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1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 03/07/2017 a 16/08/2017 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de 

Escolas para Educação Infantil no município de Goiânia/GO. 

 

A ação fiscalizada, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 

a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância – destina-se à construção de 

creches e pré-escolas, bem como à aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse 

nível educacional, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. Seu principal 

objetivo é prestar assistência técnica e financeira ao Distrito Federal e aos municípios 

visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

Não houve situações a serem apresentadas cuja competência para a adoção de medidas 

preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 

providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 



 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Execução do Programa Proinfância no município de Goiânia. 
 

Fato 
 

Em agosto de 2015, a Controladoria-Regional da União em Goiás-CGU/GO realizou 

fiscalização nas obras de implantação de escolas para educação infantil em Goiânia/GO. Na 

época, de acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução 

e Controle do FNDE – SIMEC, no período de 2012 a 2015, foram descentralizados recursos 

para a Prefeitura de Goiânia para a implantação de onze Centros Municipais de Educação 

Infantil - CMEI, cujos valores contratados foram da ordem de R$ 19.618.058,60, sendo que 

dois estavam concluídos e nove estavam em execução. 

 

Dessas onze obras, nove utilizavam a metodologia construtiva convencional e duas, a 

metodologia inovadora (MI). Essas últimas são compostas de novos produtos e sistemas 

construtivos, que não apresentavam normas técnicas prescritivas que as regulassem. 

 

Os dados extraídos do SIMEC indicavam, ainda, um CMEI em fase de contratação pela 

Prefeitura, utilizando metodologia convencional e 21 CMEI que estavam em fase de 

planejamento pelo proponente, utilizando a metodologia inovadora. Esses últimos estavam 

na seguinte situação: 

 

- sete aguardavam emissão de Ordem de Serviço desde 2014; 

- para quatro, o contrato estava em tramitação desde 2014; 

- nove estavam aguardando ciência do fornecedor; e 

- um estava aguardando aceite de Ordem de Serviço pelo fornecedor desde dezembro de 

2014. 



 

Vale ressaltar que para a contratação da construção dessas creches MI foi realizada licitação 

em nível federal, pelo FNDE, para Registro Nacional de Preços, tendo sido vencedora do 

lote que inclui o Estado de Goiás a empresa Casa Alta Construções. As obras que utilizaram 

metodologia convencional foram licitadas pela própria Prefeitura de Goiânia. As execuções 

das demais obras fiscalizadas estavam sob a responsabilidade da Empresa CNPJ 

11.799.534/0001-46. 

 

As obras em execução até agosto de 2015 foram fiscalizadas no período de 19/08/2015 a 

26/08/2015, dando origem ao Relatório de Fiscalização nº 201504728. Na ocasião, foi 

realizada visita aos empreendimentos de metodologia construtiva convencional, 

identificados no registro fotográfico a seguir: 

 

  
Fotos: CMEI Grande Retiro: obra em execução com percentual de 35%*. Valor contratado: R$ 

1.906.575,82. 22 de julho de 2015 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

  
Fotos: CMEI Residencial Mendanha: obra em execução, com percentual de 15,6%*. Valor contratado: R$ 

1.848.902,58. 22 de julho de 2015 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 



  
Fotos: CMEI Jardim Real: obra em execução, com percentual de 33,3%*. Valor contratado: R$ 

2.066.327,34. 22 de julho de 2015 

*Conforme registrado no SIMEC. 

  
Fotos: CMEI Solar Ville: obra em execução, com percentual de 34,8%*. Valor contratado: R$ 

2.042.690,86. 22 de julho de 2015 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

  
Fotos: CMEI Parque Atheneu II: obra em construção, com percentual de 25%*. Valor contratado: R$ 

1.862.059,38. 22 de julho de 2015 
*Conforme registrado no SIMEC. 

 



  
Fotos: CMEI Center Ville: obra em construção, com percentual de 7,38%*. Valor contratado: R$ 

1.976.895,05. 22 de julho de 2015 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

  
Fotos: CMEI Morada do Sol: obra concluída e em funcionamento. Valor contratado: R$ 1.310.856.97. 22 

de julho de 2015 

 

 

  
Fotos: CMEI Real Conquista: obra concluída. Valor contratado: R$ 1.639.669,20. 22 de julho de 2015 

 

Foram visitadas, também, as obras que utilizam metodologia inovadora, identificadas a 

seguir: 

 



  
Fotos: CMEI Cerrado: obra em construção, com percentual de 40,5%*. Valor contratado: R$ 

1.434.088,04. 19 de agosto de 2015 
*Conforme registrado no SIMEC. 

 

  
Fotos: CMEI Buena Vista: obra em construção, com percentual de 50,24%*. Valor contratado: R$ 

1.443.364,94. 19 de agosto de 2015 
*Conforme registrado no SIMEC. 

 

Considerando o exposto, na ocasião realizou-se ação de controle objetivando avaliar a 

regularidade da licitação e os pagamentos contratuais quanto à existência de sobrepreço e 

superfaturamento, além da inspeção física de uma dessas obras, escolhida aleatoriamente, a 

do CMEI Parque Atheneu II. 

 

Neste novo trabalho, tendo em vista que as escolas já foram fiscalizadas pela CGU/GO em 

exercício anterior, estando as obras na época da vistoria atrasada ou paralisada, verificou-se 

a situação atual das obras, por meio de nova inspeção física, e realizou-se a análise de 

documentos posteriores àquela vistoria e as medidas adotadas para a retomada das obras, 

para a sua readequação ao cronograma físico e para a sua finalização.    
##/Fato## 

 

2.2.2. Informações sobre o repasse. 
 

Fato 
 

O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - por 

considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos 

para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade 

da educação. 



 

Seu principal objetivo é prestar assistência técnica e financeira aos municípios visando 

garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 

 

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO firmou o TERMO DE 

COMPROMISSO PAC2 – 05810/2013, comprometendo-se a executar as ações relativas a 

04 unidades de educação infantil, e 07844/2014, comprometendo-se a executar as ações 

relativas a 25 unidades de educação infantil, todas de acordo com as especificações dos 

projetos aprovados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em 

conformidade com os requisitos legais previstos e demais condicionantes.   
##/Fato## 

 

2.2.3. Análise da Licitação. 
 

Fato 
 

As análises licitatórias foram consignadas no Relatório de Fiscalização nº 201504728, onde 

não consta a existência de irregularidades/impropriedades, sobrepreço e superfaturamento.  

A partir daí, quando desta fiscalização, em agosto de 2017, não haviam sido realizadas novas 

licitações para os objetos em apreço neste trabalho.    
##/Fato## 

 

2.2.4. Análise dos Pagamentos Efetuados. 
 

Fato 
 

As análises de pagamentos efetuados até agosto de 2015 foram consignadas no Relatório de 

Fiscalização nº 201504728, onde não consta a existência de irregularidades/ impropriedades, 

sobrepreço e superfaturamento.  

 

A partir daí, houve o pagamento, entre setembro de 2015 e maio de 2016, de seis medições 

(décima primeira medição a décima sexta medição) de serviços referente ao CMEI Jardins 

do Cerrado IV, estando a obra paralisada com 82,29% executado; o pagamento, em 

novembro de 2016, da sexta medição da obra do CMEI Solar Ville, ainda de 2015 e inscrito 

em restos a pagar daquele ano; e o pagamento, entre setembro de 2015 e maio de 2016, de 

nove medições (nona medição a décima sétima medição) de serviços referente ao CMEI 

Buena Vista III, sendo estes pagamentos executados no período de maio/2015 a 

janeiro/2016, estando a obra paralisada com 80,38% executado. 

Os valores e quantitativos apresentados nestes novos pagamentos reportavam-se aos valores 

constantes das planilhas à época, não havendo indícios de existência de 

irregularidades/impropriedades, sobrepreço e superfaturamento, como verificado na 

fiscalização anterior desta CGU.    
##/Fato## 

 

2.2.5. Situação das Obras: Rescisão dos contratos. 
 

Fato 
 

Verificou-se que todas as obras paralisadas à época continuavam nessa situação, bem como 

que as obras em execução também foram paralisadas no segundo semestre de 2015, devido 

à inadimplência das contratadas.  



 

Dessa forma, segundo informações prestadas e documentação apresentada pela Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes – SME, por meio do Ofício nº 2108/2017-SME, de 21 de 

julho de 2017, em atendimento à Solicitação de Fiscalização CGU/GO nº 201501291/001, 

houve a rescisão unilateral dos contratos, sendo tomadas as providências cabíveis quanto às 

restrições contratuais e penalidades regidas em lei e cláusulas contratuais, conforme os 

despachos relacionados a seguir: 

 

Quadro I – Relação de despachos de rescisão e penalidades 

CMEI ID 
Processo 

Original 
Despacho Contratada 

Grande Retiro 30811 62593032 5377/2015 Construtora Almeida Prado 

Jardim Real 30789 62590793 5378/2015 Construtora Almeida Prado 

Solar Ville 30807 63065447 5204/2015 Construtora Almeida Prado 

Center Ville 30804 64361228 1022/2016 Construtora Almeida Prado 

Residencial Mendanha 30797 62408219 5205/2015 Construtora Almeida Prado 

Parque Atheneu II 30792 63060101 5376/2015 Construtora Almeida Prado 

Jardins do Cerrado IV 24836 62992522 3003/2017 Casaalta Construções Ltda. 

Buena Vista III 24837 62609419 3004/2017 Casaalta Construções Ltda. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia/GO. 

Data base: julho de 2017. 

    
##/Fato## 

 

2.2.6. Situação das Obras: Readequação das planilhas orçamentárias. 
 

Fato 
 

A fim de dar continuidade às referidas obras, a Secretaria encaminhou os autos à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos-SEINFRA para fins de atualização das 

planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. Foram autuados novos processos, 

conforme relacionados a seguir: 

 

Quadro II – Relação de novos processo de execução das obras 

CMEI ID 
Processo 

Novo 

Grande Retiro 30811 66454541 

Jardim Real 30789 66513467 

Solar Ville 30807 66619974 

Center Ville 30804 70365642 

Residencial Mendanha 30797 70365561 

Parque Atheneu II 30792 70365464 

Jardins do Cerrado IV 24836 68514568 

Buena Vista III 24837 68514576 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia/GO. 

Data base: julho de 2017.    
##/Fato## 

 

2.2.7. Situação das Obras: Licitações para novas contratações. 
 

Fato 



 

Após as planilhas serem readequadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos-SEINFRA, seria providenciado o encaminhamento à Secretaria Municipal de 

Administração-SEMAD para ser novamente licitado. 

 

Esses processos, entretanto, estavam em andamento ainda na SEINFRA, e iriam ser 

encaminhados à SEMAD para serem licitados, mas a SME não informou um prazo em que 

seriam realizadas e contratadas as novas licitações. Portanto, por ocasião desta fiscalização, 

ainda não haviam sido finalizadas as novas contratações, permanecendo as obras paralisadas 

e sem novos processos licitatórios para serem analisados.    
##/Fato## 

 

2.2.8. Inspeção Física das Obras. 
 

Fato 
 

Realizou-se inspeção física das obras objeto deste trabalho, no período de 01 a 11 de agosto 

de 2017, visando confirmar as informações obtidas documentalmente e verificar o estado em 

que se encontravam, depois de cerca de dois anos paralisadas. 

 

Conforme constatou-se nas vistorias, todas as obras estavam paralisadas, com degradação 

do que já foi executado e sujeitas a furtos e depredações, conforme detalhado a seguir.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.9. CMEI Jardins do Cerrado IV (MI), ID Simec nº 24836. 
 

Fato 
 

A obra estava com 82,29% de execução, segundo a última medição realizada ainda em 2015, 

e estava sem placa de obra e teve toda a rede elétrica depredada e furtada, apresentando, 

ainda, sinais de vandalismo e sem segurança. O portão de entrada de veículos estava 

destrancado, bem como havia um buraco no muro que cerca a obra e sinais de que vândalos 

estavam usando o local como abrigo eventual. A situação pode ser vista nas fotos seguintes: 

 



  
Fotos: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – vista geral. 31 de julho de 2017 

 

  
Foto: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – rede 

elétrica destruída. 31 de julho de 2017 

Foto: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – 

luminárias destruídas. 31 de julho de 2017 

 

  
Fotos: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – depredações. 31 de julho de 2017 

 



  
Foto: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – 

cozinha inacabada. 31 de julho de 2017 

Foto: CMEI Jardins do Cerrado IV (MI) – 

banheiro inacabado. 31 de julho de 2017 

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.10. CMEI Buena Vista III (MI), ID Simec nº 24837. 
 

Fato 
 

A obra estava com 80,38% de execução, segundo a última medição realizada em janeiro de 

2016, e estava sem placa de obra e apresentava sinais de vandalismo e sem segurança. Tinha 

também restos de materiais, bem como materiais guardados sem uso no local, como placas 

de forro, caixas de distribuição elétrica e grades. A situação da obra pode ser vista nas fotos 

seguintes: 

 

  
Fotos: CMEI Buena Vista III (MI) – vista geral. 01 de agosto de 2017 



 

  
Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – rede elétrica 

intacta, ausência de forro. 01 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – sinais de 

arrombamento, ausência de forro. 01 de agosto de 

2017 

 

  
Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – rede elétrica energizada. 01 de agosto de 2017 

 

  
Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – cozinha 

inacabada. 01 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – bnaheiro. 01 

de agosto de 2017 

 



  
Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – placas de 

forro estocadas. 01 de agosto de 2017  

Foto: CMEI Buena Vista III (MI) – grades 

estocadas. 01 de agosto de 2017 

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.11. CMEI Grande Retiro, ID Simec nº 30811. 
 

Fato 
 

A obra permanecia paralisada, no mesmo nível de execução em que estava na fiscalização 

realizada por esta CGU em 2015. Estava sem placa de obra e apresentava sinais de ocupação 

eventual por desconhecidos, que provocaram a queima dos isopores das lajes de concreto ao 

fazerem fogueiras no local, e tinha sinais de degradação pelo abandono. A situação da obra 

pode ser vista nas fotos seguintes: 

 

  
Fotos: CMEI Grande Retiro – vista geral. 03 de agosto de 2017 



 

  

Foto: CMEI Grande Retiro – fogo destruiu isopor 

da laje. 03 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Grande Retiro – cama improvisada 

de ocupante eventual desconhecido. 03 de agosto 

de 2017  

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.12. CMEI Jardim Real, ID Simec nº 30789. 
 

Fato 
 

A obra permanecia paralisada, no mesmo nível de execução em que estava na fiscalização 

realizada por esta CGU em 2015. Estava sem segurança, aberta à rua, e apresentava sinais 

de degradação pelo abandono e ocupação eventual por desconhecidos. A situação da obra 

pode ser vista nas fotos seguintes: 

 

  



Foto: CMEI Jardim Real – placas originais da 

obra. 04 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Jardim Real – localização. 04 de 

agosto de 2017 

 

  
Fotos: CMEI Jardim Real – vista geral. 04 de agosto de 2017 

 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.13. CMEI Solar Ville, ID Simec nº 30807. 
 

Fato 
 

A obra permanecia paralisada, no mesmo nível de execução em que estava na fiscalização 

realizada por esta CGU em 2015. Estava sem placa de obra e sem segurança, aberta à rua, e 

apresentava sinais de degradação pelo abandono e ocupação eventual por desconhecidos, 

que provocaram a queima dos isopores das lajes de concreto ao fazerem fogueiras no local. 

A situação da obra pode ser vista nas fotos seguintes: 

 



  
Foto: CMEI Solar Ville – localização. 07 de 

agosto de 2017 

Foto: CMEI Solar Ville – fogo destruiu isopor da 

laje. 07 de agosto de 2017 

 

  
Fotos: CMEI Solar Ville – vista geral, com sinais de degradação de paredes e vigas, vigas inacabadas. 

07 de agosto de 2017 

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.14. CMEI Center Ville, ID Simec nº 30804. 
 

Fato 
 

A obra estava paralisada, com pouca evolução de execução em relação à fiscalização 

realizada por esta CGU em 2015, com o erguimento de algumas paredes. Entretanto, não 

constava na documentação apresentada a esta equipe medição e pagamento do que foi feito 



neste período. Estava sem placa de obra e sem segurança, aberta à rua, e apresentava sinais 

de degradação pelo abandono. A situação da obra pode ser vista nas fotos seguintes: 

 

  
Foto: CMEI Center Ville – abandono, vegetação 

por toda a obra. 08 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Center Ville – abandono, vegetação 

por toda a obra. 08 de agosto de 2017 

 

  
Fotos: CMEI Center Ville – vista geral. 08 de agosto de 2017 

 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.15. CMEI Residencial Mendanha,  ID Simec nº 30797. 
 

Fato 
 

A obra estava paralisada, com pouca evolução de execução em relação à fiscalização 

realizada por esta CGU em 2015, com o erguimento de algumas paredes. Entretanto, não 



constava na documentação apresentada a esta equipe medição e pagamento do que foi feito 

neste período. Estava sem placa de obra e sem segurança, aberta à rua, e apresentava sinais 

de degradação pelo abandono. A situação da obra pode ser vista nas fotos seguintes: 

 

  
Foto: CMEI Residencial Mendanha – localização. 

10 de agosto de 2017 

Foto: CMEI Residencial Mendanha – muro 

inacabado. 10 de agosto de 2017 

 

  
Fotos: CMEI Residencial Mendanha – vista geral, a vegetação que invadiu a obra foi queimada. 10 de 

agosto de 2017 

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.16. CMEI Parque Atheneu II, ID Simec nº 30792. 
 

Fato 
 



A obra foi paralisada no segundo semestre de 2015, pouco depois da fiscalização realizada 

por esta CGU/GO à época. Estava sem placa de obra e sem segurança, aberta à rua, e 

apresentava sinais de degradação pelo abandono e ocupação eventual por desconhecidos. A 

situação da obra pode ser vista nas fotos seguintes: 

 

  
Foto: CMEI Parque Atheneu II – localização. 11 

de agosto de 2017 

Foto: CMEI Parque Atheneu II – pichações e 

vandalismo. 11 de agosto de 2017 

 

  
Foto: CMEI Parque Atheneu II – vista geral, obra abandonada, degradação do executado. 11 de agosto 

de 2017 

 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte não apresentou manifestação ao Relatório 

Preliminar de Fiscalização, encaminhado por meio do Ofício nº 

15192/2017/NAC3/GO/Regional/GO-CGU, de 11 de setembro de 2017.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em decorrência da não manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em 

relação aos fatos apontados pela CGU-R/GO, não há novas considerações a serem incluídas 

pela equipe de fiscalização.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

3. Conclusão 

 



Com base nos exames realizados, constata-se que, embora os recursos federais recebidos 

tenham sido aplicados no objeto previsto, estavam as obras paralisadas, com prejuízos 

materiais e, também, dos objetivos do programa. 
 

 

 


