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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 25 [2018

PREF MUN DE ARAGUAINA TO

Auditoria realizada no período de 13 a 17/08/2018, com o objetivo de verificar
adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema “Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
a

por:;
—

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
referente ao item 85, do anexo V, do PAINT 2018;
Analisado
—

—

exercício de 2017 - OS. nº 119/2018,

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
120/2018, referente ao item 86, do anexo V, do PAINT 2018;

—

—

OS. nº

Anausadopor=:

por::

- Programa Dinheiro Direto

na Escola PDDE, exercício 2017
2018,PAINT
ao item 87, do anexo V, do

Analisado

—

—

OS. nº 121/2018,

referente

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercício 2012 - OS. nº,122/2018, referente
ao item 88, do anexo V, do PAINT 2018,Anausado
—

per:.
—

Plano de Ação Articulada PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2016 - OS nº
123/2018, referente ao item 89, do anexo V, do PAINT 2018;
Analisado por
—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
visando
alimentícios,
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com Vistas &

Municípios

e

R.F.Nº 25/2018 / PREF MUN DE ARAGUAINA

VW
\

1

de 45
4

contribuir para

a

redução dos índices de evasão

e

para formação de bons hábitos

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.889.275,60
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ 1.207.584,00 (um milhão, duzentos e sete mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais), referente às U.Ex's, relacionadas no quadro
demonstrativo do campo informação.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

—

- Agricultura Familiar: percentual aplicado

na Agricultura Familiar;

Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo
fornecimento de alimentação;
—

- Atuação

e

do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais

habilitados;
Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.
—

Foram analisadas prestações de contas de 18 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 'in loco’ 16 unidades escolares, conforme segue:
Nº

'

Código Unidade
Executora
INEP

Inspeçao

Kahuepassa d 0
(R$)

1

17005744 Associação de Apoio a Comun da Esc Mul Dr Simão Lutz Kossobutzki

S

103.258,00

2

17005531 Associação de Apoio da Escola Municipal Meu Castelinho

S

61.178,00

3

17054478 Associação de Apoio de Pais e Mestre da Escola Mun. William Castelo Branco Martins

S

64.370,00

4

17005361 Associação de Apoio de Pais e Mestres da EM Joaquim de Brito Paranaguá

S

88.950,40

5

17053250 Associação de Apoio de Pais E Mestres do CEI Boanice Botelho K

N

41.882,00

6

17055300 Associação de Apoio de Pais e Mestres do CEI Mun Cora Coralina

S

74.226,00

7

17048214 Associação de Apoio de Pais e Mestres do Centro Educacional Infantil

N

47.084,00

8

17041481 Associação de Apoio da Esc Paroquial São Vicente de Paulo

S

63.550,00

9

17053242 Associação de apoio do Centro Educacional Inf Mun Raimundo Alves

N

46.000,00
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0

1

de A da Esc Municipal Dr Cezar B B Evangelista

558,00

1

1

de Apoio da EM Francisco Bueno de Freitas

416,00

1

de Apoio da Esc Municipal Léia Raquel Dias M

531,20

7006201

3

de Apoio da Escola Municipal Tereza Hilário Ribeiro

740,410

14

1

de Apoio de Pais e Mestre da EM Manoel Lira

113.294,00

5

1

de Apoio de Pais e Mestres da EM Moderna

63.118,00

6

17005191

de Apoio do C.E.I. Mul. jose Martins dos Santos

438,00

17

1

de Pais e Mestres da Esc Municipal Zeca Barros

58,730,40

18

1

de Pais e Mestres jardim das Flores

259,60

otal

207.584,00

Constatações:

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.
Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 2.889.275,60, a
Prefeitura Municipal utilizou R$ 250.233,47 na aquisição de gêneros alimentícios oriundos
da Agricultura Familiar, que corresponde apenas 8,7% dos recursos financeiros repassados
pela Autarquia. Dessa forma a Entidade de não respeitou o minimo de 30% para a aquisição
de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar ou do Empreendedor Familiar

Rural, em desacordo com o disposto no art. 24, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Documentos de despesas apresentados pela Prefeitura Municipal, referentes à
execução realizadas pelas Unidades Executoras das Escolas Municipais, listadas no campo
Informação, acima, Dados da Prestação de Contas.

Manifestação da entidade:
SA nº 028-003/2018, de
15/08/2018, a Prefeitura Municipal de Araguaína apresentou, por meio do Ofício nº
1227/2018, de 16/08/2018, as seguintes justificativas:

Em atendimento a Solicitação de Auditoria

-

".Em

resposta a constatação sobre aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
a 30%, relatamos que a modalidade de
distribuição dos recursos é escolarizada e com isso, até o primeiro semestre de 2017,
cada Unidade Escolar recebia o repasse para realizar a aquisição desses gêneros
alimentícios.

agriultura Familiar em quantidade inferior

Sendo assim, a entrega dos alimentos da Agricultura FAmiliar era realizada em cada
unidade escolar de acordo com o cardápio e planejamento elaborados pela equipe de
Nutrição. Evidencíou-se que essa logística não facilitava a adesão de grande parte dos
produtores rurais da região, fazendo-se necessário um novo modelo de atuação do
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Programa de Agricultura Familiar no município. Foram feitas as seguintes ações:
- Reuniões sistemáticas aonde foram identiﬁcados os principais gargalos (transporte,
frequência semanal de entrega e quantidade);

Sensibilização dos p'rodutores em feiras regionais e também atevés do órgão
técnico Ruraltins;

—

-

Centralização do recebimento dos produtos (Galpão de Distribuição);

Solicitação de Compra de caminhão adequado para o transporte e distribuição
efetica dos alimentos recebidos pelos produtores rurais. (já receido e em uso no ano
2018).
-

Portanto, a partir do Zº semestre de 2017, a logística de entrega dos alimentos
ocorreu de forma centralizada, ou seja, todos os produtores rurais passaram a
entregar seus alimentos no Galpão de Distribuição, melhorando o percentual de
compra da Chamada Pública. Atualmente a equipe de Nutrição e Alimentação Escolar
é responsável por realizar o cronograma de entrega dos gêneros alimentícios para os
produtores.
Ressaltamos que após essa mudança estratégica, tivemos uma evolução no Programa
Agricultura Familiar, quando comparado a anos anteriores. O segundo semestre de
201 7 foi o marco para esse cresimento exponencial, sendo que nosso objetivo atual é
aingir os 30% preconizado pelo FNDE para o ano de 2018...".

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura Municipal corrobora

a

constatação. A Entidade

justificou que em razão da dificuldade da aquisição dos produtos oriundos da agricultura
familiar, adotou medidas obtendo como resultado o aumento gradual do percentual
aplicado, no entanto, não foi suficiente para garantir a aquisição dos produtos no limite
mínimo de 30% dos recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2017, sendo que, para
o corrente exercício até o período da realização desta auditoria, verificou-se o atingimento
satisfatório do percentual exigido em conformidade com as regras do Programa.
A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30%, contraria o disposto no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, que estabelece que o total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE,
no âmbito do PNAE, no minimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
Ainda, conforme Acórdão 925/2011

'.ª

Plenário/T CU:

empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, no mínimo de 30%, conforme art. 14 da Lei nº
11

.947/2009, gerando medidas de incentivo

à

organização e legalização desse

.

~~~
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A Entidade deve atentar ainda, que o descumprimento das determinações
constantes da legislação do Programa, implica na aplicação do disposto no Item IV, do art.
41 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:
Art. 41 Éfacultado ao FNDE suspendero repasse dos recursos do PNAE quando os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios:
(...)
IV não executarem o Programa de acordo com as legislações pertinentes...“.
Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações, tendo em vista que a Prefeirtura Municipal comprovou que implementou
medidas com vistas a regularização da situação relacionada a aquisição de gêneros

alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, objetivando

a

cumprir

o

percentual

determinado na legislação do Programa.
1.2 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para o atendimento aos 19122 alunos matriculados na educação básica, a
5 nutricionistas no seu quadro técnico para o
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
insuficiente e em desacordo com o disposto no § 29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013, de 17/06/2103.

Prefeitura Municipal emprega apenas

Evidências:

Relatório de vínculo

de

servidores de nutrição lotados no

Departamento/Nutrição da Secretaria Municipal de Educação SEMED/PEDAGOGICO, de
1/08/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

15/08/2018,

a

-

SA nº 028—003/2018, de

Prefeitura Municipal de Araguaína apresentou, por meio do Ofício nº

1230/2018, de 16/08/2018, as seguintes justificativas:

"..A Prefeitura Municipal de Araguaína (...) informa que, essa municipalidade não
possui concurso vigente para o cargo de nutricionista, e também se encontra
impedida de realizar contratações em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, para
que assim pudesse estar operando com um quantitativo maior de profissionais de
nutrição, contudo a de se considerar que não houve em nenhum momento ineficiência
dos serviços prestados no que tange a alimentação escolar e sua diretrizes...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que
disponibilização de apenas 5 nutricionistas para atuar no Programa contraria

determinação do

§

a
a

2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
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cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:

"...art. 10: Consideram-se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação básica:

Nº de Nutricionistas

Nº de Alunos
[Até 500

[[1

[301 a 1.000

”1 RT + 1 OT

[1.001 a 2,500

“1 RT + 2 OT

[2.501 a 5.000

lll RT + 3 OT
1 RT+ 3 OT+

RT

[30

QTa cada
fração de 2.500 alunos

Acima de 5.000

Carga horária Técnica
Mínima Semanal
recomendada

01

horas

I

”30 horas
Ibo horas

l

30 horas

[

i

30 horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), a Unidade
da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste artigo, um nutricionista
para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima semanal
recomendada de 30 (trinta) horas...".

Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 3.824 alunos. A Entidade conta atualmente com apenas 05 (cinco)
nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total de 22 (vinte e
dois) nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das atribuições previstas na
legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de nutricionistas condizente com
a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita o acompanhamento das
ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura Municipal de Araguaína/TO,
bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela

manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE medidas concretas Visando assegurar o atendimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em função do
número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 69, § 5º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
1.3 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeção in loco realizada nas escolas municipais, verificou—se que
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os depósitos de armazenamento de alimentos são utilizados para a guarda de outros
materiais alheios a alimentação escolar, tais como: caixas de papelão, vasilhames, materiais
de limpeza e utensílios de cozinha, em desacordo ao estabelecido no art. 33, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas escolas municipais, conforme abaixo
demonstrado:

I

Unidade Escolar
E. M. Aurélio Buarque de

Holanda
E. M. Escola Municipal Dr.

Simão Luiz Kossobutzki
E. M. Tereza Hilário

Ocorrência

"

[

depósitos com estantes em madeira, com utensílios
de cozinha junto com refrigerador (liberador de
calor)

alimentos acondicionados em estantes de madeira,
com utensílios de cozinha junto com refrigeradores
(liberador de calor)
,

.

.

dep031tos com estantes em madeira

Ribeiro
E. M Dr. César Belmiro

alimentos acondicionados com caixas de isopor,

Barbosa Evangelista

balança

E. M Domingos Sousa

Lemos

Centro de Educação

e

caixas de papelão

depósitos com estantes em madeira
dep051tos com estantes em madeira

Infantil Eldorado
E. M. Zeca Barros

alimentos acondicionados com utensílios de
.
.
cozmha Junto com refrigeradores

E. P. Sao Vicente de Paulo

alimentos acondicionados junto com refrigeradores
(libera dores de calor)

~

.

E. M. Francisco Bueno de

Freitas

depósitos com estantes em madeira, com utensílios
de cozinha junto com refrigeradores (liberadores de
calor)

Exempliﬁcando, relatório fotográfico com algumas situações encontradas nas
escolas inspecionadas:
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~~~
3 E. M. Aurélio Buarque - Alimentos armazenados em estantes de
madeira

5 E. M. César Belmino - Alimentos acondicionados com outros itens

6 E.

M. Domingos Sousa Lemos Alimentos armazenados em estantes

de madeira
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—

~~
7 E. M.

josé Martins - Alimentos armazenados em estantes de madeira

Manifestação da entidade:

Solicitação de Auditoria - SA nº 028-009/2018, de 16/08/2018,
que solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Foi emitida

&

Análise da equipe:
O armazenamento, a guarda e conservação dos gêneros alimentícios em locais
inadequados contraria o disposto no 5 4.9, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantem
adequadas condições de estocagem hígíênícas—sanítáxias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Deve atentar quanto aos gêneros
alimentícios acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão e/ou sacos
plásticos), em desacordo com o "Guia de Instruções - Manual de Ferramentas de Boas
Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, em que os alimentos devem ser retirados as caixas de papelão e/ou madeira em
que são recebidos e substituídos por mono blocos limpos ou sacos plásticos apropriados.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, apresente
relatório fotográfico pertinente a cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do
FNDE, listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas
iniciativas com vistas & sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.
1.4 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

”«
.É

«
ª,

;;“
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Programa.
Fato:
A Entidade realizou a transferência de recursos do programa, referentes às
parcelas às escolas de sua rede, em período posterior ao prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE, em desacordo com o 5 Sº, art.
8º da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

Extrato da Conta Corrente nº 54.585-6, Agência 638-6, da Prefeitura
Municipal de Araguaína/TO

e

Unidades Executoras de Escolas Municipais.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 028-004/2018, de 15/08/2018, a Prefeitura
Municipal de Araguaína apresentou, por meio do Ofício nº 1234/20l8, de 16/08/2018, as seguintes justificativas:

"...A Prefeitura Municipal de Araguaína, (...) informa que, essa municipalidade não
objetivou infringir nenhuma norma reguladora, contudo, na época, existiu uma
mudança de caráter administrativo na esfera da Secretaria da Fazenda, que é a
detentora do gerenciamento e realização das trasações financeiras. Tal situação
acarretou em atrasos na execução nos processos de pagamento da Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Contudo, certificamos que, logo que possível e a
contento, a transferência foi realizada às Unidades de Ensino, e que, portanto, não

gerou prejuízos...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal corrobora
O

disposto no

%

39,

&

constatação.

repasse dos recursos do programa às Unidades Executoras contrariam o
art. 89, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, que determina que:

Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os
recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado no art. 38,
inciso II desta Resolução, às UEX. das escolas de educação básica pertencente à sua
rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.
(...)

transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá ocorrer em até
dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação
do crédito realizado pelo FNDE...“.
539 A

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A Prefeitura:
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Para que adote medidas com vistas à realizar as transferências de recursos do

Programa às Unidades Executoras das escolas de sua rede, considerando

o

prazo

esta belecído no 539, art. 8º, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 189.851,20
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$ 189.851,20 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e
cinquenta e um reais e Vinte centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente ia (ao):

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

—

—

Inspeção 'in loco': condições dos veículos utilizados no transporte escolar;

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

~

Foram inspecionados 11(onze) veículos escolares, conforme segue:

& Vªiª?

Marca/Modelo

93 !ônibus

Marcopolo / Merc. Benz

02 Van

m/Éªªnâãhonem

E Van
& Van

m/Éªâªhoneta

m/Éâªhoneta

~
Placa

~

Loo-4209

Zªgªãgãííãf

[oeto Rio Preto

]KP-5203

|

c. Manso/Daiara/Arag.

MSG-0743 Ribeirão de Areial/Arag.

MWM-4465 c. Manso/Daiara/Arag.

x
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BE Van

m/Éªãhoneta

MXG-9562 Coco Salviano/Arag.

& Van

m/Éªnââhºneta

MWW-9508 Cajú M/Daiara/Ponte

m/Éªªãhoneta

MWS—4119

mªªªªhºnem

MWM-0561 Ent. Garimp/Placa R/Ara.

0—7

Van

& Van
%

Van

XAZ/Éªâªhoneta

É Van
E Van

m/Éªªâhoneta
Xdª/2333110116 ta

]acubinha/M. Sol/Arg.

MDX-9913 C. Manso/Daiara/Arag.
MWC-2498 Levinha/Caracol/Arag.

NCL-7299 Caracol/N . H. IAraguaína

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
2.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o disposto no art. 14, 5 59, da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28 de maio de 2015.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo especificadas:

Empresa

]INHF nº" Emissão ]LValor (R$)I
026 “10/04/2017" 37.506,04]
|

Associação dos Transp. de Escolares do Nível

Fundamental
.~

[
|

034

"10/07/2017“ 28.981,94]
046
12”37/2017” 33401120]
051
05/09/2017H264.416,16|
056
16/10/2017423407334'
065
05/12/2017 32.331,54l
~

~

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
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—

SA nº 028—002/2018, de

~

16/08/2018, A Prefeitura Municipal de Araguaína/TO apresentou, por meio do Ofício. Nº
1233-SEMED/SRC, de 16/08/2018, a seguinte Justificativa:
"A Prefeitura Municipal de Araguaína, em resposta a constatação, Ausência de
identificação na documentação comprobatória com o nome do Programa (PNATE),
encaminha cópia das notas fiscais apontadas, com as devidas identificações do
programa."

Análise da equipe:
constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória da execução das despesas contraria o
disposto no art. 14, 5 5º, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de 2015 e alterações
A

posteriores,

o

justificativa apresentada corrobora

&

qual estabelece que:
"...Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a conta
do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação
regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos
EEx, devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE, e arquivados em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez)
anos contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos...“.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
”(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fISCGÍ seja
utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a Procuradoria
Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007, com a seguinte
conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados

(...), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a
fiscalização da correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à
malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas
irregularidades, deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao
ente político em questão, com fulcro no 5 7º do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no
art. 25 da Resolução nº 32/2006, ( )

Desta forma, permanece a constatação, contudo deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura Municipal comprovou que adotou
providências com vistas a regularização da falha apontada.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
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públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletívamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 519.170,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, no exercício de 2017, correspondente
à amostra no valor de R$ 258.150,00 (duzentos e cinqenta e oito mil, cento e cinquenta
reais), referente às U.Ex's relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.
—

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram &
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

Inspeção nas escolas: verificação 'in loco' Plano de prioridades das U.Ex's, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da U.Ex

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 20 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 16 unidades escolares, conforme segue:

~
~

Nº Código INEP

&
É
É
%

É

.|
31

3

17053072
1 704148 1

Unidade Executora

giª? 332535;
3053113

Frªnºisºº

1E:)aroquial São

gªiª

17006201

ªfã?) %%%&

17005531

Éâªãâflgniºipªl

Rezgâgâdo
(R$)

3

12.880,00

5

12.800,00

3

9.340,00

Vicente

Muniºipªl Zºcª

17006260

Inspecionado

de

Terezª

~ ~
3

16.110,00

3

11.160,00

Me“

17005850 ][Escola Municipal Manoel Lira“

Jºªqmm dº

17005361

gªºtglââfsgãfáªl

17005825

%fggfdâªniºipªl Léiª Rªquel

R.F,Nº 25/2018 IPREF MUN DE ARAGUAINA

3

|]

18.120,00]

3

15.360,00

3

10.960,00

%!

E!

El
El
13

17053080

Escola Municipal Sousa
Lemos

s

9.960,00

17005728

Escola Municipal Dr. César
Belmino B. Evangelista

S

13'810'00

S

12'440’00

~
~
17054478

17055318
17055300

Escola Municipal William
Castelo Branco Martins
Escola Municipal Luiz

s

Gonzaga

Centro de Educaçao Infantil
Cora Coralina

3

~
19.660,00
10.820,00

.]

17005434

15

17005744

Escola Municipal Dr. Simão
Lutz Kossobutzki

3

17005566

Escola Municipal Aurélio B.
de Holanda

s

17053250

ICEI Boanice Botelho K

17048214

Centro Educacional Infantil
Nossa Senhora Natividade

n

10'830'00

&

17053242

Centro Educacional Inf Mun
Raimundo Alves

11

7.930,00

20

17005191

Escºlª Mªmºipªljºªª
Martins dos Santos

n

939000

1—6—

.]
_.
—

_1__8_

“Escola Municipal Moderna

s
I

Total

l

n

H

H

1.760,00l

28.620,00

7.830,00

ll

l

ll

1

8.370,00]

258.150,00

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
Auditoria, conforme segue:

Constatações:

3.1 Ausência de constatações relevantes na execução do

Programa/Convênio.
Fato:
De acordo com a amostra analisada, referente à documentação comprobatória
apresentada de 20 unidades executoras do PDDE, relacionadas no campo "Informação", não
foram identifcadas constatações relevantes na execução do Programa.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

-

exercicio 2012
Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.110.030,06
#

\{7

'Aº“

~~~~
\
>;
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Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
8.314.121,15 (oito milhões trezentos e quatorze mil, cento e vinte e um reais e quinze
centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nº 5148/2013, 5995/2013, 3165/2012 e
1 797/2 0 1 1.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 2.110.030,06 (dois milhões, cento e dez
mil, trinta reais e seis centavos), anotado no campo "montante dos recursos financeiros"
corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2012, referente às obras do
Proinfância, sendo que os valores examinados referem-se à totalidade dos recursos
transferidos à conta dos Termos de Compromissos nº's 5148/2013, 5995/2013, 3165/2012 e
1797/2011, conforme especificados no quadro do "campo informação".

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº 5148/2013, 5995/2013, 3165/2012 e
1797/2011 , referente a (ao):
-

Inspeção "in loco": verificação da situação física das obras.

- Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC
inconformidades apontadas pela empresa.

e

tratamento das

Foram inspecionadas as obras de construção de oito unidades de educação
infantil do Proinfância, cinco do tipo B, duas Projeto 1 Convencional e Projeto 2
Convencional, com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em
11/07/2018, conforme segue:
—

ermo de

Percentual
obra
19312

1797/2011

1.223.629,85 1.223.629,85 1.223.629,85 100%

IOS/201

0261

1052220

165/2012

ºvª

de execução

2/201

Prªçª

1.223.629

1.223.629

1.223.629,85 100%

onteSinai 1.452.799,

1.452.799

1.452.799,68 100%

Rua Lago

467

4869

ovo

1.452.539,42 1.452.539,42 1.452.539,42 100%

1.452.013,

1.452.013,

1.452.013,

100%

orizonte

995/2013

30/03/201

SãoMiguel

1001

1001611

148/2013

setºr

1.267.164,73 798.385,27

385,27

,05%

1926.0441

355.561,72

,00

,00

1.926.044,1

355.561,72

,00

0,00

1/2018

10016121;irdimlpés
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Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
Fiscalização, conforme segue:

Constatações:
4.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba “Restrições e
Inconformidades", em 11/07/2018, verificou-se a existência de registros de restrições e
inconformidades não sanadas, relacionadas às obras das unidades de educação infantil do
Proinfância, ID 19312 (Creche Nova Araguaína), lançadas nas datas de 12/12/2017,
08/03/2018, 04/06/2018 e 10/07/2018; ID 20261 (Creche Praça Iguaraçu), lançadas nas
datas 19/10/2013 e 16/04/2014; ID 1001909 (Creche São Miguel, lançadas nas datas de
13/02/2018 e 07/05/2018; ID 100612 (Creche jardim dos Ipês Il), lançada na data de
12/01/2018; ID 100611 (Creche Setor Universitário), lançada na data de 12/01/2018; ID
1052220 (Creche Monte Sinai), lançada na data de 09/07/2017; ID 24867 (Creche
MCMV001), lançada na data de 17/04/2017 e ID 24869 (Creche Povoado Novo Horizonte),
lançadas nas datas de 17/04/2014, 19/10/2013, 03/06/2016, 12/12/2017, em desacordo com
o disposto na letra "a", do inciso III, do parágrafo nº Sº, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC, Obras 2.0 - Aba "restrições
extraídas em 11/07/2018, conforme exemplificado abaixo:

~
ID
Item

Item

e

inconformidades",

Obra - ID 19312
Data da
Descri ç ão
Inclusão

1

Situação

Atual

Complementares

Serviços

executados em desconformidade

com o projeto. - Creche I,
Fraldário, nas bancadas, abertura
para as banheiras devem ser
executadas. Creche ll, Refeitório
do Pátio Coberto, Sanitários do Aguardando
324552 Inconformidade 12/12/2017 Bloco da Pré-escola, nos lavatórios correção
coletivos infantis tipo calha, tubos
metálicos, um, de 2= 1/2”, para
apoio, outro, de '.º =3", para
proteção, h=48,5 cm, devem ser
executados. (Caderno de
Componentes LC 01)
—
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l

Implantação

executada em
desconformidade com o projeto A entrada se dá por portão lateral.
O acesso ao estacionamento se dá
pelo portão na lateral voltada para
a Rua 50. - O logradouro a direita,
Rua 39, está a aproximadamente
1,50 m metros abaixo do nível
0,00 do empreendimento, com um
recuo muito superior ao previsto,

enquanto
esquerda,

o

logradouro à
50, está

Rua

aproximadamente em nível com o
empreendimento. Os greides de
ambas as ruas não estão
claramente definidos, pois não são
pavimentadas.- A obra não está de
frente para o lo radouro, mas A uardando
10/07/2018
num terreno cujªs laterais são pgovidência
dois logradouros paralelos (Rua
39 e Rua 50). Há possibilidade da
—

390826

.

“

Restrição

prefeitura abrir

o

logradouro

defronte ao empreendimento, mas
tal não consta dos projetos. - A
obra sofreu um giro de 90º em
relação ao projeto de Locação
anexado à aba de documentos. As
plantas de Situação e de
Localização também não são
claras quanto a real posição do
empreendimento. Tipo de risco: »
Deve-se requerer que se insira na
aba de documentos novos projetos
de Localização, Situação e
Locação, com a real posição
ocupada pelo empreendimento.

“Obra - ID 20251

]]

\x
,.

\

K

f

,

(ºf
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Vedações e/ou

10567

Inconformídade

19/10/2013

divisórias
executadas em
desconformidade
com a especificação.
- O lelemento
Aguardando correção
vazado de concreto
aplicado no solário
da pré-escola não
possui altura
determinada em
projetos 210 cm.
—

34141

Inconformidade

16/04/2014

~

Instalações elétricas
executadas em
desconformidade
com o projeto - Os
QDGs devem ser
Aguardando correção
instalados com a
identificação dos
circuitos. - Os QFGs
devem ter
acabamento interno.

~

[Obra ID - 1052220
Cobertura executada em
desconformidade com o
projeto. No Pátio Coberto,
previstos quatro grupos de
telhas translúcidas, telhas
tipo colonial de Vidro, não
foram executados. (AR
7/12). * Cobertura sobre os
sanitários administrativos
Aguardando
foram executados com
correção
beirais de comprimento
inferior ao específicado nos
projetos ARQ 02/12 e 07/12.
* Não foram executados os
rufos de concreto nas
platibandas, os
encabeçamentos de
concreto estão sendo
utilizados como rufos nos
telhados.
—

276937

Inconformidade

09/07/2017
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276941

Inconformidade

09/07/2017

Vidros executados em
desconformidade com o
projeto. - Nos sanitários do
bloco de serviço, sobre os
lavatórios, os espelhos de
vidro, previstos colados na
parede, não foram
executados.

Aguardando
correção

Obra - ID 24867

[

Instalações de telefonia
executadas em desconformidade
34223 Inconformidade 17/04/2014
com o projeto. -Não foi
executado.

Cobertura executada em
desconformidade com o projeto.
34225 Inconformidade 17/04/2014
Telhas de vidro não executadas
na área do pátio.

~
~

Aguardando
Correção

—

Instalações da rede lógica
executadas em desconformidade
34231 Inconformidade 17/04/2014
com o projeto. -N ão foi
executado.

Aguardando
Correção

Aguardando
Correção

[Obra - ID 24869
Cobertura
executada em
desconformidade
229172

Inconformidade

17/04/2014

fªlªê 555313301 (1::

Aguardando Correção

de Vidro do pátio
não estão

executadas.

Pilares executados
em

229177

Inconformidade

~
~
19/10/2014

desconformidade
com o projeto. -

gªlªªªgâãªaãããodº Aguardando Correção
possuem altura
superior ao
especificado pé
direito majorado.

“Obra - ID 1001909
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343465

Inconformidade

Instalações elétricas
executadas em
desconformidade
com o projeto - Os
Aguardando
Providência
quadros de

1 3/1 2/20 1 8

distribuição não
foram executados.
Reboco feito.

343466

Inconformidade

Instalações de
combate e
prevenção a
incêndio executadas
em desconformidade Aguardando
Providência
com o projeto ou
não executadas. Serviço não
executado.
Contrapiso feito.

1 3/12/2018

~
Obras - ID 100611 e 1001612

Considerando os
recursos financeiros
repassados pelo FNDE,
o percentual físico
executado da(s) obra(s)
e o saldo bancário,

335047

Restrição

12/01/2018

verificou—se

desequilíbrio físicofinanceiro no processo
23400006009201340,
que contempla a(s)

Aguardando
Providência

obra(s) 1001611,
1

0 0 1 6 1 2.

Considerando os
recursos financeiros
repassados pelo FNDE,
o percentual físico
executado da(s) obra(s)
e o saldo bancário,

335048

Restrição

12/01/2018

verificou—se

~

desequilíbrio físicofinanceíro no processo
23400006009201340,
que contempla a(s)
obra(s) 1001611,
1 00 1 61 2.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 028-001, de 15/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Araguaína 2 TO, encaminhou, por meio de Ofício nº 1221/2018 '.º
SEMED/SRC de 16/08/2018, 3 seguinte justificativa:
"

...elencaremos 03 (três) pontos que levarão a justificativa da existência de restrições
inconformidades nas obras listadas. Para o primeiro ponto é importante relatar que
FNDE, são elaborados e em grande parte
os projetos de Creche tipo B padrão
pensados com características em materiais de acabamento encontrados na região Sul,
Sudeste e Centro Oeste do país, havendo assim imensa dificuldade financeira/logística
dos municípios e construtoras de outras regiões do pais na aquisição de determinados
materiais, o que, força a adaptação da construção a realidade local. Outra situação,
são os intervalos entre o período de elaboração dos projetos e o período de execução
e conclusão das obras. Existe situações semelhantes nas seguintes obras da
municipalidade do Termo de compromisso nº] 797/2011, que tiveram seus respectivos
projetos padrão FNDE, elaborados no ano de 2008, e a conclusão da obra ocorreu
apenas no ano de 2017, passando-se um período de quase 10 anos, o que provoca
dificuldades na execução do projeto, uma vez que, o mesmos encontra-se defasados, e
os materiais especificados em seus documentos passaram por mudanças estéticas e
geométricas na sua fabricação, quando não, já não existem no mercado consumidor,
podendo assim gerar as restrições e inconformidades na execução da obra.
e

—

O segundo ponto elencado é respeito aos projetos, memorial descritivo, caderno de
encargo e planilha orçamentaria das creches tipo B, padrão .7 FNDE, que são
disponibilizados para os municípios. Ocorre que, existe entre os documentos
elencados divergências construtivas e de material, ex.: o objeto PBanco Retrátil no
PNEP estar na planilha orçamentaria, mais não consta no caderno de detalhamento; o
objeto PCoifa no LactárioP, estar no memorial descritivo, mais não consta em projeto e
na planilha orçamentaria. Existe também dificuldades de comunicação entre a
municipalidade e o órgão FNDE no momento do problema, levando-se meses na
espera de respostas do FNDE para resolução da situação que só ocorrem por
comunicação via email. Essas divergências entre os documentos e a demora na
reposta do FNDE, cria um descompasso entre o projeto e a construção, criando assim

as restrições e inconformidades.

terceiro ponto a ser mencionado, refere-se a fiscalização da empresa terceirizada
pelo o órgão FNDE, que, durante suas vistorias no município, não realiza análise
prévia da situação das obras no sistema SIMEC Obras 2.0, ocasionando replicações de
restrições e inconformidades já apontadas e superadas pelo município, gerando
transtornos a municipalidade e ao próprio ente FNDE, que, necessitam reproduzir
toda uma documentação para uma situação já superada, criando resserviços,
sobrecarregando a equipe técnica do município e do próprio FNDE em analises
desnecessárias. Por ser uma situação que gera bloqueio de recursos desnecessários,
as restrições e inconformidades replicados nas obras, já foram objeto de apontamento
na Autoria Proinfância do Tribunal de Conta da União realizada no ano de 2015 nesta
municipalidade.
O

município buscando resolução para as restrições e inconformidades, mesmo com
todas essas situações desfavoráveis, tem utilizado dos meios legais de notificações,
multas e nos casos mais extremos a realização de rescisão contratual com as
empresas, quando essas não demonstram condições de execução e/au resolução das
O
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situações de restrição das obras. É importante mencionar que a descontinuidade da
obra por parte de uma empresa, e a entrada de uma outra empresa por meios legais
de processo licitatório, provoca muitos vícios nos serviços executados e dificuldades
do município em realizar cobranças as empresas anteriores, pois ocorre que, nem
sempre a fiscalização terceirizada pelo ente FNDE, coincide com a execução da
empresa que deu causa a restrição ou inconformidade. Essa situação é encontrada em
02 (duas) obras, que são: ID 1052220 P Creche Monte Sinai e ID 24869 P Creche
Povoado Novo Horizonte. Cabe lembrar, que normalmente as empresas que têm seus
contratos rescindidos, normalmente estão em situações financeiras de fragilidade,
fazendo com que o município assuma a responsabilização pelos os vícios existentes na
obra.

Diante das restrições sem respostas, datadas de anos como 2013, ressaltamos que as
mesmas já foram respondidas e diligenciadas, e atualmente aguardam elaboração de
repostas mais elaboradas para sua superação. No caso das obras concluídas ID 19312
P Creche Nova Araguaína, ID 1052220 2 Creche Monte Sinai e ID 24869 Creche
Povoado Novo Horizonte, o município não procedeu com 0 Recebimento Definitivo da
obra, vinculando este documento a resposta de todas as restrições e inconformidades
existentes na obra por parte da empresa executora. Para melhor entendimento, segue
em anexo planilha com a situação de cada obra em detalhe...".

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura Municipal corrobora

a

constatação e demonstra

que as ações promovidas pela Entidade exprimem esforços, contudo, não foram suficientes
para garantir que os apontamentos de inconformidades no Sistema SIMEC, fossem sanadas.
As "Restrições e Inconformidades" constantes no Sistema SIMEC, referentes à
execução das obras de construção das unidades do Proinfância sem a devida providência
por parte da Prefeitura, contraria o disposto da letra "a", no inciso III, do paragrafo 5º da
Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de
05/08/2015, que estabelece critérios de transferência de recursos para execução das obras
no âmbito do PAC 2, conforme segue:
"

III aos Municípios, estados e ao Distrito Federal:

(...)

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC, à conta do PAC 2, de
acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritas e especificações) , observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
os prazos e os custos previstos...".

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal, que garantam o saneamento das inconsistências (restrições e inconformidades),

Avaliar

a
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adotando ainda, se necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.2 0bra(s) não iniciada(s).
Fato:
Em inspeção " in loco” realizada nos locais destinados às obras do Proinfância:
ID 1001612 (Creche jardim dos Ipês II) e ID 1001611 (Creche Setor Universitário),
verificou-se que não foram iniciadas & execução das referidas obras, conforme pactuadas no
Termo de Compromisso nº 5148/2013.
Ressalta-se que a Prefeitura Municipal recebeu o valor de R$ 711.123,43, em
01/11/2013, à conta do Programa, correspondente à 18,46% do total dos recursos previstos
no referido Termo de Compromisso, sem que nenhuma providência fosse implementada por
parte da Prefeitura, com vistas ao início da execução das obras.

Conforme os contratos nºs 008 e 009/2014 firmados entre a Prefeitura e a
Empresa Casa Alta Construções LTDA, responsável pela execução das obras, constatou—se
que o prazo de vigência do referido contrato encontrava-se expirado, desde a data de
02/07/2015, sendo que a Prefeitura não apresentou nenhuma perspectiva para o início das
obras, em desacordo com o disposto na letra "a” e ”e", do Inciso III, do Art. Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.

Evidências:
Telas de Consultas do Sistema SIMEC, extraída em 12/07/2018 e Extrato
bancário da Conta Corrente nº 77.327-1, Agência nº 638-6, do Banco do Brasil - SA, em
08/08/2017, contratos nºs 008/2014 e 009/2014, firmado com a Empresa Casa Alta
Construções LTDA, inspeção in loco nas obras em 13 e 14/08/2018 e relatório fotográfico.

~~

Local destinado para construção da creche CEMEI Jardim dos Ipês H Local destinado para construção da creche CEMEI Jardim dos Ipês II
—

PID1001612,

—

'.)ID 1001612.
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Local destinado para construção da creche CEMEI jardim dos Ipês II Local destinado para construção da creche » CEMEI Setor
'.º ID 1001612.
Universitário '! ID 1001611
—

~

~
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_
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Local destinado para construção da creche - CEMEI Seto
Universitário P ID 1001611

Local destinado para construção da creche
Universitário '.º ID 1001611

Local destmado para construção da creche CEMEI Setor
Universitário '! ID 1001611

.“

—

CEMEI Setor

~

—

ID 1001612.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 028—001, de 15/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Araguaína — TO, encaminhou, por meio de Oficio nºl221/2018SEMED—SER, de 16/08/2018, a seguinte justificativa:
”...Informamos que esta prefeitura já realizou 02 (dois) processos licitatórios (anexo
publicações), nos quais não obtivemos sucesso, e que está sendo realizada uma nova

,"

,
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revisão na planilha orçamentária e que, tão logo seja concluída a revisão, será
realizado novo processo licitatório.,”

Análise da equipe:

A justificativa apresentada corrobora & constatação. Conforme a inspeção
realizada, verificou-se que a Prefeitura não iniciou a execução das obras das Creches ID
1001612 (CEMEI Jardim dos Ipês 11) e ID 1001611 (CEMEI Setor Universitário).
Ressalta—se que em consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em
constatou—se que em 30/04/2014 foi contratada a Empresa Casa Alta

12/07/2018,
Construções LTDA, por meio dos contratros nºs 008/2014- e 009/2014, cuja vigência
expirarou em 02/07/2015, sem que houvesse o início da execução física das obras,
evidenciando que, mesmo tendo o FNDE repassado o valor de R$ 711.123, 43, a Prefeitura
Municipal não tomou qualquer providência quanto ao cumprimento do Termo de
Compromisso nº 5148/2013, contrariando o disposto na letra "a" e "e", do Inciso 111, do Art.
5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.
"...III aos municípios, estados

e ao

Distrito Federal:

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC 2, de
acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
os prazos e os custos previstos,-

(...)
e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no Termo de
Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se
revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s)...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 DIGAP

Avaliar imediatamente

situação apresentada, adotando medidas junto à
a execução das obras pactuadas no termo de
compromisso considerando que o recurso foi repassado em 01/12/2013 e ainda não há
nenhuma perspectiva de inicio das obras, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
a

Prefeitura Municipal que garantam

4.3 Movimentação indevida na conta específica do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira na Conta Corr
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77.327—1, agência nº 638-6, específica do Termo de Compromisso nº 5148/2013, verificou—se
que a Prefeitura Municipal de Araguaína -TO, realizou movimentação indevida, conforme
demonstrado no campo "Evidências", em desacordo com os dispostos nos artigos 59 e 13 da
Resolução CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Movimentação evidenciada no extrato bancário da Conta Corrente nº 77.327—
1, Agência nº 638-6, do Banco do Brasil-SA, conforme quadro a seguir.
Movimentação financeira demonstrada pelo extrato bancário, período de 07/04/2014 a 14/08/2018
(sem aplicação financeira)
Saldo em 04/11/2013 (R$711.123,43)
Ra7ão Social
Histórico
Débito
Crédito
[Data
(Saldo anterior)
711.123,43
04/11/2013

~

07/04/2014

--

700.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

15/04/2014

700.000,00

---

Trans.0n Line

Transferência não identificada

23/04/2014

---

173.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

23/04/2014

230.000,00

Trans.On Line

Transferência não identificada

24/04/2014

17300000

---

Trans.On Line

Transferência não identificada

09/05/2014

230.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

04/07/2014

—-—

500.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

04/07/2014

—-

130.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

04/11/2014

—--

100.000,00

Trans.0n Line

”[Tansferência não identificada

27/01/2015

100.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

20/11/201 5

--—

70.000,00

Trans.On Line

lTransferência não identificada

25/1 1/2015

70.000,00

-—-

Trans.0n Line

Transferência não identiﬁcada

29/02/2016

130.000,00

---

Trans.On Line

Transferência não identificada

29/02/2016

500.000,00

~

29/02/2016
20/ 12/2017

90.788,67
———

Trans.On Line

Transferência não identificada

Trans.On Line

Transferência não identiﬁcada

679.000,00

Trans.0n Line

Transferência não identificada

Prefeitura Municipal de Araguaína
Prefeitura Municipal de Araguama

09/02/2018

2.491,25

09/02/2018

679.000,00

Transterencra
recebida

Prefeitura Municipal de Araguaína

enviada

TO

Transterenma
recebida

TO

--

Transferência
recebida

TO

-—-

Transferência
recebida

170.000,00

14/08/2018

2.663,93

14/08/2018

649,93

14/08/2018

700,000.00

Prefeitura Municipal de Araguaína

Transferência

12/06/2018

___

Transferéncia
recebi da

Total Crédito
Total Débito

3.548.593,69
3.452.000,00

Saldo

96.593,69
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TO
TO

700.000,00

I

TO

Transferência
enviada

12/06/2018

170.000,00

~

---

Transferência
recebida

14/08/2018

I

Prefeitura MuniCipal de Araguaina
Prefeitura Municipal de Araguaína
Prefeitura Municipal de Araguaína

-

-

-

-

—

TO

Prefeitura Municipal de Araguaína
TO

-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 028-001, de 15/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Araguaína TO, encaminhou, por meio de Ofício n91232/2018 —
SEMED-SRC, de 16/08/2018, a seguinte justificativa:
—

”...Que houve um equívoco nas movimentações das contas dessa municipalidade, e
ao Erário, inclusive com relação aos
rendimentos de aplicações...”

ratifica que não houve nenhum prejuízo

Análise da equipe:
Na justificativa apresentada a Prefeitura informa que houve um equívoco na
movimentação da conta do programa, que não houve nenhum prejuízo ao erário em relação
aos rendimentos de aplicação.
Por meio do Termo de Compromisso nº 5148/2013, foi repassado à Prefeitura
Municipal de Araguaína -T0, em 01/11/2013, o valor de R$711.123,43, que corresponde a
18,46% do total dos recursos previsto para execução das obras IDs: 1001612 CEMEI
—

jardim

dos Ipês

II

e

ID 1001611

—

CEMEI Setor Universitário.

Os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, que se encontravam
aplicados no mercado financeiro, passaram a ser movimentados indevidamente, em
07/04/2014, conforme quadro demonstrativo contido no campo "Evidência", o qual
demonstra débitos e créditos realizados na conta específica para finalidade diversa ao
objeto do Programa, haja Vista que nenhuma ação quanto à execução física/financeira
pertinente a execução da obra foi realizada.

Em que pese a Prefeitura afirmar que na movimentação da conta não houve
nenhum prejuízo ao erário em relação aos rendimentos de aplicação, na análise efetuada
pela equipe da auditoria nos extratos bancários da conta específica do programa, que parte
dos recursos restituídos & conta do programa não foram devidamente corrigidos

monetariamente.
A movimentação indevida dos recursos financeiros repassados pelo FNDE da
conta específica do Programa, contraria os artigos 59 e 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de
13/07/2012, que determina:
"...Art. 59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:
(...)

III

.

aos municípios, estados e ao Distrito Federal:

(...)
b. utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso e dentro do prazo de

execução definido no art. 11 ;
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(...)
Os recursos financeiros de que trata esta Resolução serão creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica, a ser aberta pelo FNDE/MEC, em
agência do Banco do Brasil S/A.

Art. 13.

(...)

corrente específica deverão ser destinados somente ao
pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação financeira, e serão
movimentados exclusivamente por meio eletrônico, mediante devida identificação da
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos, sendo proibida a utilização de cheques, conforme
dispõe o Decreto nº 7507/2011.

§49. Os recursos da conta

559. Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa finalidade,
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da
dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, considerando que o recurso foi
repassado em 01/12/2013 e ainda não há nenhuma perspectiva de inicio da obra, havendo
ainda movimentação indevida dos recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa,
adotando também, se for o caso, medidas com vistas a recuperar os recursos repassados
pelo FNDE, com a devida atualização, conforme previsto na legislação vigente.

4.4 Determinação judicial à conta específica do Programa.
Fato:
Conforme a movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da Conta Corrente nº 89.639—X, Agência nº 638—6, do Banco do Brasil SA, específica do
Termo de Compromisso nº 5995/2013, verificou-se débitos por determinação judicial, no
montante de R$ 57.290,95 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa reais e noventa e cinco
centavos), realizados na data de 20/04/2018, em desacordo com o disposto o artigo 18, da
Resolução CD/FNDE nº. 26/2013.

Evidências:
Oficio nº 1276-SEMED/SRC, da Secretaria Municipal de Educação da PM de
Araguaína TO, datado de 20/08/2018, em resposta a SA, nº 028-010/2018 e Extratos
bancários da conta específica nº 89.639-X, agência nº 638-6, Banco do Brasil SA, conforme
valores abaixo identificados.
-
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Movimentação financeira extratos bancários da conta específica do período de
20/04/2018 e 10/07/2018 (sem aplicação financeira)
Data
Histórico
“Crédito I_Débito
Razão Social
20/04/2018

20/04/2018
1

0/07/2018

10/07/2018

56.613,55

Egªsíâfªpºsªº

Depósito judicial.

-

677,40

gããªsíàfªºpºªªº

Depósito Judicial.

677’40

_

Transferência

Prefeitura Municipal de
Araguaína - TO

—

56'613'55

Recebida

Transferência

'

Recebida

[Crédito
[Débito

]

]

Prefeitura Municipal de
Araguaína TO
—

57.290,95
57.290,95

]

l

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA, nº 028-010, de 17/08/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Oficio nº 1276-SEMED/SRC, de 20/08/2018,
com a seguinte justificativa:

”.A movimentação indevida evidenciada na conta especifica do programa, a titulo de
depósito judicial, informamos que o fato se deu em decorrência de ação judicial
movida em desfavor da Prefeitura Municipal de Araguaína, processo nº 0008628—6—
—2014.827.0000, que cominou em movimentação financeira não autorizada por esta
Secretaria. Ocorrendo que tão logo cientiﬁcados desse fato, oﬁciamos o secretário
Municipal da fazenda e Procuradoria do Município por meio do oficio 643/2018 e
646/2018, para imediata devolução dos valores atingidos pela decisão judicial. Os
valores foram devidamente restituídas pela Prefeitura Municipal, conforme
evidenciado em demonstrativo de movimentação financeira apresentada na SA. nº
028/-01 0/2018, não sendo configurado danos à execução do programa...."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que já foram tomadas as providências quanto
o ressarcimento dos valores referentes aos débitos por determinação judicial, junto ao
Secretário Municipal da Fazenda e Controladoria Geral do Município, conforme evidenciado
nos extratos bancários da conta específica do programa.
Em que pese a Prefeitura afirmar que realizou a restituição dos recursos
utilizados, conforme análise efetuada pela equipe de auditoria na movimentação financeira
da conta específica do Programa, verificou-se que os recursos restituídos referentes de
20/04/2018 a 09/07/2018, não foram devidamente corrigidos monetariamente, contrariando
os artigos Sº e 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 13/07/2012, que determina:

"..Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:

ºx

(...)
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III.

aos municípios, estados e ao Distrito Federal:

(...)
b. utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso e dentro do prazo de

execução definido no art. 11;
(...)
Os recursos financeiros de que trata esta Resolução serão creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica, a ser aberta pelo FNDE/MEC, em
agência do Banco do Brasil S/A.

Art. 13.

(...)
§49. Os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados somente ao
pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação financeira, e serão

movimentados exclusivamente por meio eletrônico, mediante devida identificação da
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos, sendo proibida a utilização de cheques, conforme
dispõe o Decreto nº 7.507/2011.
559. Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa finalidade,
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da

dívida pública federal, se a sua utilização ocorrer em prazo

inferior a um mês...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto a
Prefeitura Municipal de Araguaína - TO, quanto à movimentação financeira indevida na
Conta Corrente nº 89.639-X, Agência nº 638—6, do Banco do Brasil SA, específica do Termo
de Compromisso nº 5995/2013 demonstrada pelos extratos bancários, conforme previsto na
legislação vigente.

4.5 Ausência de registros de funcionamento de obra no SIMEC.

Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada nas obras: ID 105220 (CEMEI Monte
Sinai), ID 24867 (CEMEI MCMV 001), ID 24869 (CEMEI Povoado Novo Horizonte), ID
19312 (CEMEI Nova Araguaína) e ID 20261 (CEMEI Praça Iguaçu), verificou-se que as
mesmas encontravam-se concluídas e em atividade, no entanto, em consulta efetuada ao
Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras
2.0, (aba Funcionamento de Obra) não há nenhum registro com a situação que se encontram
as obras citadas, com as respectivas fotos comprobatórias, em desacordo com o disposto no
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F.

Art.

Sº, Inciso

III, letras "f"

e

"j” da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC Obras 2.0, aba: "Funcionamento de obra",
em 12/09/2018, referentes as obras do Proinfância: ID 105220 (CEMEI Monte Sinai), ID
24867 (CEMEI MCMV 001), ID 24869 (CEMEI Povoado Novo Horizonte), ID 19312 (CEMEI
Nova Araguaína) e ID 20261 (CEMEI Praça Iguaçu) e inspeções in loco realizadas nas
referidas obras, conforme levantamento fotográfico exemplificado a baixo:
—

W

“W“Í“Í

~

Creche Nova Araguaína - ID 19312 (Em funcionamento)

~
~
~

—

w.,

Creche Nova Araguaína ID 19312 (Em funcionamento)
—

Creche Novo Horizonte ID 24869 (Em funcionamento)
—

_,

«.»,

~

Creche MVMV 001

—

ID 24867 (Em funcionamento)

~

Creche MVMV 001—ID 24867 (Em funcionamento)

~
\
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~

maa—

«
Creche raça iguaçu - ]D20261 (Em funcionamento)
»“

«a»

Creche Praça iguaçu ID20261 (Em funcionamento)
—

Manifestação da entidade:
Não houve a emissão de Solicitação de Auditoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Conforme inspeção "in 1000" realizada nas obras ID 105220 (CEMEI Monte
ID
24867
(CEMEI MCMV 001), ID 24869 (CEMEI Povoado Novo Horizonte), ID
Sinai),
19312 (CEMEI Nova Araguaína) e ID 20261 (CEMEI Praça Iguaçu), em 12/09/2018,
verificou-se que as mesmas encontram—se concluídas e em funcionamento sem que, os
respectivos registros quanto a situação das referidas obras foram informadas no Sistema
SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra), contrariando assim, o disposto no Item
XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III, letras "f" e ”j” da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece
que a Entidade tem responsabilidade de:

”.f. científica:" mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução
do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
endereço eletrônico 'http://símec.mec.gov.br"'; ”j. permitir ao FNDE o
acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo, as informações e os
“X
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documentos relacionados

à

execução do objeto no que se refere ao exame da

documentação...”.

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1 DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal de Araguaína TO, para que, em prazo certo,
providencie a inserção dos dados referentes às obras no SIMEC, mantendo, sempre, o
sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar o
—

cumprimento da citada providência.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2012
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes ‘as vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 605.472,96
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada
PAR, no montante de R$
902.409,21 (Novecentos e dois mil, quatrocentos nove, vinte e um centavos), referente à
Subação Aquisição Mobiliário Escolar (para as creches do Proinfância), pertinentes aos
Termos de Compromissos nº's 12009/2014, 00424/2015, 00334/2016 e 00380/2016.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 605.472,96, anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Termo de
Compromisso nº 12009/2014, referente à Subação Aquisição Mobiliário Escolar (para as
creches do Proinfância), sendo que os valores examinados referem-se à totalidade dos
recursos transferidos à conta dos Termos de Compromissos nº's 01209/2014, 00424/2015,
00334/2016 e 00380/2016.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº's 01209/2014,
00424/2015, 00334/2016 e 00380/2016, referente a (ao):
—

Inspeção 'in loco”: mobiliários adquiridos, mobiliários comprados e sem utilização;

R.F.Nº 25/2018 / PREF MUN DE ARAGUAINA

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira.
—

Foram inspecionados os mobiliários escolares (para as unidades de Educação
do Proinfâncía) conforme segue:
creche
Infantil

,29

,00

,00

149,00

DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO CS

303,00

.490,00

- TL

500,00

240,00

24,00

31,95

98

45,00

DE REUNIãO - M7 (PROINFANCIA) MOBILIÁRIO 4

ovo

Xavier
Novo Horizonte
osé Xavier

ª:;ªºerªªºmºªºª

OU CARROSEL
-

“

Paraguaçu

—

CR

LUDICO EM POLIETILENO

—

PARA ALUNO TAMANHO 03

E dﬂia Moraes Soares

—

CIA-03

GlRAToRIA COM BRAÇOS « C6

Edília Moraes Soares

,00

FIXA COM BRAÇOS C7 (PROINFANCIA)
—

Edílja Moraes Soares
Edﬂia Moraes Soares
Paraguaçu
E dília Moraes Soares

COM COLCHãO - BÇI
—

COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA

3001 "
enta

PARA PROFESSOR -

GJP—01

—

Bem“
-

CEI

0,00

76.00

,22

,00

75,00

134,00

ARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S ARZ

706,39

1,00

ARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S _ ARB

.139,98

532.49

,90

,00

—

Hªggª-

00

63,00

ALTA PARA ALIMENTAçãO DE CRIANÇAS C1

Benta»

39,00

CEI

DE MICROONDAS 30 L

Benta

Bªla" CEI

DE

—

MI

uso DOMéSTICO

FROSTFREE - RF2

334,99

PLATAFORMA 150KG - BL2

Benta

Constatações:
5.1 Auséncia de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada pela
Prefeitura Municipal, verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com 0 nome
do programa e do FNDE/MEC, em desacordo com o disposto no item XIV, do Termo de
Compromisso nº 1.209/2014.

Evidências:
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Notas Fiscais referentes as despesas realizadas

à

conta do Termo de

Compromisso nº 1209/2014, conforme abaixo:

Favorecido

Nota Fiscal Data

2.787
.
N
Dlsmbmºªº Vldª Ltdª
2.788
5.513
Genesystem Com Ser de Informática Eírele MB 5.620
5.624
.

.

03/11/2016 6.000,00
03/11/2016 61.975,84
17/11/20161.940,00
17/01/2017 10.544,00
19/01/2017 9.780,00
25/10/2106 3.920,00
25/10/2016 9.960,00
25/10/2016 2.280,00
25/10/2016 6.904,00
13/12/2016 6.792,00
24/10/2016 10.788,00
30/11/2016 2.164,00
17/06/2015 42.880,00
09/07/2015 5.648,40
14/11/2016 9.760,00
30/11/2016 6.080,00
14/11/2016 14.264,00
25/09/2015 1.134,00

.

—

2.403

Luminata Distribuidora - Eirele-ME

.

.

.

.

Pontual Dlstnbuldora Elrele - EPP

.

.

.

Pºrtªl Dªtªbmdºrª Ltdª

Valor R$

2.404
2.405
2.406
2.513
26.966
27.490
20.065
20.420
5.481
5.522
5.480
4.272

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 028-011/2018, de 17/08/2018,
que solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não apresentoou sua manifestação quanto aoo fato
constatado.
A ausência de identificação contraria o disposto no art. 79, item III, letra 'k',
da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores, o qual determina que os
documentos comprobatórios das despesas deverão ser emitidos com a identificação do
FNDE/MEC e do Programa.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos comprobatórios de despesas:

”[...] Não

se

trata de preceito inútil, pois visa
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a

relacionar os documentos

~

comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal seja
utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.”

Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE tratando de identificação de
documentos de despesas referentes à Programas do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados [...], a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e & malversação do
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em
questão, com fulcro no § 79 do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006,

[ ]

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.1.1. A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR/Mobiliário Escolar, que determina a identificação dos comprovantes
de despesas com o nome do Programa e do FNDE.

5.2 Realização de despesas não previstas no Termo de Compromisso.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Araguaína/TO, realizou despesas não previstas no
Termo de Compromisso nº 1209/2014, conforme demonstradas no campo "Evidências", em
desacordo com disposto no no item IV, referido Termo de Compromisso.

Evidências:
Notas Fiscais referentes as despesas realizadas a conta do Termo de
Compromisso nº 1209/2014, conforme abaixo:
Valor

do fato
1477

7/06/201

1.584,00

entiladores de teto tron 3 pás.

1476

/06/201

556,40

atame EVA 20mmx1x1.

1475

IOB/201

544,00

4 e 6 anos C3 (modelo Proinfância).

/201

720,00

5 e 6 anos C5 (modelo Proinfância).

[201

.720,00

em ferro p crianças de 2 a 4 anos C2.

[201

500,00

1

1.296,00

01

.124,00

1

1.372,00

DVD

brancos 0,90x1,2m em alumínio.

mural de feltro 0,90x1,2m em alumínio.
em aço, 4 gavetas pastas suspensas.

~~
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para BEBE de plástico.

127

adulto.

27

de refeição

sem braço, com rodinhas e altura regulável.

127

lixeira coleta seletiva capacidade 50 litros.
de aço - 3 corpos e 12 portas am2.

uso doméstico 250L.

127

15

0/08/2015 16

75

0/08/2015

,6

0/08/2015 16

17

18/12/2015

em polietileno 4

18

18/12/2015

redondo adulto 100cm.

1

1/12/2015

1

1/12/2015

suspenso de aço primeiros socorros.

,8

0/08/2015

,97

1.290,00
,91

1

168
9,8

otal R$

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 028—011/2018, de 17/08/2018,
justificativa
quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
que solicitou
Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
As aquisições dos itens descritos no quadro demonstrativo no campo da
"Evidência", realizadas pela Prefeitura Municipal de Araguaína, não foram balizadas no
Termo de Compromisso nº 1209/2014, conforme se verifica nos referidos documentos.
As referidas despesas contrariam o disposto no item IV, do Termo de
Compromisso nº 1209/2014, 0 qual determina que:
"...IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDEﬂVIEC, exclusivament,e
no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando—se para que a movimentação
dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo
de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar—se,
restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneﬁcidrios dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização
de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7507/2011."

Ademais, a utilização de recursos em itens não compatíveis com o objeto do
Programa contraria a letra "f", subtem III, art. 7º da Resolução CD/FNDE nº 14, de

0806/2012, que determina às entidades municipais a:
"...executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso e dentro do cronograma
estabelecido"
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:

l

5.2.1 DIGAP
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Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal que garantam o saneamento do fato apontado e caso, se entender necessário,
solicitar a restituição dos recursos, com vistas & resguardar os cofres da Autarquia

5.3 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme evidenciado nos extratos bancários das Contas Correntes nº's nº
81.008-8 e nº 91058-9, Agência nº 6366, do Banco do Brasil SA, referentes aos Termos de
Compromissos nº's 1209/2014 e 0424/2015, respectivamente, verificou—se movimentação
financeira, créditos e débitos, conforme demonstrado no campo evidência, não
correspondentes à execução do Programa.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente do Banco do Brasil SA, nº 81.008-8,
Agência nº 636—6, referente aos Termos de Compromissos nº's 1209/2014 e 0424/2015,
conforme a seguir:

Demonstrativo da movimentação financeira - período de 26/10/2015
a 03/08/2018 (sem aplicação financeira)
~

Data

"Histórico

19/10/2015HSa1do anterior

"Crédito
“108.614,87

~

-

|12/01/2016llTransferêncía On Line

Iza/12/2016llTransferência On Line

“Débito

|

-

~

[|

|

“180.000,00

|

11.644,81

||-

|

[20/12/2016||Transferência On Line

"180.000,00

||-

|

|09/11/2017vlTransferêncía Enviada

||-

|

~

[04/05/2018 Transferência Recebida

~

140.000,00

-

"140. 000, oo

~

~

.04/05/2018l Transferência Recebida

]|1.,699 32

||-

|

~

Total

"441.959,00 320.000,00l
~

~

~

Extratos bancários da Conta Corrente do Banco do Brasil SA, nº 91058—9,
Agência nº 638-6, do Banco do Brasil S/A, referente ao Termo de Compromisso nº
1209/2014.

Demonstrativo da movimentação financeira realizada no período
de 01/06/2017 a 30/06/2018 (sem auferir rendimento de aplicação
financeira)
"Débito
"Crédito
|Data
J Histórico

~

|01/06/2017l Saldo anterior

“258.803,26

~

||
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”('I
Nº;

NV

“14/06/2018“ Transferência Pref. MAraguaína

Total

-

250.000,00l

[]

"258.803,26 250.000,00l
~

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 028-006 e 028-007, de
15/08/2018 e 16/08/2018, respectivamente, a Prefeitura Municipal de Araguaína
apresentou, por meio dos Ofícios nºs 1.235/2018 e 1236/2018, de 16/08/2018, a seguinte

justificativa:
"...em resposta a constatação, movimentação indevida da conta específica do
Convênio, a Prefeitura infoma que houve um equívoco nas movimentações das contas
dessa municipalidade, e ratifica que não houve nenhum prejuízo ao Erário, inclusive
com relação aos rendimentos de aplicação...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A Prefeitura esclareceu
que houve equívoco na utlização dos recursos e que não houve prejuízo ao erário, inclusive
quanto ao rendimentos de aplicações financeiras, no entanto, a movimentação indevida
verificada nas Contas Correntes específicas do Programa, contrariam o disposto no item
IV, Termos de Compromisso nº 0424/2015 6 Termo de Compromisso nº 1209/2014, que
determina:
"...IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente
no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando—se para que a movimentação
dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo
de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar—se,
restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização
de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7507/2011

Dessa forma, permanece a constatação

Recomendações:
5.3.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apontada no presente relatório, e se
entender necessário, implementar iniciativas junto a Prefeitura Municipal de Araguaína T0, com vistas & resguardar os cofres da Autarquia.

5.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do
Pro grama.
FX
xX
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Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 81008—8, nº 89.088-X e nº 86.275-4, Agência nº 638-8, do
Banco do Brasil SA, especiﬁcas do Programa, referentes aos Termos de Compromisso nº
1.209/2014, nº 334/2016 e nº 380/2016, respectivamente, verificou-se a inexecução dos
recursos repassados pelo FNDE à conta do PAR Mobiliário,conforme demonstrado no campo
"Evidências".
Ressalta-se que a vigência dos Termos de Compromissos nº's 1.209/2014,
334/2016 e 380/2016 expiram em 02/2019, 11/2018 e 12/2018, respecivamente, conforme
consulta ao Sistema SIMEC, realizada em 25/07/2018.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 81008-8, nº 89.088-X e nº 86.275-4,
Agência nº 638-8, do Banco do Brasil SA, específicas do Programa, referentes aos Termos
de Compromisso nº 1.2009/2014, nº 334/2016 e nº 380/2016, respectivamente.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 028-006/2018, de
15/08/2018, a Prefeitura Municipal de Araguaína apresentou, por meio do Ofício nº
1235/2018, de 16/08/2018, as seguintes justificativas:
"...em resposta a constatação de não utilização dos recursos financeiros transferidos à
conta do Programa, informa que, para a aquisição e cumprimento dos Termos de
Compromisso nº 201600224 e 201600380, respectivamente, está sendo elaborado o
Termo de Referência para que assim seja prosseguido o trâmite administrativo de
aquisição,-"

Análise da equipe:
Na justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal de Araguaína a
Entidade informa que "está sendo elaborado o Termo de Referéncia para que assim seja
prosseguido o trâmite administrativo de aquisição, no entanto, verifica-se que as obras
contempladas com os recursos referentes aos respectivos Termos de Compromisso
encontram-se em funcionamento e com necessidade dos mobiliários e equipamentos.

contraria

o

A não utilização dos recursos do Programa na aquisição no prazo devido,
disposto nos Itens II e III dos Termos de Compromisso, os quais estabelecem:
"...II Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas
—

pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.
IH - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente,
no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do
cronograma de execução estabelecida./'.

Dessa forma, mantém-se a constatação.
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Recomendações:
5.4.1 A DIGAP

Para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações abaixo:

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal que garantam a adequada continuidade da execução do Programa
PAR/Mobiliário e a consumação da política pública, considerando que a vigência do termo
de compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar
1-

os cofres da Autarquia.

2- Levantar casos similares ao ora apontado por esta Auditoria Interna, de
forma a identificar e evitar que recursos do programa fiquem parados por longos períodos
nas contas correntes da prefeitura sem a devida aplicação no objeto pactuado.

6. Conclusão:

6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em itens
específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no PAINT
respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos;
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3 e 5.4,
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades;
6.3. As constatações referentes aos subitens 1.4 e 5.1, deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto ao atendimento da recomendação formulada por esta
Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas por parte da prefeitura, ficando a
critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim entenderem pertinente,
questionarem eventualmente os entes que receberam a fiscalização acerca das iniciativas
que adotaram;
6.4. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 2.1 e 3.1, os achados de auditoria, ainda
que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providências que entender cabíveis;

6.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e recomendações do
TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como
demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de Contas
Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
6 6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo às
recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e
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consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por
objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais
falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores, relativamente
aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU no 24, de 17/11/2015;
7.2. à DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE), atentando para o contido no
subitem 6.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2 e 1.3,
devendo, no prazo máximo de 30 días, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da
Ouvidoria do FNDE;

7.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
7.4. à DIGAP: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido
no subitem 6.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 5.2, 5.3 e 5.4, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Mín.
Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;

do FUNDEB

-

7.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
a)”
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deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
7.6. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete; e

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

7.7. a Prefeitura do Município de Araguaína/TO, para conhecimento e
providências quanto a observância da recomendação formulada por esta Auditoria Interna,
conforme subitem 1.4 e 5.1 ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 04/09/2018

/CORAP/AUDIT/FNDE

~

DIVAP/CORAP/AUDIT/FNDE

~~
DIVAP/CQRAP/AUDIT/FNDE

~
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se ao Coordenadora da CORAP, para
anuência.

Em

lá”/Ll

”E

efe da DIVA

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 1027678).

Em ,a; /

ª

/ ig;
Auditor-Chefe Substituta
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