caso se constate que o serviço não está sendo prestado com a qualidade 
contratada, haja tempo hábil para a contratação de nova parceira para gerenciar o CEI logo após o 
fim da vigência do termo de colaboração. 
 
CONSTATAÇÃO 009 - Fragilidade identificada nos instrumentais de controle de frequência 
adotados pela OSC Galpão Átria: inconsistências no preenchimento dos diários de classe. 
 
Em análise dos Diários de Classe juntados aos autos, verifica-se que grande parte dos Diários de 
Classe preenchidos pelos professores dos CEIs geridos pela OSC Galpão Atria apresentam 
inconsistências que acabam por prejudicar a averiguação de sua fidedignidade e da autoria de seu 
preenchimento. Em relação ao disposto, aponta-se que os documentos analisados não apresentam 
assinaturas dos professores, não há identificação da sala e nem identificação do CEI. Segue, 
abaixo, um exemplo de um diário de classe sem essas identificações e assinaturas:  
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Figura VII - Diário de Classe com ausências de identificações. 

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

Mediante doc. SEI n°  e documentação complementar doc. SEI n° , encaminhado em 24/03/2020, 
a SME assim se manifestou: 

 “As inconsistências apontadas são pertinentes, pois observa-se muita dificuldade dos 
profissionais dos CEIs no preenchimento dos Diários de Classe, apesar das constantes 
intervenções e orientações dos Supervisores Escolares junto às Equipes Gestora e Docente dos 
CEIs”. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

“Na perspectiva de aprimorar o preenchimento dos Diários de Classe, será solicitado aos 
supervisores escolares que intensifiquem as orientações às UEs quanto à necessidade do correto 
preenchimento do instrumento”. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

“Imediato”. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA  

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

 

RECOMENDAÇÃO 017 

Recomenda-se que a SME elabore planilha padrão de conciliação entre as informações 
apresentadas nos Diários de Classe e as informações referentes às visitas realizadas pela 
Supervisão Escolar aos CEIs.  
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RECOMENDAÇÃO 018 

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, quais sejam: 

Constatação 001. Orientação e treinamento periódico direcionado aos responsáveis pela análise 
da prestação de contas, objetivando a correta compreensão dos normativos que regem a parceria, 
bem como treinamento para a instrução, organização e planejamento visando a melhorar a 
tempestividade das análises das prestações de contas. 

 
Constatação 001 e 006. Orientação para que todos os documentos relativos à parceria, inclusive 
conversas informais por e-mail entre a DRE e a OSC, sejam juntados ao processo administrativo.  
 
Constatação 002 e 003. 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 004. 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 004. Orientação quanto à utilização de sistema ou planilha padronizada prevista na 
Recomendação 006. 
 
Constatação 004. Orientação para que a base de cálculo do fundo provisionado seja o valor total 
gasto com recursos humanos, não o salário-base. 
 
Constatação 005. Orientação para que seja realizada vistoria prévia por profissional da área de 
engenharia sempre que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o termo se refira a 
parceria em continuidade. 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 

39 
 

Constatação 006. Orientação para que, sempre que a entidade parceira apresentar Plano de 
Adequação do imóvel, a SME, no prazo final do plano, realize visita com profissional de 
engenharia para verificar se o Plano de Adequação foi cumprido.  
 
Constatação 006. Orientação pra que, sempre que a entidade não cumprir com o Plano de 
Adequação injustificadamente, seja aplicada a punição prevista no artigo 36 da Portaria nº 
4.548/2017 e sejam suspensos os repasses previstos no artigo 34. Em caso de reincidência, as 
parcerias deverão ser denunciadas. 
 
Constatação 008. Treinamento para a não ocorrência de aditamentos de Termos de Colaboração 
que apresentem irregularidades e ilegalidades, nos termos da legislação vigente. Orientação de 
planejamento e melhoria do controle concomitante visando a reduzir os riscos de prorrogação de 
parcerias irregulares.  

 
Constatação 009. Orientação para a fiscalização e controle dos instrumentais de controle de 
frequência adotados pelas OSCs e para a utilização de planilha de conciliação prevista na 
Recomendação 018. 
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ANEXO 1 – PLANO DE AÇÃO 
 
    FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 001 de 018 

Texto*   

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

frequência mínima (percentual a ser definido pela SME) das crianças matriculadas 
por dois trimestres consecutivos, concedendo-se o contraditório e a ampla defesa à 

entidade. A avaliação da frequência mínima relacionada à denúncia deve 
considerar essencialmente a qualidade dos serviços, excepcionados os casos 
específicos e justificáveis, como: faltas justificadas (§ 1º, art. 28 da Portaria 
4.548/2017) ou faltas concentradas em determinados alunos (§ 2º, art. 27 da 

Portaria 4.548/2017).  

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: falta de 
providências da DRE com relação à baixa frequência dos alunos.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 002 de 018 

Texto*   

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

estabelecidas no Termo de Colaboração.  

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 003 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: não atendimento 
de meta estabelecida em Plano de Trabalho.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 /2021 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 003 de 018 

Texto*   

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

repasses, para cada meta não atingida. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 003 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: não atendimento 
de meta estabelecida em Plano de Trabalho.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** Declaração de Concordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 / 2021 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 004 de 018 

Texto*   

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

Categoria*   Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 4.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao 
Fundo Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% 
sobre o total de despesas com recursos humanos. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de Disconcordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo ***   

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 
 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 005 de 018 

Texto*   

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

gasto com recursos humanos, não o salário-base. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 4.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao 
Fundo Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% 

sobre o total de despesas com recursos humanos. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de Concordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****     

 
 
 
 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 006 de 018 

Texto*   

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

Categoria* 
   

Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 4.1 Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao 
Fundo Provisionado: do desrespeito ao recolhimento do percentual de 21,57% 
sobre o total de despesas com recursos humanos. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

declaração de Concordância com a recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** Atendido 

Evidências****     

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 007 de 018 

Texto*   

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

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 4.2 - Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao 
Fundo Provisionado: do desrespeito ao recolhimento mensal. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

 Na Clausula quarta do Termo de Colaboração está previsto que Compete a 
Organização "...XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas 
com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva em conta poupança 
específica, com intuito de assegurar pagamentos referentes ao 13º salário, à 
remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3 e aos encargos, férias e 13º 
salários oriundos de rescisões trabalhistas" .No Artigo 68 da Portaria 4548 
consta : " O Termo de Colaboração poderá também ser denunciado, por 
qualquer das partes, motivadamente, quando houver: 
I - Inadimplemento injustificado das cláusulas pactuadas...;" 
 Está em elaboração na SME a alteração da legislação que estabelece normas para 
a celebração e acompanhamento dos Termos de colaboração mantidos com as 
OSCs para o funcionamento dos CEIs objetivando o aprimoramento da 
fiscalização da rede parceira. 

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****     

 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI* 
 
   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 008 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME realize vistoria prévia por profissional da área de 
engenharia sempre que for firmado novo termo de colaboração, mesmo que o 
termo se refira a parceria em continuidade. Neste sentido, recomenda-se que a 
SME altere a Portaria SME n° 4.548/2017 para deixar explícita referente 
obrigação.  

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 005 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: falta de vistoria 
prévia do imóvel para celebração do termo de colaboração.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo ***   

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 009 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME, sempre que uma entidade não cumprir com o prazo do 
Plano de Adequação sem justificativa razoável, mesmo que seja uma adequação 
requerida durante a execução da parceria, aplique a sanção prevista no artigo 36 da 
Portaria SME n° 4.548/2017 e suspenda os repasses de custeio de aluguel. Caso a 
assessoria jurídica da Pasta entenda não ser aplicável esta sanção, sugere-se que 
seja incluída em normativo previsão de sanção específica para estes casos. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundament 
 
 
os*   

CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: 
não cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão 
Atria Recanto.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo ***   

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 010 de 018 

Texto*   

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

Categoria*   Aperfeiçoamento de Gestão de riscos 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: 
não cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão 
Atria Recanto.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

 De acordo com o estabelecido no Artigo 3º da Instrução Normativa  40 que 
alterou o artigo 12  da Portaria 4548/2017  está estabelecido: “Art.12. Caberá à 
OSC cumprir integralmente o Plano de Trabalho elaborado pela SME , 
conforme o Anexo III, parte integrante desta Instrução Normativa, 
complementado pela OSC com os seguintes itens:....VI – Plano de adequação 
para início de atendimento: espaços físicos, instalações e equipamentos..."  

  
Responsável 

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

  Prazo *** atendido 

Evidências****     

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 011 de 018 

Texto*   

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

as obras e as punições em caso de descumprimento. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: 
não cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão 

Atria Recanto.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   066-A/2019 - Recomendação 012 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME elabore um documento modelo de Plano de 
Adequação a ser distribuído a todas as DREs. Neste documento, deverão estar 

previstos as obras de adequação a serem realizadas, o prazo para o encerramento 
das obras e as punições caso a associação desrespeite o plano. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 
 
 
 
   

CONSTATAÇÃO 006 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria Brasil: 
não cumprimento da totalidade do Plano de Adequação relativo ao CEI Galpão 

Atria Recanto.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

 As adequações deverão ser realizadas objetivando o atendimento ao previsto na 
Orientação Normativa 01/2015 e na  Recomendação CME nº 06/19 -;                                                 
De acordo com o inciso II do artigo 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº. 
40, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020.                                                                                                     
" Caberá ao Assistente Técnico de Engenharia:                       a) avaliar a 
capacidade máxima de atendimento do equipamento;                                                                                    
b) na modalidade indireta, juntar ao processo a planta arquitetônica ou, 
excepcionalmente, elaborar croqui do imóvel;                                                                                 
c) na modalidade parceira particular, anexar o relatório de vistoria do imóvel e 
o Plano de Adequação manifestando-se quanto ao prazo necessário para o 
cumprimento das adequações.                                                    d) emitir 
manifestação conclusiva para a celebração da parceria "    

  
Responsável 

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

  Prazo *** Atendido 

Evidências****     

 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade Auditada*   Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 013 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME junte aos processos das parcerias as prestações de 
contas referentes aos valores utilizados e recebidos relativos ao mês de janeiro 
de 2018.  

Categoria*   Ajuste de objeto 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 007 - Irregularidade cometida pela OSC Galpão Atria 
Brasil: da falta de prestação de contas dos valores recebidos em janeiro de 
2018. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****     

 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 014 de 018 

Texto*   

Recomenda-se a regularização do imóvel Galpão Átria Recanto, mediante 
parecer técnico, nos termos da art. 15 da Portaria n° 4.548/2017 e demais 

regulamentações vigentes, sob pena de denúncia da parceria.  

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* 
 
 
   

CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: do aditamento 
do Termo de Colaboração apesar das diversas irregularidades constatadas pela 

diretoria responsável.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

A parceria mantida para o funcionamento do CEI Galpão Átria -Recanto foi 
extinta. 

  
Responsável 

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

  Prazo *** ATENDIDO 

Evidências****     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 015 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME não celebre aditamentos, com a prorrogação da 
vigência do termo de colaboração, em casos em que a parceria apresentar 
irregularidades, como prestações de contas em atraso ou irregulares, imóvel 
inadequado, e depósitos a menor ou intempestivos no fundo provisionado.  

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: do aditamento do 
Termo de Colaboração apesar das diversas irregularidades constatadas pela 
diretoria responsável.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 016 de 018 

Texto*   

Recomenda-se que a SME analise a situação das parcerias e da qualidade da 
prestação de serviços dos CEIs seis meses antes do encerramento dos termos de 
colaboração. Esta análise prévia possibilitará que, caso se constate que o serviço 
não está sendo prestado com a qualidade contratada, haja tempo hábil para a 
contratação de nova parceira para gerenciar o CEI logo após o fim da vigência do 
termo de colaboração. 

Categoria*   Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 008 - Irregularidade cometida pela DRE-SM: do aditamento do 
Termo de Colaboração apesar das diversas irregularidades constatadas pela 
diretoria responsável.  

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditada*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomendação*   

066-B/2019 - Recomendação 017 de 018 

Texto*   

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

Categoria*   Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos*   

CONSTATAÇÃO 009 - Fragilidade identificada nos instrumentais de controle de 
frequência adotados pela OSC Galpão Átria: inconsistências no preenchimento dos 
diários de classe. 

Manifestação da 
Unidade** 

Tipo ** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação** 

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

  
Responsável 

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

  Prazo *** 2020 

Evidências****   Verificar, em 12 meses, se a legislação estará em vigor  
 
 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

Nº 
Processo 
SEI*   

6067.2019/0009003-3 

Unidade 
Auditad
a*   

Secretaria Municipal de Educação (SME) 

OS/ Nº 
recomen
dação*   

066-B/2019 - Recomendação 018 de 018 

Texto*   

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

Categori
a*   

Aperfeiçoamento de Gestão de Riscos 

Fundam
entos*   

Todas as Constatações da auditoria. 

Manifest
ação da 
Unidade
** 

Tipo 
** 

Declaração de concordância com recomendação 

  

Ação*
* 

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

  

Respo
nsável 

** 

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

  
Prazo 

*** 
2021 

Evidênci
as****   

Verificar, em 12 meses, se o treinamento foi realizado conforme o recomendado. O treinamento 
deverá conter os temas especificados na Recomendação 18 (do Relatório) 

 


