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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria,  realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº  009/2019/CGM-
AUDI, teve como objetivo analisar as prestações de contas da parceria celebrada entre a Diretoria
Regional Freguesia do Ó/Brasilândia (DRE-FB) da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a
Associação São Gabriel, CNPJ: Nº 09.359.786/0001-02, mantenedora dos Centros de Educação
Infantil (CEIs) Aneu Garanhani e Julia Norberto, em relação ao Termo de Colaboração n° 1354
/DRE FB/2017 – RPP e ao Termo de Colaboração n° 829 /DRE FB/2017-RPP.

A referida Associação firmou parcerias  com a Secretaria  Municipal  de Educação no valor  de
R$28.615.691,80, conforme especificado no quadro abaixo:
 

CEI Processo Valor

Aneu Garanhani 6016.2017/0058712-2  R$ 7.686.263,45

Julia Norberto 6016.2017/0056064-0 R$ 6.786.813,30

Otávio Rodrigues 2017-0.098.624-0 R$ 4.943.283,25

Querubim 6016.2017/0055777-0 R$ 3.309.851,15

Querubim II 6016.2017/0056953-1 R$ 5.889.480,65

TOTAL
R$

28.615.691,80

Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram analisadas as prestações de contas dos CEIs
Julia Norberto e Aneu Garanhani por serem as parcerias de maior valor firmadas entre a SME e a
Associação São Gabriel. 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 -  Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo
Provisionado:  desrespeito  ao  recolhimento  do  percentual  de  21,57%  sobre  o  total  de
despesas com recursos humanos.

Constatou-se que, em todos os meses das prestações de contas analisadas, a entidade depositou
recursos a menor no Fundo Provisionado. No CEI Julia Norberto, foi constatada a falta de R$
44.320,68 no fundo provisionado, enquanto, no CEI Aneu Garanhani, constatou-se o valor faltante
de R$ 47.039,83.
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Principal Recomendação: Recomenda-se à SME que notifique a entidade parceira para que sejam
regularizados os  recolhimentos  a  menor (divergente do percentual  estabelecido na Portaria  nº
4.548/2017) para o fundo provisionado. Caso a entidade não efetue esta regularização, os Termos
de Colaboração deverão ser denunciados, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidades cometidas pela DRE-FB: ausência de justificativa e
plano de ação quanto à excessiva falta de alunos identificada nos Termos de Visita e listas
mensais de frequência - CEIs Aneu Garanhani e Júlia Norberto.  

Analisando-se os Termos de Visita elaborados pela Supervisão Escolar, constatou-se um excesso
de alunos faltantes em ambas as unidades. No CEI Aneu Garanhani, em média, faltam 36% dos
alunos, enquanto, no CEI Júlia Norberto faltam 33% 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 de  80% das  crianças  matriculadas  por  dois  trimestres  competitivos.  A verificação  da
frequência deverá ser realizada por servidores da SME.

CONSTATAÇÃO 004 -  Irregularidade cometida pela Secretaria Municipal  de Educação:
repasse  de  valores  referentes  ao  custo  de  aluguel  acima  do  limite  definido  na  Portaria
Intersecretarial SF/SMG n.º 15/2017.

Foi constatado desrespeito ao limite máximo estabelecido pela Portaria Intersecretarial SF/SMG
n.º 15, de 23 de outubro de 2017, de 0,8% do Valor Venal de Referência – VVR, para o repasse de
recursos  para  o custeio de aluguel  de  imóvel  sede do CEI Júlia  Norberto.  De acordo com o
instrumento  jurídico  supramencionado,  o  limite  máximo do valor  de  repasse  para  custeio  de
despesas com aluguel legalmente instituído seria de R$ 6.753,10; porém, a SME repassava o valor
de R$ 9.000,00.

Principal Recomendação: Recomenda-se a abertura de processo administrativo, concedendo-se o
contraditório e ampla defesa, para que se verifique o repasse para o custeio aluguel acima do
limite  estabelecido na Portaria  Intersecretarial  SF/SMG n.º  15.  Ressalta-se que,  caso não haja
justificativa pertinente para o pagamento a maior, deverá ser glosado o valor de R$ 53.925,60,
referente aos repasses relativos ao CEI Júlia Norberto.

CONSTATAÇÃO  008-  Irregularidade  no  processo  de  prestação  de  contas  da  OSC  São
Gabriel:  ausência  de  identificação  do  beneficiário  final  em  transferências  bancárias
realizadas  para  pagamento  de  salários  de  funcionários  contratados  no  montante  de  R$
921.168,38. 
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Em análise aos processos de prestações de contas da CEI Aneu Garanhani e CEI Julia Norberto
(Processos SEI nº 6016.2018/0036848-1 e nº 6016.2018/0036846-5, respectivamente), observou-
se que os pagamentos de salários foram realizados sem a discriminação do beneficiário final.  As
transferências realizadas pela entidade na conta vinculada à parceria devem sempre identificar o
beneficiário final. Esta exigência tem a finalidade de preservar a transparência e permitir que a
SME verifique se os recursos transferidos a parceira estão sendo utilizados no objeto da parceria. 

O pagamento  de  salários  não é  exceção  a  esta  obrigação,  e  as  transferências  sempre  devem
identificar o beneficiário final, nunca o agregado, para permitir a fiscalização se os funcionários
dos CEIs estão de fato recebendo esses recursos. 

Principal Recomendação: Recomenda-se que a SME notifique a Associação São Gabriel para que
comprove,  através  de  documentos  adicionais  e  comprovantes  de  transferências  para  os
funcionários dos CEIs, que os recursos foram destinados para o pagamento dos salários. Caso a
entidade falhe em comprovar a utilização desses recursos para o pagamento de salários, a SME
deverá proceder à glosa destes valores, no total de R$ 921.168,38.

Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Educação não
encaminhou manifestação à Solicitação de Auditoria Final Auditoria Final - SA Final O.S.
09/2019/CGM-AUDI (doc. SEI n° 022997955), enviada em 11 de novembro de 2019. Diante do
encerramento  do  prazo  estabelecido  no  Encaminhamento  SEI  nº  022998117,  a  Equipe  de
Auditoria prosseguiu com a elaboração deste Relatório com as constatações identificadas durante
o trabalho de auditoria realizado.

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

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

Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município (para
apreciação, em especial, das Constatações 01, 02, 04 e 08), ao Tribunal de Contas do Município de
São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:
 

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

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

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

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

CONSTATAÇÃO 001 -  Irregularidades ocorridas no recolhimento de recursos ao Fundo
Provisionado:  desrespeito  ao  recolhimento  do  percentual  de  21,57%  sobre  o  total  de
despesas com recursos humanos.

Em relação à matéria sob análise, os termos de colaboração firmados entre a Secretaria Municipal
de Educação e a OSC São Gabriel 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, os ajustes firmados preveem como obrigação da entidade parceira o recolhimento, em
conta  poupança  específica,  de  valor  equivalente  ao  percentual  de  21,57%  sobre  o  total  das
despesas com recursos humanos suportados pela organização. 

Todavia, analisando-se os dados disponíveis nos processos de prestações de contas dos CEIs Julia
Norberto (Processos Eletrônicos SEI n° , n° , n° e n° ) e Aneu Garanhani (Processos Eletrônicos
SEI  n°  , n°  , n°   e n°  ), constatou-se que os valores do fundo provisionado foram recolhidos a
menor. De forma elucidativa, segue, abaixo, tabela com a sistematização desses dados:

Tabela I - Fundo Provisionado do CEI Júlia Norberto

Período de
Referênci

a

Valores de Recursos
Humanos

Valor Devido
(A)

Valor Depositado
(B)

Diferença (A-B)

jan/18 R$ 67.983,50 R$ 14.664,04 R$ 10.679,11 R$ 3.984,93

fev/18 R$ 42.554,20 R$ 9.178,94 R$ 12.367,43 -R$ 3.188,49

mar/18 R$ 69.523,74 R$ 14.996,27 R$ 11.058,52 R$ 3.937,75

abr/18 R$ 73.025,86 R$ 15.751,68 R$ 11.628,91 R$ 4.122,77

mai/18 R$ 72.901,59 R$ 15.724,87 R$ 11.608,98 R$ 4.115,89

jun/18 R$ 72.901,59 R$ 15.724,87 R$ 11.553,46 R$ 4.171,41

jul/18 R$ 72.356,16 R$ 15.607,22 R$ 11.654,30 R$ 3.952,92

ago/18 R$ 76.833,70 R$ 16.573,03 R$ 11.438,28 R$ 5.134,75

set/18 R$ 73.583,58 R$ 15.871,98 R$ 11.392,49 R$ 4.479,49

out/18 R$ 75.481,96 R$ 16.281,46 R$ 11.740,74 R$ 4.540,72

nov/18 R$ 72.882,18 R$ 15.720,69 R$ 12.005,31 R$ 3.715,38

dez/18 R$ 81.049,21 R$ 17.482,31 R$ 12.129,16 R$ 5.353,15

   Total R$ 44.320,68

7



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

Tabela II - Fundo Provisionado do CEI Aneu Garanhani 

Período de
Referência

Valores de Recursos
Humanos

Valor Devido
(A)

Valor Depositado
(B)

Diferença (A-B)

jan/18 R$ 76.259,58 R$ 16.449,19 R$ 12.553,78 R$ 3.895,41

fev/18 R$ 45.841,00 R$ 9.887,90 R$ 12.430,66 -R$ 2.542,76

mar/18 R$ 75.156,39 R$ 16.449,19 R$ 12.230,02 R$ 4.219,17

abr/18 R$ 79.788,75 R$ 17.210,43 R$ 12.957,88 R$ 4.252,55

mai/18 R$ 83.865,09 R$ 18.089,70 R$ 12.790,24 R$ 5.299,46

jun/18 R$ 70.791,03 R$ 15.269,63 R$ 12.018,99 R$ 3.250,64

jul/18 R$ 73.166,81 R$ 15.782,08 R$ 12.112,61 R$ 3.669,47

ago/18 R$ 80.009,70 R$ 17.258,09 R$ 12.842,91 R$ 4.415,18

set/18 R$ 83.654,47 R$ 18.044,27 R$ 13.300,90 R$ 4.743,37

out/18 R$ 85.428,58 R$ 18.426,94 R$ 13.378,12 R$ 5.048,82

nov/18 R$ 84.591,37 R$ 18.246,36 R$ 13.282,99 R$ 4.963,37

dez/18 R$ 90.995,47 R$ 19.627,72 R$ 13.802,58 R$ 5.825,14

Total R$ 47.039,83

Ante o exposto, cumpre observar que os depósitos a menor ocorridos nos fundos provisionados
sob análise demonstram que, de fato, a provisão é insuficiente. O valor provisionado a menor
indica que a Associação, quando da necessidade de utilização destes recursos, não terá 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-FB, 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
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Do exame deste  item,  conclui-se  que  a  entidade  não efetuou os  devidos  depósitos  no Fundo
Provisionado, conforme previsto na legislação. O Fundo Provisionado é uma reserva com o intuito
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de garantir pagamentos referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas de 1/3
e aos encargos oriundos de rescisões trabalhistas. Os depósitos a menor no Fundo Provisionado
são  indicativos  de  que,  de  fato,  não  há  provisão.  Estes  depósitos  a  menor  indicam  que  a
Associação não deve possuir recursos suficientes para arcar com os objetivos do fundo.

Conforme apontado anteriormente, reitera-se que, ao constatar a referida irregularidade, deveria a
DRE-FB ter notificado a entidade para saneamento da irregularidade, o que não ocorreu. Portanto,
deve a SME notificar a entidade para que regularize os recolhimentos ao fundo. Caso a entidade
não faça essa regularização, os Termos de Colaboração deverão ser denunciados.

RECOMENDAÇÃO 001

Recomenda-se  à  SME  que  notifique  a  entidade  parceira  para  que  sejam  regularizados  os
recolhimentos a menor (divergente do percentual estabelecido na Portaria  nº 4.548/2017) para o
fundo provisionado. Caso a entidade não efetue esta regularização, os Termos de Colaboração
deverão ser denunciados, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

RECOMENDAÇÃO 002

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

RECOMENDAÇÃO 003

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

CONSTATAÇÃO 002 - Irregularidades cometidas pela DRE-FB: ausência de justificativa e
plano de ação quanto à excessiva falta de alunos identificada nos Termos de Visita e listas
mensais de frequência - CEIs Aneu Garanhani e Júlia Norberto.  

Analisando-se os Termos de Visita elaborados pela gestora responsável das unidades escolares sob
análise,  CEI  Aneu  Garanhani  (Processos  Eletrônicos  SEI  nº  6016.2017/0058712-2)  e  Júlia
Norberto  (Processos  Eletrônicos  SEI  n°6016.2017/0056064-0),  constatou-se  por  excessiva  a
quantidade  de  alunos  faltantes  em  ambas  as  unidades.  Ante  o  exposto,  a  tabela  abaixo  foi
elaborada de forma a sistematizar os achados identificados pela Equipe de Auditoria:

Tabela III - Quantidade de alunos faltantes inserida nos Termos de Visita (CEI Aneu Garanhani)
Período de Quantidade Alunos Presentes Alunos % de Faltas Repasse Mensal
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Referência de Alunos1 Faltantes
fev/18 184 129 55 30% R$ 112. 001,96

mar/18 184 123 61 33% R$ 112. 001,96

abr/18 184 126 58 32% R$ 112. 001,96

mai/18 184 123 61 33% R$ 112. 001,96

jun/18 183 113 70 38% R$ 112. 001,96

jul/18 184 90 94 51% R$ 116.802, 78

ago/18 184 122 62 34% R$ 116.802, 78

set/18 184 152 32 17% R$ 116.802, 78

out/18 183 140 43 23% R$ 116.802, 78

nov/18 184 138 46 25% R$ 116.802, 78

dez/18 184 127 57 31% R$ 116.802, 78

jan/19 Não consta Não consta Não consta Não consta R$ 109.360,59

fev/19 168 132 52 28% R$ 112.770,33

mar/19 179 127 57 31% Não consta

TOTAL 2390 1642 748 36%

Tabela IV - Quantidade de alunos faltantes inserida nos Termos de Visita (CEI Júlia Norberto)
Período de
Referência

Quantidade
de Alunos2

Alunos Presentes Alunos
Faltantes

% de Faltas Repasse Mensal

fev/18 148 116 39 25% R$ 96.104,82

mar/18 153 110 45 29% R$ 96.104,82

abr/18 155 115 40 26% R$ 145.125,57

mai/18 155 74 81 52% R$ 97.073,17

jun/18 154 115 40 26% R$ 97.073,17

jul/18 155 76 79 51% R$ 101.170,47

ago/18 155 104 51 33% R$ 101.170,47

set/18 153 106 49 32% R$ 148.564,20

out/18 154 110 45 29% R$ 100.766,87

nov/18 155 107 48 31% R$ 101.170,47

Total 1537 1033 517 33%

Estas faltas não são relatadas apenas nos termos de visitas emitidos pela DRE-FB, mas também
são  verificadas  nas  listas  mensais  de  frequência  dos  alunos  juntadas  aos  autos  pela  própria
entidade. Dessa forma, segue, abaixo, tabela com as faltas sistematizadas mensais da CEI Aneu
Garanhani:

Tabela V - Faltas totais identificadas na lista de presença de alunos (CEI Aneu Garanhani)
Período de
Referência

Faltas Totais (por período)

1Vide item anterior.

2 Vide item anterior.
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fev/18 136

mar/18 559

abr/18 601

mai/18 457

jun/18 605

jul/18 610

ago/18 892

set/18 867

out/18 642

nov/18 606

dez/18 512

No que tange à frequência dos alunos matriculados nas unidades escolares, está previsto como
Meta 2 do Plano de Trabalho dos ajustes firmados (doc. SEI n°6262392), o seguinte:

Meta 2 - Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de
100% das crianças matriculadas.

Como se percebe nas Tabelas I e II, os CEIs Aneu Garanhani e Júlia Norberto apresentam, em
média, índice de absenteísmo superior a 30% (em relação às crianças matriculadas no Sistema
EOL), sendo assim demonstrado que o CEI não atingiu a Meta 2 durante todo o exercício de 2018.

Não  obstante,  apesar  do  comprovado  descumprimento  da  meta  supramencionada,  não  foi
apresentado plano de ação da entidade para o aumento da frequência dos alunos. Além disso, esta
Equipe de Auditoria não identificou qualquer menção à baixa frequência dos alunos nos Relatórios
de Execução do Objeto (por exemplo, doc. SEI nº 013133678, págs. 3 a 6) juntados aos processos
de prestação de contas.

Neste diapasão, a Portaria n°4.548/2017, em seu art. 50, preconiza que: 

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;

[...]
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§ 2º - Quaisquer irregularidades observadas no CEI deverão ser expressas no Relatório
de Visita mensal, com prazo para providências. (grifos nossos)

Entretanto, mesmo com a baixa frequência escolar e a ausência de ações adotadas pela entidade, a
DRE-FB não exigiu plano de ação a ser instituído pela entidade ou, ao menos, notificou a entidade
sobre o descumprimento da meta.  

Ressalta-se que a DRE-FB deve, dentre suas obrigações, assegurar o monitoramento e  a devida
avaliação  dos  serviços  executados  por  meio  das  parcerias  firmadas,  parte  essencial  desse
procedimento seria a análise da frequência escolar das unidades escolares. Desta forma, a inércia
da DRE-FB, nos casos em tela, demonstra grave falha de sua função fiscalizatória. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A grande quantidade de faltas informadas pela entidade e constatadas pela SME nas visitas de
Supervisão Escolar são indícios de que o CEI atende a um número menor de crianças do que o
previsto no Termo de Colaboração. 

Ao constatar  a grande quantidade de faltas,  deveria  a  SME notificar  a  entidade parceira  para
prestar informações. Além disso, deveria a SME solicitar as informações dos alunos faltantes nos
dias de visitas para a confirmação se eles de fato estão frequentando o CEI. 

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

RECOMENDAÇÃO 004

Recomenda-se a alteração da Portaria  nº 4.548/2017  para que haja a previsão de denúncia do
termo  de  colaboração/convênio  caso  a  entidade  não  atinja  a  frequência  mínima  de  80% das
crianças matriculadas por dois trimestres competitivos.  A verificação da frequência deverá ser
realizada por servidores da SME.
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CONSTATAÇÀO  003  -  Irregularidade  cometida  pela  DRE-FB:  ausência  de  ajuste  dos
valores repassados à OSC São Gabriel em virtude da diminuição do número de crianças
matriculadas nos CEIs.

Em análise comparativa realizada entre os dados referentes a matrículas inseridas no Sistema EOL
e as vagas contratadas por meios dos Temos de Colaboração n° 1354/DRE-FB/2017 – RPP e nº
829/DRE-FB/2017-RPP, esta equipe de auditoria averiguou que, em determinados meses, apesar
das  matrículas  no  Sistema EOL serem inferiores  ao  total  contratado  no respectivo  Termo de
Colaboração, a DRE efetuou o repasse integral, previsto nos ajustes firmados, para a entidade. 

Assim,  verifica-se  que  houve  o  descumprimento  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 002,
fato que concorre com a omissão da Unidade em efetuar as glosas proporcionais ao número de
crianças não atendidas (vide Tabelas VI e VII).

Consoante art. 53 da Portaria n°4.548/2017:

“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)

Isto posto, o não cumprimento das metas estabelecidas deve gerar glosas após o resultado das
notificações, ou seja, no caso em tela, a inércia da DRE-FB não se resume apenas à ausência de
notificação,  mas  inclui  a  não  efetuação  de  glosa  de  valores  caso  as  notificações  não fossem
atendidas.  

No caso do CEI Júlia Norberto, verifica-se que, nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e
outubro de 2018, havia menos crianças matriculadas no CEI do que as 155 vagas contratadas pela
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SME. No entanto, somente houve glosa no mês de setembro e, mesmo assim, a glosa ocorreu em
valor inferior, já que foi descontada apenas uma criança, sendo que havia duas crianças a menos
matriculadas. Já no caso do CEI Aneu Garanhani, ocorreu matrícula a menor que as 184 vagas nos
meses de junho e outubro de 2018 e fevereiro de 2019. Neste CEI, só ocorreu desconto referente a
fevereiro e março, porém o desconto em fevereiro foi a menor referente a 15 crianças, sendo que
havia 16 crianças a menos. 

Tabela VI – Valores de glosas não realizadas (CEI Aneu Garanhani)
Período  de
Referência

Alunos a menos Valor Descontado Diferença 

jun/18 1 0 R$ 430,82

out/18 1 0 R$ 448,05

fev/19 16 15 R$ 448,05

Total R$1.326,92

Tabela VII – Valores de glosas não realizadas (CEI Júlia Norberto)
Período de Referência Alunos a menos Valor Descontado Diferença 

fev/18 7 0 R$ 3.015,74

mar/18 2 0 R$ 861,64

jun/18 1 0 R$ 430,82

set/18 2 1 R$ 448,05

out/18 1 0 R$ 448,05

Total R$ 6.531,22

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

O modelo de pagamentos implantado pela Secretaria Municipal de Educação para as entidades
parceiras  responsáveis  pela  administração dos  CEIs  é  o  do  pagamento  de  um valor  fixo  por
criança atendida. 

No entanto,  esta Equipe de Auditoria constatou que a SME, em muitos meses, mesmo com a
parceira atendendo um número menor de crianças matriculadas do que o previsto no Termo de
Colaboração, recebeu o valor total de repasse previsto no Termo de Colaboração. Este pagamento
do valor total contratado, mesmo com o atendimento menor de crianças, desestimula a parceira ao
atendimento das metas e cláusulas previstas no Termo de Colaboração. Além disso, trata-se de
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uma irregularidade cometida pela SME, já que estão sendo efetuados pagamentos para a parceira
por serviços não realizados. Por isso, os valores pagos a mais deverão ser glosados.

RECOMENDAÇÃO 005

Recomenda-se que sejam glosados o valor de R$1.326,92, referente ao CEI Aneu Garanhani, e o
valor de R$ 6.531,22, referente ao CEI Júlia Norbeto, pelos pagamentos realizados pela SME em
valores superiores ao equivalente em crianças matriculadas.

CONSTATAÇÃO 004 -  Irregularidade cometida pela Secretaria Municipal  de Educação:
repasse  de  valores  referentes  ao  custo  de  aluguel  acima  do  limite  definido  na  Portaria
Intersecretarial SF/SMG n.º 15/2017.

Acerca dos custos de aluguel a serem destinados ao custeio de imóveis por entidades parceiras, a
Portaria Intersecretarial SF/SMG n.º 15, de 23 de outubro de 2017, estabelece que:

Art. 1º O valor mensal contratado a título de aluguel de imóveis por entidades parceiras
e  suportados  com  recursos  repassados  pelo  Município  de  São  Paulo  no  âmbito  de
convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de parcerias, contratos de
gestão e outros instrumentos jurídicos congêneres deverá ser limitado a 0,8% do Valor
Venal de Referência - VVR, do imóvel locado.

Em exame ao Processo SEI nº 6016.2017/0056064-0, conforme informação contida no doc. SEI
n°  015150177,  observa-se  que,  em  consulta  realizada  no  dia  28/02/2019,  o  Valor  Venal  de
Referência (VVR) do imóvel associado ao CEI Júlia Norberto seria de R$ 844.138,00. 

Portanto, de acordo com o instrumento jurídico supramencionado, o limite máximo do valor de
repasse para custeio de despesas com aluguel legalmente instituído seria de R$ 6.753,10. Não
obstante,  acontece  que  o  valor  acordado no Termo de  Colaboração (doc.  SEI  nº  6669838)  e
repassado pela DRE-FB (vide Nota de Liquidação e Pagamento presente no doc. SEI nº 7148688)
estabelecido foi de R$ 9.000,00, sendo que tal valor representa uma diferença mensal superior ao
valor máximo estabelecido em R$ 2.246,90. Ademais, considerando a vigência da parceria em
comento (vinte e quatro meses),  tal irregularidade configura prejuízo ao erário público no
montante de R$ 53.925,60.
 
Cumpre mencionar que, apesar do disposto no parágrafo anterior, foi identificado requerimento da
entidade, datado de 11 de janeiro de 2019 (conforme doc. SEI nº 015150177), solicitando reajuste
do repasse de aluguel para R$ 10.589,54, porém, até a presente data, não consta resposta da DRE-
FB ao pedido ora mencionado. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
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Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A SME desrespeitou  preceito  legal  ao  repassar  um valor  superior  a  0,8% do Valor  Venal  de
Referência - VVR para o custeio de imóvel para entidade parceira. O valor máximo que poderia
ser repassado para a entidade parceira seria de R$ 6.753,10, porém a SME estava repassando o
valor de R$ 9.000,00, o que corresponde a uma diferença mensal de R$ 2.246,90. No total, esses
repasses  irregulares  a  mais  para  a  entidade  parceira  ocasionaram prejuízo  de  R$ 53.925,60 à
Prefeitura de São Paulo. Estes valores deverão ser glosados. Além disso, a SME deverá notificar a
entidade  de  que  os  repasses  futuros  de  aluguel  limitar-se-ão  ao  máximo previsto  na  Portaria
Intersecretarial SF/SMG n.º 15, de R$ 6.753,10.

RECOMENDAÇÃO 006

Recomenda-se que seja reajustado o repasse de aluguel para o CEI Julia Norberto, de R$ 9.000,00
para R$ 6.753,10, para adequação à Portaria Intersecretarial  SF/SMG n.º 15, concedendo-se o
contraditório e a ampla defesa.

RECOMENDAÇÃO 007

Recomenda-se  a  abertura  de  processo  administrativo,  concedendo-se  o  contraditório  e  ampla
defesa, para que se verifique o repasse para o custeio aluguel acima do limite estabelecido na
Portaria Intersecretarial  SF/SMG n.º  15.  Ressalta-se que,  caso não haja justificativa pertinente
para o pagamento a maior, deverá ser glosado o valor de R$ 53.925,60, referente aos repasses
relativos ao CEI Júlia Norberto.

CONSTATAÇÃO 005 - Falhas no procedimento de fiscalização da DRE-FB: inadequação
dos imóveis utilizados para funcionamento dos CEIs Júlia Norberto e Aneu Garanhani.

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.

Mediante  consulta  ao  Processo  SEI  n°  6016.2017.005.606-4,  em vistoria  prévia  realizada  no
imóvel do CEI Júlia Norberto, no dia 04/12/2017, para verificação da viabilidade da instalação do
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CEI em referido imóvel, a DRE-FB detectou a necessidade da realização de diversas adequações
no  imóvel,  como  pintura,  abrigo  de  gás,  instalação  de  espelhos,  colocação  de  proteção  em
tomadas, dentre outras (doc. SEI nº 6262313). 

Ademais, em vistoria prévia realizada no imóvel do CEI Aneu Garanhani, no dia 04/09/2017 (doc.
SEI n° 6154689), a diretoria entendeu por necessária a realização de diversas adequações, tais
como: adequação de corrimão, pintura, impermeabilização das paredes, revestimentos de azulejos
e problemas com limpeza (Processo Eletrônico SEI n° 6016.2017/0058712-2). 

Diante das constatações sobre a necessidade de adequações dos imóveis, destaca-se, primeiro, que
os CEIs já estavam em funcionamento no mesmo local há alguns anos: desde 28/08/2015, no caso
do CEI Júlia Norberto, e desde 11/04/2014, no caso do CEI Aneu Garanhani. Além disso, ressalta-
se que os ajustes foram celebrados, ambos com vigência inicial em 01/01/2018, somente com o
intuito  de  adequar  as  parcerias  à  legislação  vigente,  em  especial  ao  Decreto  Municipal  nº
57.575/2016, substituindo, então, os termos de convênio que estavam em vigor à época (CEI Júlia
Norberto: Termo de Convênio nº 39/SME/2013 – RP e Termo de Aditamento nº 45/DREFO/2015
– RP e CEI Aneu Garanhani: Termo de Convênio nº 187/SME/2011-RP e Termo de Aditamento nº
356/2014-RP) por termos de colaboração. 

Considerando que os imóveis em utilização apresentavam-se inadequados para a prestação dos
serviços, resta demonstrada possível falha por parte da DRE em vistoriar e requerer as adequações
durante a vigência da parceria anterior. 

Além disso, a Portaria SME 4.548/2017 estabelece que: 

Art. 30. Para a implantação do CEI, haverá um repasse inicial, correspondente ao valor
mensal per capita estabelecido no termo de colaboração e ocorrerá:

I – CEIs/Creches da Rede Parceira Particular –  ficará condicionado ao cumprimento
de,  no  mínimo,  70%  (setenta  por  cento)  do  Plano  de  Adequação  atestado  pelo
Assistente Técnico de Engenharia ou pela Comissão tratada no § 2º do art. 10 desta
Portaria.

[...]

Art. 34. O repasse referente ao acréscimo para fins de custodiar as despesas de locação,
ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo de colaboração, desde que a
organização apresente ao setor de parcerias da DRE, em até 5 (cinco) dias, cópia do
contrato de locação devidamente assinado.

[...]

Art. 35. Na hipótese de serem necessárias obras ou adequações físicas ao imóvel, estas
deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme o Plano de
Adequação aprovado.
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§1º - O prazo do caput será contado a partir da assinatura do termo de colaboração se o
imóvel for da própria organização ou a partir da data em que o contrato de locação for
entregue na DRE.

§ 2º – A critério do Gestor da parceria, o prazo para adequações ao imóvel poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período.

Art. 36. Não atendido o prazo referido no artigo anterior para cumprimento do Plano
de Adequação, o repasse previsto no art. 34 desta Portaria será suspenso pelo Gestor da
parceria. (grifos nossos)

Como previsto na Portaria, a entidade apresentou, no dia 04/12/2017, o Plano de Adequação do
imóvel do CEI Júlia Norberto (doc. SEI nº 6262313) e, no dia 21/12/2017, o Plano de Adequação
do imóvel do CEI Aneu Garanhani (doc. SEI nº 6154689), ambos com previsão de conclusão no
prazo de 60 dias. 

No entanto, após a aprovação do Plano de Adequação e decorrido mais de um ano do prazo para o
encerramento das obras, não consta no processo nenhuma vistoria de engenheiro que confirme se
as adequações foram ou não realizadas pela entidade. Ainda, não consta, nos processos analisados,
documento que ateste a realização das obras de adequação requeridas à OSC São Gabriel.

Isto posto, caso não tenham sido, de fato, realizadas as adequações requeridas, deve a DRE-FB
prosseguir com a suspensão do repasse de valores para custeio de despesas com locação dos CEIs
acima identificados.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Os CEIs já estavam em funcionamento no mesmo local há alguns anos: desde 28/08/2015, no caso
do CEI Júlia Norberto, e desde 11/04/2014, no caso do CEI Aneu Garanhani. No entanto, em
vistoria  prévia  aos  imóveis  realizada  por  engenheiro  da  SME para  a  formalização  de  novas
parcerias, nos mesmos locais, foi constatada a necessidade da realização de diversas adequações.
Este fato demonstra que a fiscalização da SME durante a parceria anterior não foi adequada, já
que os CEIs estavam em funcionamento há alguns anos sem as a condições adequadas do imóvel.

Além disso,  apesar da entidade ter  apresentado um plano de adequação para a realização das
reformas necessárias nos imóveis, não foi realizada, por engenheiro da SME, nenhuma visita para
constatar se as reformas foram realizadas conforme o plano apresentado. 
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Deve  ser  realizada,  portanto,  visita  por  engenheiro  da  SME  para  constatar  se  os  planos  de
adequação dos imóveis foram cumpridos e se os imóveis estão em condições de sediarem um CEI.
Caso os planos de adequação não tenham sido cumpridos, deverá ser aplicado o artigo 36 da
Portaria SME 4.548/2017 e os repasses para custeio do aluguel deverão ser suspensos.

RECOMENDAÇÃO 008

Recomenda-se  que realizada  visita  por  engenheiro  da  SME  para  averiguar  se  os  planos  de
adequação dos imóveis sede dos CEIs Aneu Garanhani e Júlia Norberto foram cumpridos e se os
imóveis estão adequados para sediarem um CEI. Caso os planos de adequação não tenham sido
cumpridos, deverá ser aplicado o artigo 36 da Portaria SME n° 4.548/2017 e os repasses para
custeio do aluguel deverão ser suspensos.

CONSTATAÇÃO  006  -  Irregularidades  identificadas  nos  documentos  apresentados
mediante processo de prestação de contas: Relatório de Execução não apresenta indicadores
de resultados suficientes para a avaliação e controle do objeto pactuado. 

Em  análise  aos  processos  de  prestações  de  contas  relativas  aos  Processos  SEI  n°
6016.2018/0036848-1  e n° 6016.2018/0072758-9 , foram observadas possíveis irregularidades no
que tange às informações prestadas pela OSC São Gabriel no Relatório de Execução do Objeto,
sendo as mesmas apresentadas de forma incompleta,  considerando a complexidade do serviço
contratado, e superficial, não permitindo o monitoramento e análise da qualidade da execução do
objeto das parcerias firmadas.

Ao proceder com a análise de alguns dos Relatórios de Execução do Objeto juntados aos autos dos
processos  acima  relacionados  (Figuras  I  a  IV),  esta  Equipe  de  Auditoria  constatou  que  os
documentos apresentam redações muito semelhantes entre si, demonstrando que tais informações
relatadas são replicadas de forma recorrente, sem a presença de análise detalhada sobre a execução
da parceria e/ou indicadores específicos para avaliação das atividades realizadas pela entidade
durante o período analisado, tais como, por exemplo: número de crianças atendidas nos programas
e projetos relatados, quantidade de projetos realizados, adequabilidade da execução ao Plano de
Trabalho proposto, possíveis ocorrências não previstas ou não atendimento de metas inerentes a
cada período de referência. 
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Figura I - Relatório de Execução referente ao período de 01/01/2018 a 31/03/2018 – CEI Aneu
Garanhani (Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0036848-1 - doc. nº 010905661)

Figura II - Relatório de Execução referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018 – CEI Aneu
Garanhani (Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0072758-9 - doc. nº 013133678)
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Figura IV - Relatório de Execução referente ao período de 01/04/2018 a 30/06/2018 – CEI Júlia Norberto
(Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0073004-0 - doc. nº 013306795)

Figura V - Relatório de Execução referente ao período de 01/07/2018 a 03/09/2018 – CEI Júlia Norberto
(Processo Eletrônico SEI nº 6016.2018/0073006-7 – doc. nº 014090550)
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Acerca deste tema, dispõem os art.  53 e  57 da Portaria n° 4.548, de 19 de maio de 2017, o
seguinte: 

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.

[...]

Art. 57. A organização parceira deverá apresentar a prestação de contas parcial ao término
de cada trimestre do ano, em regime de competência, que será composta, ao menos dos
seguintes documentos:

I - Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo representante legal da organização,
contendo a descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto, de
modo a permitir a avaliação de seu andamento, bem como o comparativo das metas e
resultados esperados com os já alcançados;. (grifos nossos)

Assim sendo, pode-se observar que as possíveis fragilidades identificadas prejudicam a adoção de
medidas  fiscalizatórias  por  parte  da  DRE-FB,  uma  vez  que  impossibilitam  uma  apurada
mensuração  acerca  das  metas  e  resultados  não  cumpridos  pela  entidade  parceira  e,  por
conseguinte, não permitem, quando necessária, a aplicação fundamentada de eventuais glosas de
valores frente ao não atingimento de metas ou resultados previstos nos ajustes firmados. Ademais,
entende-se que  o  modelo  de  relatório  apresentado carece  de  elementos  de transparência  e  de
padronização de indicadores de desempenho pela entidade.  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O Relatório da Execução do Objeto é documento de extrema importância para a SME avaliar os
serviços  prestados  pela  entidade  parceira.  Os  relatórios  extremamente  sucintos  e  replicados
apresentados pela Associação São Gabriel, cumprindo apenas o requisito formal da prestação de
contas e não o material,  não atingem o objetivo do documento, impossibilitando uma  apurada
mensuração acerca das metas e resultados não cumpridos pela entidade parceira. 
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A SME, na análise da prestação de contas, deveria recusar os Relatórios de Execução do Objeto
entregues pela Associação São Gabriel e enviar notificação para entidade exigindo a entrega de
novo relatório adequado à legislação.

RECOMENDAÇÃO 009

Recomenda-se que a SME elabore documento padrão de Relatório de Execução de Objeto a ser
preenchido por todas entidades parceiras que administram CEIs. Neste Relatório, deverá haver
descrição sobre o cumprimento ou não de cada meta do Termo de Colaboração, com eventuais
justificativas pelo descumprimento;  descrição das  atividades  realizadas  pelo CEI;  informações
sobre  a  frequência  dos  alunos;  informações  de  quantidades  de  alunos  desmatriculados;  assim
como outras que a SME entender relevantes.

CONSTATAÇÃO 007 - Irregularidades ocorridas no processo de prestação de contas do CEI
Júlia  Norberto:  injustificada  movimentação  de  recursos  entre  a  OSC  São  Gabriel  e
funcionária contratada pela entidade. 

Ao analisar o documento de extrato bancário (doc. SEI nº 014090690), referente ao mês de agosto
de 2018, da conta específica associada ao Termo de Colaboração nº 829 /DRE FB/2017– RPP,
acostado ao Processo SEI n° 6016.2018/007306-7, foi identificada a transferência de R$ 2.945,30
por parte da funcionária para a conta do CEI Júlia Norberto (vide Figura V).

Figura V: Transferência de funcionária para a conta específica do CEI Júlia Norbeto

Dispõe o Decreto Municipal nº 57.575 de 29 de dezembro de 2016: 

Art.  1º. Este  decreto  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  das  parcerias  celebradas  pela
Administração Pública Municipal com organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Parágrafo único. A aplicação das normas contidas neste decreto tem como fundamentos
o  princípio  da  autonomia  municipal,  a  gestão  pública  democrática,  a  participação
social, o fortalecimento da sociedade civil, da cidadania e a transparência na aplicação
dos recursos públicos com vistas ao atendimento do interesse público e à qualidade das
ações e serviços ofertados aos cidadãos.

Além disso, a Lei nº 14.141/ 2006 dispõe que: 
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Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da primazia no
atendimento  ao  interesse  público,  economicidade,  eficiência,  legalidade,  motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. 

Parágrafo único.  O agente  público  administrativo  observará  na  sua atuação,  dentre
outros, os     seguintes princípios:

[...]

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

Apesar do exposto, a transferência de recursos financeiros recebida pela Associação São Gabriel,
proveniente de funcionária da própria organização, não foi relatada nem justificada nas prestações
de contas, o que prejudica a análise do adequado grau de certeza sobre as informações prestadas,
restando assim prejudicado o princípio da transparência e  demonstrado o descumprimento  da
legislação aplicável. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Todos os recursos dispendidos e recebidos pela entidade na conta vinculada a parceria devem ser
objeto da prestação de contas. No caso desta constatação, a conta vinculada a parceria recebeu
uma transferência de conta de funcionária do CEI sem que a origem do dinheiro e/ou o motivo
desta movimentação fosse justificado pela entitdade. A SME deveria ter cobrado explicações da
entidade sobre as razões e os objetivos da referida transferência.

CONSTATAÇÃO 008 – Irregularidade no processo de prestação de contas  da OSC São
Gabriel:  ausência  de  identificação  do  beneficiário  final  em  transferências  bancárias
realizadas  para  pagamento  de  salários  de  funcionários  contratados  no  montante  de  R$
921.168,38. 

Em análise aos processos de prestações de contas da CEI Aneu Garanhani e CEI Julia Norberto
(Processo SEI nº 6016.2018/0036848-1 e nº 6016.2018/0036846-5, respectivamente), observou-se
que os pagamentos de salários foram realizados sem a discriminação do beneficiário final. 
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A Figura VI (doc. SEI nº 010905709) e a Figura VII (doc. SEI nº 010904663)  são exemplos dos
extratos  bancários  que  apresentam  somente  a  denominação  “DEBITO  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS”: 

Figura VI - Extrato Conta Corrente com o Pagamento de salários sem discriminação nominal dos
funcionários (doc. SEI nº 010905709) – CEI Aneu Garanhani

Figura VII - Extrato Conta Corrente com o Pagamento de salários sem discriminação nominal dos
funcionários (doc. SEI nº 010904663) –  CEI Júlia Norberto

As  tabelas  abaixo  sistematizam  os  pagamentos  dos  CEIs  Júlia  Norberto  e  Aneu  Garanhani
realizados sem a discriminação do beneficiário final:

Tabela VIII – Valores sem discriminação do destinatário final (CEI Aneu Garanhani)

Data de pagamento
Mês de

referência
Valor Financeiro Fl. Processo SEI nº

03/02/2018 jan/18 R$ 186.039,10 9 6016.2018/0036848-1

07/02/2018 fev/18 R$ 34.662,64 42 6016.2018/0036848-1

05/03/2018 mar/18 R$ 182.826,78 77 6016.2018/0036848-1

03/04/2018 abr/18 R$ 36.674,28 12 6016.2018/0072758-9
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04/07/2018 jul/18 R$ 48.476,96 12 6016.2018/0072791-0

06/08/2018 ago/18 R$ 52.786,39 45 6016.2018/0072791-0

06/09/2018 set/18 R$ 54.919,07 78 6016.2018/0072791-0

01/10/2018 out/18 R$ 55.243,94 8 6016.2018/0072865-8

07/11/2018 nov/18 R$ 54.879,10 43 6016.2018/0072865-8

06/12/2018 dez/18 R$ 57.075,77 70 6016.2018/0072865-8

Total R$ 763.584,03   

Tabela IX – Valores sem discriminação do destinatário final (CEI Júlia Norberto)

Data de pagamento Mês de referência
Valor

Financeiro
Fl. Processo SEI nº

03/01/2018 jan/18 R$ 186.039,10 15 6016.2018/0036846-5

07/02/2018 fev/18 R$ 34.662,64 44 6016.2018/0036846-5

05/03/2018 mar/18 R$ 182.826,78 78 6016.2018/0036846-5

05/09/2018 set/18 R$ 47.648,97 89 6016.2018/0073006-7

04/10/2018 out/18 R$ 5.286,84 8 6016.2018/0073008-3

07/11/2018 nov/18 R$ 51.978,00 42 6016.2018/0073008-3

06/12/2018 dez/18 R$ 52.670,54 81 6016.2018/0073008-3

Total R$ 561.112,87   

Diante disso, cumpre apontar que o Decreto Municipal  nº 57.575 de 29 de dezembro de 2016
estabelece o seguinte: 

Art.  40 Poderá  ser  paga  com  recursos  da  parceria  a  remuneração  da  equipe
dimensionada no plano de trabalho,  inclusive  de pessoal  próprio da organização da
sociedade civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
[...]
§ 6º A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência, inclusive em sítio
na internet, aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de
sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria,
juntamente com a divulgação dos cargos e valores, na forma do artigo 7º deste decreto
(grifos nossos).

Outrossim, em complemento ao exposto anteriormente, a Portaria SME nº 4.548 de 19 de maio de
2017 assim dispõe: 

“CAPÍTULO III – RECURSOS FINANCEIROS 

Seção I – Disposições Gerais

Art.  23.  A  utilização  das  verbas  públicas  repassadas  à  organização  deverá  ser
compatível com as atividades previstas e obedecerá ao disposto no Plano de Trabalho
aprovado, no próprio Termo de Colaboração e nesta Portaria.

[...]
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§  1º  -  As  verbas  públicas  repassadas  não  poderão  ser  utilizadas  para  as  seguintes
finalidades:

[...]

V - despesas nas quais não esteja identificado o beneficiário final do pagamento.

[...]

Art. 25 - Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
bancária  específica, isenta  de  tarifa  bancária,  na  instituição  financeira  pública
determinada pela SME  e somente poderão ser movimentadas mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito
em sua conta bancária,  devendo os pagamentos ser  realizados mediante crédito na
conta bancária de titularidade dos fornecedores ou prestadores de serviços.” (grifos
nossos) 

Dessa forma, entende-se por prejudicada a prestação de contas apresentada pela Associação São
Gabriel, que, ao realizar os pagamentos de salários sem a identificação do beneficiário final, acaba
por atuar de forma ilegal e em desconformidade com o princípio da transparência, sendo dever da
DRE-FB, caso não sejam apresentados documentos adicionais que comprovem a destinação destes
recursos, proceder com a glosa dos valores apurados, que totalizam o valor de R$ 921.168,38, e
com a aplicação das penalidades cabíveis.

Nos três primeiros meses de 2018, a entidade ainda não havia aberto conta específica para cada
parceria e CEI. Devido a isso, como se percebe nas Tabelas VIII e IX, os valores de pagamento
dos salários dos funcionários foram informados pelo total dos CEIs administrados pela entidade, e,
por isso, são idênticos no caso dos dois CEIs. No entanto, no valor total  possivelmente a ser
glosado,  apresentado no parágrafo acima,  estes  valores só foram incluídos  uma vez,  evitando
duplicação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
As transferências realizadas pela entidade na conta vinculada à parceria devem sempre identificar
o beneficiário final. Esta exigência tem a finalidade de preservar a transparência e permitir que a
SME verifique se os recursos transferidos à parceira estão sendo utilizados no objeto da parceria.
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O pagamento  de  salários  não é  exceção  a  esta  obrigação,  e  as  transferências  sempre  devem
identificar  o  beneficiário  final,  nunca  o  agregado,  para  permitir  a  fiscalização  sobre  se  os
funcionários dos CEIs estão de fato recebendo esses recursos. 

É irregular a forma em que a transferência foi realizada pela Associação São Gabriel, e a SME
deveria notificar a entidade para que apresente documentos adicionais, comprovando a destinação
destes recursos para o pagamento dos salários dos funcionários dos CEIs. Caso a entidade falhe
em comprovar a utilização desses recursos para o pagamento de salários, a SME deverá proceder à
glosa dos valores.

RECOMENDAÇÃO 010

Recomenda-se que a SME notifique a Associação São Gabriel para que esta comprove, através de
documentos adicionais e comprovantes de transferências para os funcionários dos CEIs, que os
recursos foram destinados para o pagamento dos salários. Caso a entidade falhe em comprovar a
utilização desses recursos para o pagamento de salários, a SME deverá proceder à glosa destes
valores, no total de R$ 921.168,38.

CONSTATAÇÃO  009  -  Fragilidades  dos  instrumentais  de  controle  instituídos  para
acompanhamento  da  frequência  dos  alunos:  divergências  apresentadas  entre  as  faltas
registradas nos diários de classe e nas listas mensais de frequência.

Em exame das  listas  mensais  de  frequência  e  dos  diários  de classe relativos  aos  CEIs  Aneu
Garanhani e Júlia Norberto, documentos estes produzidos pela própria entidade mantenedora das
unidades  mencionadas,  foram  verificadas  graves  divergências  em  relação  às  informações
constantes  entre  os  documentos  juntados aos autos  dos respectivos  processos  de prestação de
contas. 

Para  esclarecer,  como  exemplo,  no  mês  de  fevereiro  de  2018,  enquanto  na  lista  mensal  de
frequência da turma MG II – C (Minigrupo II – C) do CEI Julia Norberto (doc. SEI nº 017769910
- página 8) são contabilizadas 28 faltas, no diário de classe encontram-se registrados 74 faltas
(doc. SEI nº 020524437). Cumpre mencionar que este fato ocorre em todas as turmas e meses
analisados pela Equipe de Auditoria.  

Ademais, problema similar foi detectado no CEI Aneu Garanhani: na turma MGI, no relatório
mensal de frequência (doc. SEI nº 017515121 - página 12) foi contabilizado o total de oito faltas,
enquanto isso, nos diários de classe, foram contabilizados um total de 26 faltas. 

Em outro exemplo, na turma BIA, foi verificada uma discrepância ainda maior: enquanto na lista
mensal de frequência (doc. SEI nº 017515121 - página 15) não é contabilizada nenhuma falta, nos
diários de classe (doc. SEI nº 020460803) foram contabilizadas 19 faltas.
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Segue, abaixo, a sistematização anual das divergências dos CEIs (por turmas), de forma a ilustrar
o caso ora apresentado.3 

Tabela X – Divergências identificadas entre diários de classe e listas mensais de frequência no CEI Aneu
Garanhani (Período de Referência: 2018).

Turma Diário de
Classe

Lista de
Frequência

Diferença

BIA4 415 214 201

BIB 341 231 110

BIC 311 207 78

BID + BIE 596 383 213

BIIA 435 338 97

BIIB 510 352 158

BIIC 494 332 162

BIID 510 407 103

MGIA 463 340 123

MGIB 384 262 122

MGIC 368 264 104

MGID 566 461 105

MGIIA 1347 1017 330

MGIIB 1263 916 347

MGIIC 1069 634 435

Total 9072 6358 2688

Tabela XI – Divergências identificadas entre diários de classe e listas mensais de frequência no CEI Júlia
Norberto (Período de Referência: 2018).

Turma Diário de
Classe

Lista de
Frequência

Diferença

BIA 227 161 66

BIB 198 140 58

BIC 490 205 285

BID + BIE 261 182 79

BIIA 244 182 62

BIIB 211 191 20

BIIC 154 115 39

BIID 148 118 30

MGIA 49 229 -180

MGIB 575 212 363

3 Vide Anexo I para informações detalhadas acerca dos números apresentados.

4 BI (Berçário I) – Crianças de 0 a 1 ano
BII (Berçário II) – Crianças de 1 a 2 anos
MGI (Minigrupo I) – Crianças de 2 a 3 anos
MGII (Minigrupo II) – Crianças de 3 a 4 anos
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MGIC 394 163 201

MGID 296 145 151

MGIIA 548 307 241

MGIIB 512 334 178

MGIIC 1135 415 720

Total 5442 3099 2313

A divergência identificada entre os dados constantes nos diários de classe e nas listas mensais de
frequência demonstra, no mínimo, a falta de controle e do correto preenchimento de documentos
pela  entidade  parceira.  No  entanto,  outra  hipótese,  mais  grave,  é  a  de  fraude  deliberada  dos
Controles Mensais de Frequência com o intuito de induzir a DRE-FB a conclusão errônea de que a
entidade estaria cumprindo as metas de frequência das crianças.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A divergência identificada entre os dados constantes nos diários de classe e nas listas mensais de
frequência demonstra, no mínimo, a falta de confiabilidade dos dados informados à SME pela
entidade parceira. 

Essa divergência pode ser tanto fruto de uma falta de controle e do correto preenchimento de
documentos como uma fraude deliberada dos Controles Mensais de Frequência com o intuito de
induzir a SME a conclusão errônea de que a entidade estaria cumprindo as metas de frequência
das crianças. 

Ante o exposto, a SME deve notificar a entidade para que ela justifique a divergência entre os
dados. Caso, mesmo com a justificativa, a SME entende que ocorreu má-fé da entidade, o Termo
de Colaboração deverá ser denunciado.

RECOMENDAÇÃO 011

Recomenda-se que a SME notifique a Associação São Gabriel para que a entidade apresente as
suas justificativas para a divergência de dados apresentada. Caso, mesmo com a justificativa, a
SME entenda que ocorreu má-fé da entidade, o Termo de Colaboração deverá ser denunciado.
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CONSTATAÇÃO  010  -  Fragilidades  dos  instrumentais  de  controle  instituídos  para
acompanhamento da frequência dos alunos: indício de fraude cometida no preenchimento
da lista de frequência dos alunos já que há identidade entre as listas de frequência do CEI
Aneu Garanhani em novembro e dezembro de 2018.

Em exame das listas de frequência, apresentadas pela OSC São Gabriel,  concernentes ao CEI
Aneu Garanhani, esta Equipe de Auditoria verificou a identidade entre os documentos referentes
aos meses de novembro e dezembro de 2018. 

Acerca  deste  fato,  observa-se  que  as  faltas  de  todas  as  turmas  são  exatamente  iguais,  sem
nenhuma modificação (listas de novembro nas páginas 222 a 226 e listas de dezembro nas páginas
237 a 239, ambas inseridas doc. SEI nº 017515121). Segue, abaixo, figuras exemplificativas da
identidade das faltas relatadas nesses dois meses.

Figura VIII – Lista Mensal de Frequência CEI ANEU GARANHANI (Período: Novembro/2018) – Página 225
(doc. SEI nº 017515121)
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Figura IX - Lista Mensal de Frequência CEI ANEU GARANHANI (Período: Dezembro/2018) – Página 238
(doc. SEI nº 017515121)

A identidade entre as listas de frequência de dois meses diferentes demonstram, no mínimo, a falta
de controle  e  correto preenchimento de documentos  pela  entidade parceira.  No entanto,  outra
hipótese, mais grave, é a de fraude deliberada dos Controles Mensais de Frequência. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A identidade detectada entre as faltas informadas nas listas mensais de frequência de dois meses
diferentes demonstra, no mínimo, a falta de confiabilidade e cuidados dos dados informados a
SME pela entidade parceira. 

Essa divergência pode ser tanto fruto da falta do correto preenchimento de documentos como
também sendo uma fraude deliberada dos Controles Mensais de Frequência. A SME deve notificar
a entidade para que ela justifique a identidade entre as listas mensais de frequências dois meses
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diferentes. Caso, mesmo com a justificativa, a SME entende que ocorreu má-fé da entidade, o
Termo de Colaboração deverá ser denunciado.

RECOMENDAÇÃO 012

Recomenda-se que a SME notifique a Associação São Gabriel para que a entidade apresente as
suas justificativas para a identidade das listas mensais de frequência de dois meses diferentes.
Caso, mesmo com a justificativa, a SME entenda que ocorreu má-fé da entidade, o Termo de
Colaboração deverá ser denunciado.

CONSTATAÇÃO  011  -  Fragilidade  dos  instrumentais  de  controle  instituídos  para
acompanhamento da frequência dos alunos: divergência entre quantidade de faltas relatadas
nos Termos de Visita elaborados pela DRE-FB e os diários de classe apresentados pela OSC
São Gabriel.

Em exame comparativo entre os Termos de Visita elaborados pela DRE-FB e os correspondentes
diários de classes elaborados pela OSC São Gabriel, foram constatadas divergências entre as faltas
identificadas nos dias das visitas de Supervisão Escolar realizadas pela DRE-FB e os Diários de
Classe preenchidos pelos professores dos CEIs Julia  Norberto e Aneu Garanhani.  No período
analisado, as faltas registradas nos Diários de Classe foram inferiores às faltas constatadas pela
Supervisão Escolar (Tabelas XII e XIII). 

Tabela XII – Divergência entre a quantidade de faltas presentes nos diários de classe e a quantidade de faltas
apuradas pela Supervisão Escolar – CEI Aneu Garanhani 

Data de Referência
  Abril/2018

(Dia 19)
             Maio/2018
               (Dia 02)

Junho/2018
(Dia 7)  

Termo
de

Visita

Diário de
Classe

Termo de
Visita

Diário de
Classe

Termo de
Visita

Diário de
Classe

Berçário I 13 8 12 9 15 14

Berçário II 13 7 15 9 10 8

Mini-grupo-I 13 10 10 11 12 12

Mini-grupo II 19 18 24 11 33 30

Total 58 43 61 40 70 64

Diferença 15 21 6
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Tabela XIII – Divergência entre faltas de Diários de Classe e das visitas da Supervisão Escolar – CEI Julia
Norberto

Data de Referência
  Maio/2018 

(Dia 28)
             Junho/2018          
               (Dia 15)

Agosto/2018
(Dia 10)  

Termo
de

Visita

Diário de
Classe

Termo de
Visita

Diário de
Classe

Termo de
Visita

Diário de
Classe

Berçário I 14 10 10 8 10 8

Berçário II 9 6 4 4 4 5

Mini-grupo-I 27 16 19 10 19 8

Mini-grupo II 31 13 22 14 22 13

Total 81 45 55 36 55 34

Diferença 36 19 21

O diário de classe é um documento preenchido pelo professor em que devem ser anotadas todas as
ocorrências diárias de sala de aula, inclusive as faltas de cada aluno. Pelas tabelas acima, percebe-
se que há uma grande divergência entre as faltas constatadas durante as visitas do Supervisor
Escolar e as faltas anotadas nos diários de classe. Foi constatado, no CEI Aneu Garanhani, que os
diários de classe registraram 15 faltas a menos no dia da visita de abril, 21 na visita de maio e 6 na
visita de junho. Já no CEI Julia Norberto, foi constatado que os diários de classe registraram 36
faltas a menos no dia da visita de maio, 19 na visita de junho e 21 na visita de agosto. Portanto,
em todos os dias analisados, as faltas dos Diários de Classe foram anotadas a menor que as faltas
constatadas pela Supervisão Escolar na visita aos CEIs. 

A divergência identificada entre os dados constantes nos diários de classe e nos termos de visita
demonstram, no mínimo, a falta de controle e correto preenchimento de documentos pela entidade
parceira. No entanto, outra hipótese, mais grave, é a de fraude deliberada dos diários de classe
com o intuito de induzir a DRE-FB a conclusão errônea de que a entidade estaria cumprindo as
metas de frequência das crianças.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
Não houve manifestação específica para esta Constatação.

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

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

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A divergência identificada entre  as  faltas  informadas nos  Diários Classe e  as constatadas  nas
visitas  realizadas  pela  Supervisão  Escolar  aos  CEIs  demonstra,  no  mínimo,  a  falta  de
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confiabilidade  e  cuidado  no preenchimento  do  Diário  de  Classe  pela  entidade  parceira.  Essa
divergência pode ser tanto fruto de erro no preenchimento do Diário de Classe como de fraude
deliberada. 

Como explicitado à cima, a Constatação 009 identificou divergências apresentadas entre as faltas
registradas nos diários de classe e nas listas mensais de frequência; a Constatação 010 identificou
indício  de  fraude  cometida  no  preenchimento  da  lista  de  frequência  dos  alunos  já  que  há
identidade entre as listas de frequência do CEI Aneu Garanhani em novembro e dezembro de
2018. A presente constatação identificou divergência entre as faltas informadas nos Diários de
Classe  e  as  constatadas  nas  visitas  realizadas  pela  Supervisão  Escolar.  Portanto,  há  uma
dissonância generalizada entre as informações fornecidas pela entidade parceira e a realidade dos
serviços prestados.

A SME deve notificar a entidade para que ela justifique a divergência constatada entre as faltas
relatadas nos Diários de Classe e as constatadas nas visitas realizadas pela Supervisão Escolar aos
CEIs. Caso, mesmo com a justificativa, a SME entender que ocorreu má-fé da entidade, diante das
divergências generalizadas nas informações fornecidas pela entidade,  o Termo de Colaboração
deverá ser denunciado.

RECOMENDAÇÃO 013

Recomenda-se que a SME notifique a Associação São Gabriel para que a entidade apresente as
suas justificativas para a divergência entre as faltas informadas nos Diários Classe e as constatadas
nas visitas realizadas pela Supervisão Escolar aos CEIs. Caso, mesmo com a justificativa, a SME
entenda que ocorreu má-fé da entidade, o Termo de Colaboração deverá ser denunciado.

RECOMENDAÇÃO 014

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 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.
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Constatação  001. Orientação  à  utilização  de  sistema  ou  planilha  padronizada  prevista  na
Recomendação 002.

Constatação 002.  Orientação para  que os  servidores  verifiquem se a  frequência das  crianças
informada pela entidade é compatível com a frequência verificada nas visitas realizadas pelos
servidores ao CEI. Além disso, em caso de constatação de frequência insatisfatória, a entidade
deverá  ser  notificada  para  que  seja  apresentado  um plano  de  providências  para  solucionar  a
questão.

Constatação 003. Orientação para que, sempre que houver menos matriculados no Sistema EOL
do que o número de crianças previstas no Termo de Colaboração, ocorram as respectivas glosas
referentes às crianças não atendidas.

Constatação  004. Orientação  para  os  servidores  sobre  o  limite  estabelecido  pela  Portaria
Intersecretarial SF/SMG n.º 15, de 23 de outubro de 2017, de 0,8% do Valor Venal de Referência –
VVR para o repasse de recursos para o custeio de aluguel de imóvel por entidade parceira. Os
servidores  devem ser  orientados  a,  sempre  que  for  firmado  novo  Termo  de  Colaboração  ou
reajuste do repasse de recurso para custeio de aluguel, verificarem se o limite da Portaria está
sendo cumprido.

Constatação  005. Orientação  para  que,  sempre  que  a  entidade  parceira  apresentar  Plano  de
Adequação  do  imóvel,  a  SME,  no  prazo  final  do  plano,  realize  visita  com  profissional  de
engenharia para verificar se o Plano de Adequação foi cumprido.

Constatação 006.  Orientação para  que os  servidores  não aceitem Relatórios  de Execução do
Objeto entregues de forma incompletas e superficiais, não permitindo o monitoramento e análise
da qualidade da execução do objeto das parcerias firmadas. Os servidores deverão ser orientados a
notificar a entidade para apresentar Relatório de Execução do Objeto compatível com o exigido na
legislação.
 
Constatação 007. Orientação para que, sempre que ocorrer uma transferência inusual, como, por
exemplo,  a  transferência  de  recursos  financeiros  recebida  pela  Associação  São  Gabriel
proveniente  de  funcionária  da  própria  organização,  a  entidade  seja  notificada  para  justificar
referente transferência.

Constatação 008. Orientação para que, sempre que forem efetuadas transferências por valores
agregados, sem identificação do beneficiário final, a entidade seja notificada para que apresente
documentos  adicionais,  comprovando  a  destinação destes  recursos.  Caso  a  entidade  falhe  em
comprovar a utilização desses recursos no objeto da parceria, a SME deverá proceder à glosa dos
valores.

São Paulo, 27 de março de 2020. 
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO
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ANEXO  II  -  DIVERGÊNCIA  MENSAL ENTRE  DIÁRIOS  DE
CLASSE  E  LISTAS  DE  FREQUÊNCIA  NO  CEI  ANEU
GARANHANI EM 2018

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIA fev/18 18 0 18

mar/18 64 30 34

abr/18 49 31 18

mai/18 30 20 10

jun/18 53 19 34

jul/18 31 31 0

ago/18 43 28 15

set/18 52 13 39

out/18 40 18 22

nov/18 35 24 11

dez/18 45 não informado  

Total 415 214 201

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIB fev/18 12 0 12

mar/18 48 21 27

abr/18 51 36 15

mai/18 49 24 25

jun/18 50 29 21

jul/18 28 28 0

ago/18 21 28 -7

set/18 27 20 7

out/18 29 19 10

nov/18 26 26 0

dez/18 21 não informado  

Total 341 231 110

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIC fev/18 5 0 5

mar/18 42 25 17

abr/18 21 14 7

mai/18 23 12 11

jun/18 48 32 16

jul/18 32 26 6

ago/18 48 43 5

set/18 36 13 23
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out/18 20 26 -6

nov/18 10 16 -6

dez/18 26 não informado  

Total 311 R$ 207,00 78

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BID  +
BIE

fev/18 27 0 27

mar/18 92 55 37

abr/18 63 51 12

mai/18 84 39 45

jun/18 94 60 34

jul/18 38 34 4

ago/18 77 55 22

set/18 60 37 23

out/18 36 29 7

nov/18 25 23 2

dez/18 69 não informado  

Total 596 R$ 383,00 213

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIA fev/18 41 13 28

mar/18 53 28 25

abr/18 32 32 0

mai/18 48 29 19

jun/18 53 45 8

jul/18 27 25 2

ago/18 49 41 8

set/18 18 17 1

out/18 32 32 0

nov/18 38 38 0

dez/18 44 38 6

Total 435 338 97

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIB fev/18 38 14 24

mar/18 49 28 21

abr/18 35 27 8

mai/18 52 33 19

jun/18 54 41 13

jul/18 32 39 -7

ago/18 46 41 5
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set/18 55 37 18

out/18 55 48 7

nov/18 32 22 10

dez/18 62 22 40

Total 510 352 158

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIC fev/18 24 10 14

mar/18 35 21 14

abr/18 23 11 12

mai/18 41 18 23

jun/18 38 31 7

jul/18 33 32 1

ago/18 65 37 28

set/18 47 33 14

out/18 61 39 22

nov/18 55 50 5

dez/18 72 50 22

Total 494 332 162

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIID fev/18 21 10 11

mar/18 67 36 31

abr/18 57 50 7

mai/18 45 32 13

jun/18 42 33 9

jul/18 39 33 6

ago/18 61 50 11

set/18 35 33 2

out/18 63 60 3

nov/18 37 35 2

dez/18 43 35 8

Total 510 407 103

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIA fev/18 27 8 19

mar/18 49 24 25

abr/18 51 44 7

mai/18 51 38 13

jun/18 46 33 13

jul/18 33 27 6
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ago/18 66 43 23

set/18 30 30 0

out/18 28 25 3

nov/18 32 34 -2

dez/18 50 34 16

Total 463 340 123

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIB fev/18 19 6 13

mar/18 23 16 7

abr/18 43 29 14

mai/18 36 24 12

jun/18 58 37 21

jul/18 35 35 0

ago/18 34 29 5

set/18 24 24 0

out/18 23 16 7

nov/18 23 23 0

dez/18 66 23 43

Total 384 262 122

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIC fev/18 19 8 11

mar/18 23 21 2

abr/18 26 25 1

mai/18 15 15 0

jun/18 42 35 7

jul/18 51 45 6

ago/18 51 36 15

set/18 31 22 9

out/18 23 21 2

nov/18 22 18 4

dez/18 65 18 47

Total 368 264 104

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGID fev/18 30 15 15

mar/18 35 34 1

abr/18 29 24 5

mai/18 40 30 10

jun/18 74 57 17
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jul/18 56 45 11

ago/18 60 57 3

set/18 62 53 9

out/18 52 46 6

nov/18 55 50 5

dez/18 73 50 23

Total 566 461 105

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIIA fev/18 87 18 69

mar/18 111 90 21

abr/18 107 80 27

mai/18 29 30 -1

jun/18 155 104 51

jul/18 127 83 44

ago/18 188 184 4

set/18 136 143 -7

out/18 133 97 36

nov/18 114 94 20

dez/18 160 94 66

Total 1347 1017 330

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIIB fev/18 74 23 51

mar/18 87 76 11

abr/18 145 90 55

mai/18 117 77 40

jun/18 127 111 16

jul/18 121 84 37

ago/18 133 131 2

set/18 81 71 10

out/18 103 89 14

nov/18 92 82 10

dez/18 183 82 101

Total 1263 916 347

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIIC fev/18 45 13 32

mar/18 89 50 39

abr/18 88 54 34

mai/18 97 37 60
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jun/18 148 76 72

jul/18 92 52 40

ago/18 129 89 40

set/18 90 54 36

out/18 102 77 25

nov/18 98 66 32

dez/18 91 66 25

Total 1069 634 435
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ANEXO III  –  DIVERGÊNCIA  MENSAL ENTRE DIÁRIOS DE
CLASSE  E  LISTAS  DE  FREQUÊNCIA  NO  CEI  JULIA
NORBERTO EM 2018

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIA fev/18 42 28 14

mar/18 35 18 17

abr/18 17 10 7

mai/18 22 28 -6

jun/18 21 20 1

jul/18 9 4 5

ago/18 21 9 12

set/18 26 9 17

out/18 8 9 -1

nov/18 21 13 8

dez/18 5 13 -8

Total 227 161 66

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIB fev/18 5 10 -5

mar/18 21 21 0

abr/18 folha faltando 14  

mai/18 46 32 14

jun/18 31 21 10

jul/18 19 8 11

ago/18 19 11 8

set/18 20 12 8

out/18 17 11 6

nov/18 9 4 5

dez/18 11 10 1

Total 198 140 58

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIC fev/18 21 12 9

mar/18 39 33 6

abr/18 48 16 32

mai/18 36 38 -2

jun/18 54 18 36

jul/18 21 5 16

ago/18 77 29 48

set/18 74 12 62
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out/18 57 12 45

nov/18 44 13 31

dez/18 19 17 2

Total 490 205 285

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BID fev/18 17 12 5

mar/18 29 31 -2

abr/18 27 14 13

mai/18 38 36 2

jun/18 21 21 0

jul/18 32 11 21

ago/18 60 16 44

set/18 Não tem 15  

out/18 17 10 7

nov/18 7 11 -4

dez/18 13 20 -7

Total 261 182 79

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIA fev/18 10 13 -3

mar/18 21 20 1

abr/18 9 12 -3

mai/18 12 40 -28

jun/18 14 17 -3

jul/18 20 8 12

ago/18 42 18 24

set/18 44 10 34

out/18 53 11 42

nov/18 19 8 11

dez/18 0 25 -25

Total 244 182 62

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIB fev/18 14 12 2

mar/18 18 28 -10

abr/18 18 13 5

mai/18 21 41 -20

jun/18 26 21 5

jul/18 31 9 22

ago/18 27 15 12
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set/18 33 16 17

out/18 17 15 2

nov/18 não informado 7  

dez/18 6 21 -15

Total 211 191 20

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIIC fev/18 13 8 5

mar/18 15 11 4

abr/18 0 6 -6

mai/18 21 24 -3

jun/18 9 10 -1

jul/18 7 4 3

ago/18 26 13 13

set/18 25 7 18

out/18 24 11 13

nov/18 14 6 8

dez/18 0 15 -15

Total 154 115 39

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

BIID fev/18 7 4 3

mar/18 14 19 -5

abr/18 11 4 7

mai/18 13 24 -11

jun/18 14 15 -1

jul/18 20 4 16

ago/18 7 9 -2

set/18 34 5 29

out/18 9 10 -1

nov/18 16 7 9

dez/18 3 17 -14

Total 148 R$ 118,00 30

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIA fev/18 4 9 -5

mar/18 7 28 -21

abr/18 8 19 -11

mai/18 8 33 -25

jun/18 0 23 -23

jul/18 0 10 -10
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ago/18 7 21 -14

set/18 6 18 -12

out/18 9 18 -9

nov/18 0 15 -15

dez/18 0 35 -35

Total 49 229 -180

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIB fev/18 34 6 28

mar/18 28 30 -2

abr/18 46 12 34

mai/18 77 28 49

jun/18 23 19 4

jul/18 66 14 52

ago/18 61 28 33

set/18 91 14 77

out/18 52 18 34

nov/18 45 9 36

dez/18 52 34 18

Total 575 212 363

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIC fev/18 28 10 18

mar/18 23 15 8

abr/18 43 13  

mai/18 38 28 10

jun/18 39 18 21

jul/18 52 11 41

ago/18 41 15 26

set/18 22 13 9

out/18 39 8 31

nov/18 19 7 12

dez/18 50 25 25

Total 394 R$ 163,00 201

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGID fev/18 25 10 15

mar/18 27 15 12

abr/18 22 13 9

mai/18 23 28 -5

jun/18 não informado 18  
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jul/18 43 11 32

ago/18 50 15 35

set/18 25 13 12

out/18 23 8 15

nov/18 24 7 17

dez/18 34 25 9

Total 296 145 151

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIIA fev/18 41 18 23

mar/18 54 42 12

abr/18 29 21 8

mai/18 51 43 8

jun/18 69 34 35

jul/18 81 36 45

ago/18 58 38 20

set/18 64 30 34

out/18 56 27 29

nov/18 45 18 27

dez/18 50 não informado  

Total 548 307 241

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGII
B

fev/18 35 26 9

mar/18 43 40 3

abr/18 38 29 9

mai/18 78 43 35

jun/18 84 37 47

jul/18 67 37 30

ago/18 48 48 0

set/18 45 26 19

out/18 46 27 19

nov/18 28 21 7

dez/18 10 não informado  

Total 512 334 178

Turma Mês Diário de Classe Lista mensal de frequência Diferença

MGIIC fev/18 73 28 45

mar/18 99 45 54

abr/18 95 36 59

mai/18 133 50 83
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jun/18 126 41 85

jul/18 116 20 96

ago/18 114 35 79

set/18 97 41 56

out/18 105 35 70

nov/18 66 21 45

dez/18 111 63 48

Total 1135 415 720
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