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PREF MUN DE VITORIA ES

Auditoria realizada no periodo de 19/02/2018 a 02/03/2018, com o objetivo de
verificar a 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 relacionadas, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício
—

de 2017 - OS. nº 001/2018,

referente ao item 129 do anexo V do PAINT 2018 ;

- Programa Nacional de Apoio

ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS
002/2018, referente ao item 130 do anexo V do PAINT 2018;

nº

WWW
- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017

- OS

nº 003/2018, referente ao

item 131 do anexo V do PAINT 2018;
Analisado por:

e

- Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição

de Equipamentos para a Rede Escolar

- PROINFANCIA, exercícios 2012 a 2017 - OS

Pública de Educação Infantil
referente ao item 132 do anexo V do PAINT 2018 ;

- PAR - MOBILIÁRIO, exercício 2013

- OS

nº 004/2018,

nº 005/2018, referente ao item 133 do anexo V do

PAINT 2018;

Anansadospm
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 5.121.651,80
Extensão dos exames:
Analisada a 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$ 2.255.507,20 (dois milhões, duzentos e cinquenta
e cinco mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos), referente aos meses de abril, junho,
setembro e dezembro/2017.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE foram realizadas
conforme previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das ações
pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2017, referente
à (ao):

- Regularidade

da documentação comprobatória da despesa; empenhos, notas fiscais,
e controle de
recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos;

recibos, movimentação financeira da conta específica do programa

- Agricultura Familiar: percentual utilizado na Agricultura Familiar;
—

Responsável técnico: atuação do Nutricionista quanto a confecção dos cardápios;

- Controle Social: constituição

e atuação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE,
contas
de
e
infraestrutura
parecer de prestação
para funcionamento do Conselho;

- Inspeção nas escolas: oferta

de alimentação escolar, condições de armazenamento e
manipulação dos gêneros alimentícios adquiridos.

Foram inspecionadas 40 unidades escolares da rede de ensino do município
de Vitória-ES para verificação da execução do PNAE, conforme a seguir:

02

Orlandina de Almeida Lucas,
Octacilio Lomba,

03

Ocarina Nunes Andrade,

04

Dr. Thomaz Tommasi,

05

Luiz Carlos Grecco,

06

Terezinha Vasconcellos Salvador,

07

Irmã acinta Soares de Souza Lima,
Padre Anchieta,
Adilson da Silva Castro,

01

08
09
10
11

MEI
MEI Ja

Castello de Mendon

tha Ferreira de Souza Simões,

&
x
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Marechal Mascarenhas de Moraes,
uscelino Kubitschek de Oliveira,
Adão Benezath,

Alavaro de Castro Mattos,
Professora Cida Barreto,
Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti,

inotti,

Eber Louzada

rimental de Vitória UFES,
Ronaldo Soares,

Anisio

ola Teixeira,

S

Rita de Cássia Oliveira,
Eliane

M

es dos Santos,

ólia Dias Miranda Cunha,

Professora Maria Stella de Novaes,

MEI Eldina Maria Soares Bra

MEI Yolanda Lucas da Silva,
Neusa Nunes Gonçalves,

Zilmar Alves de Melo,
MEI oão Pedro de
,
dos Santos
Elzira Viva
Maria Madalena de Oliveira Domin
Rubens osé Vervloet Gomes,

es,

Ana Maria Chaves Colares,

Adevalni

S

undo Ferreira de Azevedo,

Maria Leonor Pereira da Silva,
Lidia Rocha Feitosa,
Gaudío,
Edna de Mattos
Maria Gorete Coutinho Costa,
MEI Carlita Correa Pereira.
Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório,
conforme segue:

Constatações:
1.1 Transferências de recursos em desacordo com o estabelecido pelo

Programa.
Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou—se
que a Prefeitura Municipal descentralizou recursos financeiros às escolas municipais,

'e
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conforme quadro demonstrativo no campo 'evidência', para realização de despesas com
alimentação escolar, sem observar o valor percapta previsto na legislação do Programa que
define a Vinculação dos recursos repassados a quantidade de alunos matriculados e
cadastrados, com base em censo escolar do ano anterior ao do repasse, em desacordo com o
art. 8º da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Ficha Financeira com a relação de escolas beneficiadas e valor do pagamento
com os recursos oriundos da conta específica do PNAE e Ofícios nºs 216, 217 e 218SEME/GAB, de 15/03/2017, que trata da autorização de transferências às escolas
municipais.

~

Exemplificando, relação das transferencias efetuadas, conforme quadro a
seguir:
, .

Cºdldº

Nome Escola

Escola

EMEF Adão Benezath

32041462

Valor

Qtde

Modalidade

Repassado
(R$)

Alunos

Fundamental

509

Atendimento Educacionªl
Especializado

11

~

8.000,00

EMEF Álvaro de
Castro Mattos

32041497

Fundamental

865

8.000,00

EMEF Arthur dª Cºªtª
e Silva

32041500

Fundamental

658

8.000,00

EMEF Alvimar Silva

EMEF Edna d3 M att os
Siqueira Gau dio
EMEF El“lane
Rodrigues dos Santos

32040253

32040261

,

EMEF El um V“1vac qua
_

~
32040423

dos Santos

8.000,00

689

Atendimento Educacional
Es P ecializado

7

8.000,00

Fundamental

766

Atendimento Educacional
E speCIa 1'12a d º

2

Fundamental

866

Fundamental

783

'

Atendimento Educacional
Fundamental

32041527

Atendimento Educacional
Especmhzado

EMEF Marechal
Mascarenhas de
Moraes

12

Fundamental

Espec1ahzado

EMEFJ usce l'mo
Kubitschek de Oliveira

~ ~
~

Atendimento Educacional
Especializado

'

32040270

F u nda men ta 1

32041535

Atendimento Educacional
'

'

Espec1ahzado
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8'000'00
I

~
8-000,00

1

787

II

3-000100
1

765

I

8.000,00
7

(141148

EMEF Rita de Cassia
Oliveira

Fundamental

694

Fundamental

563

Atendimento Educacional
Especializado

1

32075227

EMEF Neusa Nunes
Gonçalves

32040598

Fundamental

EMEF Ex erim e ntal
de VítóriapUFES

~
~

32041470

~

EMEF Octacfiio Lomba

J

~
~

8.000,00

448
.

Atendimento Educacional
Especmlizado

5

Fundamental

473

Fundamental

898

Atendimento Educacional

131

32079370

~

8.000,00

8.000,00
8.000,00

,

1
EMEF Prof Mar'a
Stella de Novaes

32040547

EMEF Irma ]acmta
Soares de Souza Lima

32 040474

Espec1ahzado

~

Fundamental

8.000,00

562

8.000,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 005-003/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória - ES apresentou por meio do Ofício nº 180/2018 — SEME/GAB, de
26/02/2018, a seguinte justiiicativa:

recurso ﬁnanceiro às Unidades de
Ensino destina—se exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, em
conformidade com a Resolução 26/2013 do FNDE, considerando ainda o que
estabelece a Lei nº 8.666/93 quanto ao valor de dispensa de licitação.
o

critério utilizado para

o repasse do

Que o referido repasse para as Unidades de Ensino é correspondente a 15%
do montante total do PNAE, destinando-se a aquisição de gêneros perecíveis

(compras de hortifrutigranjeiros,

especialmente temperos)

e

excepcionalmente, na aquisição emergencial de gênero alimentício da base
alimentar, planejado em cardápio, porém, cujo abastecimento regular por
Empresa vencedora do Certame Licitatório, sofre ocorrência intempestiva,
infortúnia gerando abrupta interrupção no abastecimento a Unidade de
Ensino.
Cabe registrar ainda que a politica adotada na Administração prioriza a
compra centralizada, primando pela transparência, livre concorrência,
economicidade, etc, bem como, o cumprimento do que estabelece a Lei
n.11.94.7/2009 regulamentado pela Resolução 26/2013 do FNDE, quanto ao
percentual destinado à aquisição de gêneros da agricultura familiar, que,
somando a realização de Certame Licitatório para aquisição de gêneros
alimentícios básicos que compõe o cardápio escolar, correspondem juntos o
percentual de 85% do montante de recursos anuais repassados pelo FNDE ao
Município de Vitória.

Neste sentido, cabe enfatizar que toda aplicação do recurso do PNAE teve a
sua execução na compra de gêneros alimentícios, conforme demonstrado nas
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prestações de contas, cumprindo fielmente o objetivo do recurso que e'
assegurar a alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional
aos estudantes da escola pública municipal.

Por fim, cabe registrar que a Administração tem uma política Municipal de
Alimentação Escolar que pressupõe expressivos investimentos de
recursos próprios visando assegurar sua plena execução...".

Análise da equipe:
A Prefeitura do Município de Vitória/ES repassou às escolas de sua rede de
ensino o valor anual fixo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para que estas unidades possam
adquirir gêneros alimentícios mediante dispensa de Licitação nos limites previstos no artigo
24, inciso II da Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos nº 8666/93. O
restante do recurso é utilizado pela Prefeitura para aquisição dos gêneros de forma
centralizada. O fato apresentado discorre em inobservância à legislação do Programa que
menciona em Vários artigos a Vinculação dos recursos repassados a quantidade de alunos
matriculados e cadastrados, com base em censo escolar do ano anterior ao do repasse. A
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, trata em seu artigo 89, da faculdade que as
Entidades Executoras dispõem para transferir diretamente às creches, pré-escolas e escolas
do ensino fundamental, que atendam a clientela do Programa, pertencentes a sua rede, os
recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, porém condiciona a transferência ao
respeito do valor per capita fixado e a comunicação do fato ao FNDE.
Em que pese a Prefeitura Municipal alegar de que os repasses financeiros às
escolas representam somente 15% do montande dos recursos do Programa, os quais foram
destinados à aquisição de gêneros alimentícios, os repasses realizados as unidades
escolares de forma linear, independente do quantitativos de alunos, não encontra respaldo
na legislação específica do PNAE.

Portanto, permanece a constatação.

Recomendação:
1.1.1 A Prefeitura

Para que adote providências quanto à regularização da forma de gestão dos
recursos repassados pelo FNDE, em conformidade com as regras do Programa.

1.2 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para o atendimento aos 46.510 alunos matriculados na educação básica, a
10 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 § 2º, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013, de 17/06/2103.

Prefeitura Municipal emprega apenas
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Evidências:
Ficha funcional do quadro técnico de nutricionistas da Prefeitura Municipal de
Vitória— ES e Ofício número 174/2018 — SEME/GAB, de 23/02/2018, da Secretaria Municipal
de Educação.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 005—005/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória - ES apresentou por meio do Ofício nº 174/2018 — SEME/GAB, de
23/02/2018, a seguinte justificativa:
—

Atualmente esta Secretaria Municipal de Educação conta com um quadro
de 10 (dez) Nutricionistas, destas 01 RT e 09 QT, as quais desenvolvem todas
as atribuições contidas na Resolução FNDE nº 026/2013.

Informamos, ainda, que está em andamento processo para contratação de
mais 02 (dois) profissionais Nutricionistas, processo PMV nº 495040/2018,
cujo resumo descritivo segue acostado, visando o incremento do número de
nutricionistas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Além do quadro de proﬁssionais lotado na SEME Central dispomos ainda de
mais 04 nutricionistas as quais estão vinculadas ao Contrato nº 08/2016, aqui
acostado por cópia, que trata da prestação de serviços de preparo e
distribuição de alimentação escolar nas escolas, com as seguintes atribuições:
(..,)
Cabe ressaltar que, o Município de Vitória, por meio da Secretaria de
Educação, no que diz respeito à execução técnica e administrativa do PNAE,
adota as politicos e ações que se façam necessárias para promover e garantir
a alimentação escolar, bem como a segurança alimentar e nutricional dos

alunos...”.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em Vista que a
disponibilização de apenas dez nutricionistas para atuar no Programa contraria a
determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
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 al u n os

Nº Nutri 0 ionistas

Carga horária Técnica Mínima
semanal recomendada

x“
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té 500

1

RT

01 a 1.000

1

RT +

QT

0 haras

1.001 a 2.500

1

RT + 2 QT

0 horas

.501 a 5.000

1

RT + 3 QT

0 horas

1

RT+3QTe+

cima de 5.000

0 horas
1

01

QTA cada

ção de 2.500 alunos.

0 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".
A prefeitura informou que além do quantitativo de nutricionistas lotado em
seu quadro técnico, está sendo implementada a contratação de mais 2 profissionais, e que
contam também com mais 4 nutricionistas oriundas da empresa contratada que presta
serviços inerentes ao desenvolvimento do Programa. Ressaltou ainda, que todas as ações
necessárias com vistas a promover e garantir a alimentação aos alunos com segurança são
adotadas.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 4.651 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 10 (dez) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 51 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 Vitória - ES, 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 A DIRAE

Notificar & Entidade 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 Prefeitura, em consonância com o art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com 0 art. 69, §
Sº 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:
Em que pese ter sido verificado boas estruturas de estocagem e o regular
processo de acondicionamento dos gêneros alimentícios nas escolas municipais, constatou-
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se nos depósitos escolares, em todas as escolas inspecionadas, a guarda de materiais
alheios & alimentação escolar, tais como: utensílios de cozinha, liquidificadores, batedeira,
panelas, picador de legumes, cadeiras, pastas com documentos, engradados plásticos para
transporte de materiais, balde, vassouras, rodo, etc..., em desacordo ao estabelecido no art.
33, da Resolução CD/FNDE nº 26/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizada em 40 unidades escolares, conforme relacionadas
no quadro do campo 'Informação' deste relatório.

Exemplificando: algumas das situações verificadas nas escolas inspecionadas:

CEME!

!

=

,

Amzro ESPINDOLA TEIXEIRA

EMEF JUCEUNO RUBISTCHEC

[

casa num sonar:

[

]

I

]

j

EMEF ELZERA VW’ACOUA DOS SkNTO-S

v"

v

“

*
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CEMEI ZENAIDE GENDVEVA

:

EMEF

oucnuo

LCM-18A

]

,.

'

i

[

EMEF PÃDRE ANCHIETA

CEMS: RUBENS JOSE VERVROLET

--»-

“...,.

«.7

~~
]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 005-006/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória - ES apresentou por meio do Ofício nº 206/2018 - SEME/GAB, de
01/03/2018, a seguinte justiﬁcativa:
Em atendimento a solicitação de informações recebida por este Gabinete
pertinente & condições inadequadas para armazenamento e conservação dos
gêneros alimentícios em escolas visitadas pela equipe de técnicos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação / FNDE, explicitamos o que segue
abaixo.

A Secretaria de Educação não admite tais práticas e no caso em tela, como em
outras situações similares, os procedimentos adotados são:
1— imediata notificação da Unidade Escolar visando sanar
verificada;

a

inconformidade

2- notificação da empresa terceirizada no sentido de intervenção junto aos
seus funcionários, acompanhado de ação orientativa;
3- no caso de reincidência determinação de substituição de funcionários e
demais penalidades previstas em contrato vigente.
Cabe evidenciar que esta SEME, por meio da Coordenação de Alimentação e
Nutrição Escolar, SEME/GGE/CANE, e pela empresa contratada Soluções,
realiza processo de formação de merendeiras onde recebem orientações de

i
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que qualquer utensílio que não seja gênero alimentício não pode ser
armazenado no mesmo ambiente que os gêneros alimentícios e que o mesmo
deve ser mantido sempre limpo, organizado, a ﬁm de que tenham a circulação
de ar necessária para garantir a integridade dos alimentos armazenados.
De todo modo, em acordo ao § 49 do art.33, da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, a equipe de nutricionistas da SEME/GGE/CANE, em visitas
técnicas orientará novamente as merendeiras sobre a organização e limpeza
do estoque e solicitará a retiradas dos itens mencionados com destaque para
as Unidades de Ensino descritas no relatório emitido pelo FNDE, garantindo
as condições higiênico—sanitárias do local...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura alegar que prime pelo bom e regular processo de
armazenamento dos alimentos nas escolas municipais e que será adotada medidas junto as
escolas inspecionadas com vistas a resguardar as adequadas condições de estocagem dos
gêneros alimentícios, constatou-se nos depósitos a guarda de outros materiais alheios a
alimentação escolar em todas as unidades visitadas, em desacordo com o § 49, do artigo 33
da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que as entidades executores
adotem medidas que garantam adequadas condições de estocagem e condições higiênicosanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa.

Portanto, mantém—se a constatação, ressalvando-se que deixa—se de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura Municipal informou que implementará
medidas com vistas a resguardar as adequadas condições dos depósitos de armazenamento
de alimentos das escolas municipais.

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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 533,12
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 533,12 (quinhentos e trinta e três reais e doze centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE foram realizadas
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conforme previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das ações
pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2017, referente
à (ao):

- Regularidade da documentação comprobatória da despesa: empenhos, notas fiscais,
recibos, movimentação financeira da conta específica do Programa

e

rotas dos veículos

escolares,-

- Controle Social: constituição e atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social - CAC's FUNDEB, parecer de prestação de contas e infraestrutura para
funcionamento do Conselho;

- Inspeção dos veículos: verificação in loco das condições

dos veículos e rotas do transporte

escolar.

Na análise documental das despesas verificou-se que os recursos ainda não
foram utilizados e, consequentemente, não houve inspeções de veiculos escolares que
beneficiariam a clientela do PNATE.
Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório,

conforme segue:

Constatações:

2.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 5480—1, Agência nº 3665-1, do Banco do Brasil SA,
específica do Programa, verificou-se a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNATE, em desacordo com o disposto no art. 29, da Resolução CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015.

Evidências:
Extratos bancários Conta Corrente nº 5480-1, Agéncia nº 3665-1, do Banco do
específica
do Programa.
Brasil SA,

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-001/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou por meio do Ofício nº 251/2018-SEME/GAB, & seguinte

justificativa:
A Secretaria Municipal de Educação está adotando as medidas pertinentes
visando identificar a inconformidade nas informações do Censo Escolar desse
município que acarretou o repasse no exercício 2017 de recursos para a
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.

Ç

&
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Informamos, ainda, que os encaminhamentos necessários visando a devolução
do repasse indevido estão sendo realizados junto à Secretaria Municipal de
Fazenda".

Análise da equipe:
Em análise na movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da conta corrente específica do Programa, verificou-se que os recursos repassados pelo
FNDE no exercício de 2017, no valor de R$533,31, não foram realizados nenhuma despesa
em prol da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, fato que
justificou a Secretaria de Educação do Município de Vitória a inexistência de clientela
beneficiária do PNATE naquele município e que está adotando providências quanto ao
saneamento das inconformidades que originam o repasse realizado pelo FNDE.

Diante do exposto, verificou-se que a justificativa apresentada merece atenção
DIRAE/FNDE
de forma a avaliar os impactos de recursos transferidos pela autarquia e
da
parados nas contas bancárias sem perspectivas de utilização e quanto à efetivação de novos
repasses.

Recomendações:
2.1.1 A DIRAE

Avaliar imediatamente a situação apresentada, implementando iniciativas com
vistas a acompanhar a devolução dos recursos aos cofres do FNDE, avaliando, ademais,
sobre a adoção de rotinas que evitem repasses indevidos e/ou que possibilite ao FNDE
identificar recursos do programa sem aplicação, promovendo, em consequência, medidas
tempestivas com vistas a garantir sua aplicação no objeto do PNATE ou, se forma o caso, a
devolução ao FNDE.

2.2 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme evidenciado nos extratos bancários da Conta Corrente do Banco do
Brasil SA, nº 5480-1, Agência nº 3665—1, específica do Programa, verificou-se movimentação
financeira, créditos e débitos, conforme demonstrado no campo evidência, não pertencentes
à execução do Programa, em desacordo com o disposto no art. 4º da Resolução CD/FNDE nº
05, de 28/05/2015.

Evidências:
Movimetação financeira demonstrada nos extratos bancários da conta
corrente nº 5480-1, Agência nº 3665-X, Banco do Brasil SA, conforme segue:
Data
04.09.2017
08.09.2017
19.10.2017

Origem
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Valor

~

196,39

196,39
196,39

‘
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20.11.2017

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

71,28

14.12.2017

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

64,80

28.12.2017

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

176,75

25.01.2018

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

64,80

20.11.2017

71,28

SS

53,31

11.12.2017

de Arrecadação

11.12.2017

etim de Arrecadação

53,31

11.12.2017

etim de Arrecadação

196,39

11.12.2017

etim de Arrecadação

196,00

14.12.2017

ransferência BRAM

64,80

28.12.2017

ransferência BRAM

176,75

28.12.2017

o de

Lançamento

28.12.2017

ransferência ISS

28.12.2017

ção -

—

Instituto Chico Mendes

176,75

176,75
589,17

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-001/2018, & Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou por meio do Ofício nº 175/2018- SEME/GAB, & seguinte

justificativa:
"... O Instituto Chico Mendes depositou em conta indevida, nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro/2017 ejaneiro/2018, valores a
título de Imposto Sobre Serviços - ISS, conforme observado nos extratos
bancários com as devidas identificações, aqui acostados por cópia.

Controle de Arrecadação deste Município
a título de ISS fossem
depositados na conta do Tesouro Municipal específica, segue em anexo e—mail
encaminhado com o aviso de recebimento por parte do Instituto e evidênciar a
correta contabilização do ISS...".

Imediatamente,

a Coordenação de

solicitou ao Instituto supracitado que os valores

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.

A Prefeitura Municipal informou que o Instituto Chico Mendes depositou, de
forma equivocada, recursos financeiros na conta especifica do PNATE, os quais
parcialmente foram resgatados para outra conta da Prefeitura, informou, ainda, que a
Secretaria Municipal da Fazenda está providenciando os ajustes necessários para
regularização da conta específica do Programa.
A movimentação indevida na conta específica do Programa, contraria os
dispostos no art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e Art. 39, Resolução
CD/FNDE nº 44, 25/08/2011, que estabelece:

R.F.Nº 1/2018 IPREF MUN DE VITORIA

Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.
“... Art. 49 A transferência de recursos financeiros no âmbito do PNATE será
realizada de forma automática, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo,
contrato ou instrumento congénere, mediante depósito em conta corrente

específica,
(...)

Art. 79 A transferéncia de recursos de que trata o artigo 49 será feita
mediante o depósito em conta corrente específica, aberta e mantida
exclusivamente em instituições financeiras oﬁciais com as quais o FNDE
mantenha parceria...".
Resolução nº 44, DE 25/08/2011.

"... Art. 39 Os repasses de recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e
Municípios, à custa dos programas e ações indicados no artigo anterior, serão
e mantidas
com
as quais o
federais
oficiais
exclusivamente em instituições financeiras
FNDE mantenha parcerias...".

depositados em contas correntes específicas abertas

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.2.1 A DIFIN - para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:
Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura Municipal de Vitória/ES com vistas resguardar os cofres da

Autarquia.
2.2.2 A Prefeitura

Adote providências com vistas a evitar a movimentação da conta bancária do
PNATE com créditos e despesas estranhas ao programa.

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.098.680,00
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Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$ 284.210,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e dez reais),
referente às U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE foram realizadas
conforme previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das ações
pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2017, referente
a (ao):
—

Análise da despesa: prestações de contas da UEX, movimentação financeira;

- Inspeção

nas escolas: Plano de prioridades das UEX, equipamentos adquiridos, serviços

realizados.

~

~
~
~
~
~

Foram inspecionadas 41 unidades escolares, conforme a seguir:

º

1

2

]

Valor Repassado

~

Código INEP

Unidade Escolar

Conselho de Escola do CMEI Ana Maria Chaves
Colares
Conselho de Escola do CMEI Anísio Spínola

Teixeira

(R$)

32076215

6.390,00

32064608

6.160,00

32064586

2.990,00

3

Conselho de Escola do CMEI Carlita Correa
Pereira

4

Conselho de Escola do CMEI Darcy Castello de
Mendonça

32063431

5.360,00

5

Conselho de Escola do CMEI Dom João Batista
Motta e Albuquerque

32063415

5.260,00

6 "Conselho de Escola do CMEI Dr. Thomaz Tommasi

32063288

l

7.140,00

7

gonselho de Escola do CMEI Eldina Maria Soares
raga

32063164

4.330,00

8

Conselho de Escola do CMEI ]acyntha Ferreira de
Souza Simões

32063113

4.840,00

9

Conselho de Escola do CMEI João Pedro de Aguiar

32072872

6.390,00

32063083

3.320,00]

32063067

1.320,00

32063059

4.330,00

32063040

4_100'00

,

10 Conselho de Escola do CMEI Lídia Rocha Feitosa
11
I

"Conselho de Escola do CMEI Luiz Carlos Grecco
Conselho de Escola do CMEI Magnólia Dias

Miranda Cunha
13

Conselho de Escola do CMEI Maria Goretti
Coutinho Cosme
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Conselho de Escola do CMEI Ocarlina Nunes
Andrade

32063032

4.690,00

32080336

3.270,00

32081383

2.490,00

32062877

5'080’00

32062800

9.460,00

32077653

12.840,00!

20 Conselho de Escola do CMEI Zilmar Alves de Melo

32074085

4.920,00]

21 Conselho de Escola da EMEF Adão Benezath

32041462

1004000]

32040164

9'340’00

32079362

6.190,00

32041497

10.030,00

Escola da EMEF Eber Louzada
25 Conselho-de

32040245

14790’00

de Escola da EMEF Edna de Mattos
26 Conselho
Gaudlo
Slquelra

32040253

7.500,00

14

15

~
~
16

Conselho de Escola do CMEI Prof Rubens José

Vervloet Gomes

Conselho de Escola do CMEI Professora Cida

Barreto

~
~
~
~
17

Conselho de Escola do CMEI Terezinha
Vasconcellos Salvador

~

de Escola do CMEI Yolanda Lucas da
18 gﬁgaslelho
19

~

Conselho de Escola do CMEI Zenaide Genoveva

Marcarini Cavalcanti

22

Conselho de Escola da EMEF Adevalni
Sysesmundo Ferreira de Azevedo

23

Conselho de Escola da EMEF Adilson da Sllva
Castro

24

1(\‘,/101'xselho

de Escola da EMEF Alvaro de Castro

attos

lpmottl

~

2.7

Conselho de Escola da EMEF Eliane Rodrigues dos
Santos

28

Conselho de Escola da EMEF Elzira Vivacqua dos
Santos

~

29

Conselho de Escola da EMEF Experimental de

Vitoria UFES

Conselho de Escola da EMEF Irma Jacinta Soares
de Souza Lima

31

Conselho de Escola da EMEF juscelino
Kuhitscheck de Oliveira

32

Conselho de Escola da EMEF Marechal
Mascarenhas de Moraes

~
33

'

32040261

7.850,00

32040270

8.390,00

32041470

5.340,00

320404.74

6.510,00

,

30

~

~

~~
~

Conselho de Escola da EMEF Maria Leonor Pereira
da S1lva

de Escola da EMEF Maria Madalena de
34 Conselho
Domlngues
Ohvelra
~

Conselho de Escola da EMEF Neusa Nunes
Gonçalves
36 Eonselho de Escola da EMEF Octacílio Lomba

35
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32041527

9'510'00

32041535

15.030,00

32095619

4.960,00

~

4.610,00

32095406

,

32040598

12220100

32079370

5.050,00l

,
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37

Conselho de Escola da EMEF Orlandina D'Almeida
Lucas

38 Conselho de Escola da EMEF Padre Anchieta
39

Conselho de Escola da EMEF Professora Maria
Stella de Novaes

~

de Escola da EMEF Rita de Cassia
40 Conselho

Oliveira

41 Conselho de Escola da EMEF Ronaldo Soares

I

32066031

7.840,00

32040601

15.260,00

32040547

9.280,00

32075227

7.980,00

32040644

1.810,00

Total

~

284.210,00

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

Constatações:
3.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante
a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/201 1 e
caput do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, em
que os fornecedores ficam devidamente identificados.

Evidências:
Extratos bancários
I

~
~

a

~~

~

seguir relacionados (todos do Banco do Brasil S.A.):

U.Ex

AgênciaIIConta Corrente

Conselho de Escola da EMEF Orlandina D'Almeida Lucas

3430-0

Conselho de Escola da EMEF Octacﬂio Lomba

3480—0

Il

M

61662

184519

Conselho de Escola do CMEI Ocarlina Nunes Andrade

2921-1

Conselho de Escola do CMEI Dr. Thomaz Tommasi

2921-1

Conselho de Escola do CMEI Luiz Carlos Grecco

3480—0

198269

Conselho de Escola do CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador

3480-0

198307

Conselho de Escola da EMEF Adilson da Silva Castro

3480-0

183490

Conselho de Escola do CMEI Maria Goretti Coutinho Cosme

3480-0

198285

Conselho de Escola do CMEI Darcy Castello de Mendonça

1400-1

gªiãâªho

de Escola do CMEI Jacyntha Ferreira de Souza

de Escola da EMEF Juscelino Kubitscheck de

8:233:20

~
I

I

164887
164879

~
[

257834

1400_1

257842

14004

63479

&
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Conselho de Escola da EMEF Adão Benezath

~~
~
ll

1400-1

Conselho de Escola da EMEF Álvaro de Castro Mattos

~

3084-8

211656

I]

II

I

~~ ~
1400-1

506338

1400_1

257869

Conselho de Escola da EMEF Eber Louzada Zippinotti

1400-1

501336

Conselho de Escola da EMEF Experimental de Vitória UFES

3084-8

198773

Conselho de Escola da EMEF Ronaldo Soares

1400-1

213497

Conselho de Escola do CMEI Professora Cida Barreto
ggszieclggtge

Escola do CMEI Zenaide Genoveva Marcaríni

r

257826

Conselho de Escola do CMEI Anisio Spínola Teixeira

1400-1

Conselho de Escola da EMEF Rita de Cássia Oliveira

2921—1

90077

Conselho de Escola da EMEF Eliane Rodrigues dos Santos

1400-1

74314

3480-0

198277

0021_3

58734

~
~

Conselho de Escola do CMEI Magnólia Dias Miranda Cunha

gªgªªlsho

I

de Escola da EMEF Professora Maria Stella de

Conselho de Escola do CMEI Eldina Maria Soares Braga

~

Conselho de Escola do CMEI Yolanda Lucas da Silva
Conselho de Escola da EMEF Neusa Nunes Gonçalves

[Conselho de Escola do CMEI Zilmar Alves de Melo

Conselho de Escola do CMEI João Pedro de Aguiar

~

da EMEF Maria Madalena de Oliveira

151017

0021-3

151084

1400-1

63460

164917

II

3194—1

183717

3194-1

16349X

3194_1

183695

31944

260088

3194-1

183709

319 4_1

205478

II

Conselho de Escola do CMEI Ana Maria Chaves Colares

Escola da EMEF Adevalni Sysesmundo Ferreira

~

0021-3

2921-1

de Escola do CEMEI Prof Rubens José Vervloet

3315530

ggrfzeàlligdcãe

do CMEI Dom João Batista Motta e

II

'

0021_3

150967

3480—0

198250

Conselho de Escola da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio

3480-0

327409

Conselho de Escola do CMEI Carlita Correa Pereira

0021-3

150959

$153111; CElli-Escola

~

~ ~
~
~
~
~~ ~

Conselho de Escola da EMEF Elzira Vivácqua dos Santos

ggrâhcllãuEeªcola

l

63487

Conselho de Escola do CMEI Lídia Rocha Feitosa

~

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

- SA

para a presente

constatação.

&

Análise da equipe:

»
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Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº44/2011.

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os

critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, autoriza as
U.Ex's a utilizar cheques para movimentação financeira nas contas específicas do Programa,
conforme diposto no § 2º do Art. 14 da citada Resolução:
"... § 2º Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEX representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo...”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta Autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Vitória-ES e às UEX, tendo em vista que seus atos

estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.2 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

e/ou 2ª, Art. 4º da

Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou—se débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Unidades Executoras
relacionadas no campo 'evidênca', em desacordo com o §§ lº do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
do período de janeiro a dezembro de 2017, consulta em 05/02/2018, das seguintes Unidades

Executoras:
-

Ausência de aplicação no mercado financeiro:

Data inicial Data final

UEX
~

~

R.F.Nº 1/2018 / PREF MUN DE VITORIA

Saldo
(R$)
~ ~

Rendimentos
não auferidos
(R$)

~ ~

7/12/2016

01/03/2017

3.855,00C 52,12

Conselho de Escola do CMEI Darcy 03/07/2017
de Mendonça

12/07/2017

5.360,00C 8,38

12/07/2017

28/11/2017

1.960,00C 39,89

100,39

-

Débitos de tarifas bancárias:

Conta
A
.
Unidade
Data
Agenc1a
Corrente
Executora
Conselho
de Escola
da EMEF

Alvaro de
Castro
Mattos
~
Conselho
de Escola
dª EMEF
Eber
Louzada

Zíppinottí

Conselho
de Escola
do CMEI
Jacyntha

1400-1

.

Mov1mento

170 Tar
Reativ
18/10/2017
Fornec

63487

(R$)

A

.

10,15 ausenc1a

~
~ ~
Cheques

170 Tar

~
14001

1400-1

501336

19/01/2018

257842

~ ~

05/09/2017

de Souza
.
“
S1moes

1400-1

Rºªm

Fornec
Cheques

263 Tar
Extr Mês
25/01/2018
em CursAgên

Ferreira

Conselho
de Escola
da EMEF
Neusa
Nunes
Gonçalves

.
Valor RessarCImento

63460

ªgf

Fornec
Cheques

10,15 ausência

~

2,85

~
A

.

ausencm

10,00 03/01/2018

~

4,90

03/01/2018

202 Taxa
BACEN
27/03/2017
Devoluç
Docum

0,35

ausenc1a

06/09/2017

170 Tarifa
Microfilme

A

.

‘\
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Conselho
de Escola
do CEMEI

Prof

3194-1

Rubens
José

260088

170 Tar
Reativ
27/12/2017
Fornec

A

.

10,15 ausenc1a

Cheques

Vervloet
Gomes
C onse lh o

de Escola
dº CMEI.

Ana Maria

3194-1

183709

202 Taxa
BACEN
22/12/2017
Devoluç
Docum

A

0,35

~

_

275 Tanfa
26/12/2017 Devol de
Cheque

Chaves
Colares

_

ausen01a

50,85 ausência

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria

- SA,

nº 005—007/2018, a Prefeitura
SEME/GAB, de lº de

Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018
março de 2018, as seguintes justificativas:
-

—

Ausência de aplicação no mercado financeiro:

"...Conforme informado pelo Conselho de Escola do CMEI ”Darcy Castello de
It-.. J

movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da conta específica do
Programa de algumas U.Ex‘s verificou-se débitos à títulos de tarifas bancárias, bem como a
ausência de aplicação no mercado financeiro dos recursos repassados pelo FNDE, em
discordância com os ditames previstos no § lº e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1, que estabelece, conforme transcrição & seguir:
19 Conforme dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão

cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput.
Enquanto não utilizados na finalidade a que se destinam, os recursos
repassados deverão ser obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro,
conforme dispuser a resolução específica de cada programa ou ação.

§ 29

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIFIN - para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:
Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
1. Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
às Unidades Executoras com vistas & resguardar os cofres do FNDE;

medidas junto

2. Para acionar o Banco do Brasil a fim de que o Acordo de Cooperação nº 42/2016 seja
amplamente comunicado às agências bancárias em todo território nacional.

3.3 Ausência de plano de aplicação de recursos da(s) UEx(s).

Fato:
As Unidades Executoras relacionadas em "evidência" não demonstraram
planejamento para uso dos recursos do PDDE, selecionando as necessidades prioritárias &
serem atendidas, em desacordo com o artigo Sº, inciso I da Resolução CD/FNDE nº 9/2011.

Evidências:
Ausência de atas ou documentos equivalentes que indiquem destinação
prioritária dos recursos do Programa das Unidades Executoras a seguir:

~

~

[Unidade Escolar
Conselho de Escola do CMEI Magnolia Dias Miranda Cunha
Conselho de Escola do CMEI Anisio Spínola Teixeira
Conselho de Escola do CMEI Lidia Rocha Feitosa
Conselho de Escola da EMEF Neusa Nunes Gonçalves
lConselho de Escola do CMEI Yolanda Lucas da Silva

~
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[Conselho de Escola do CMEI Eldina Maria Soares Braga
[Conselho de Escola do CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador

Conselho de Escola do CMEI Dr. Thomaz Tommasi

~

Conselho de Escola do CMEI Ocarlina Nunes Andrade

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-007/2018, & Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018 — SEME/GAB, de
01/03/2018, a seguinte justificativa:
"...Os Conselhos de Escola das Unidades de Ensino de Vitória são orientados a
realizarem reuniões para delíberarem a respeito de todas as aquisições a
serem realizadas com recursos financeiros, tanto federais quanto municipais.
As atas destas reuniões são anexadas às Prestações de Contas do Programa
pertinente.

A falta de qualquer documentação nos processos de Prestações de Contas é
apontada em um Check List elaborado após a análise de todo processo, que só
é encerrado quando são sanadas as pendências apontadas.
As Unidades Executoras listadas serão informadas da necessidade de anexar o
documento à respectiva prestação de contas, que deverá ocorrer ainda no
semestre deste exercício...".

lº

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que é de praxe a orientação às U.Ex's quanto
necessidade de elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos do PDDE e que irá
informar às UEx's a anexar o documento à respectiva prestação de contas. No entanto, a
ausência de planejamento que deliberam as prioridades & serem atendidas pelos recursos
do PDDE contraria o disposto nos incisos I dos artigos 39 e 6º da Resolução CD/FNDE nº
9/2011 em que se determina às Unidades Executoras & reunião com seus membros e/ou
representantes da comunidade escolar para escolha dos materiais e bens a serem
adquiridos e/ou serviços a serem contratados, de acordo com as finalidades do programa,
para suprirem as necessidades prioritárias das escolas que representam, devendo ser
registrados em ata os produtos e/ou serviços escolhidos e os motivos que determinaram as
escolhas com sua afixação, de acordo ainda com o inciso II da art. 69, de cópia legível nas
sedes das escolas que representam em local de fácil acesso e visibilidade, de modo a
divulgar as aquisições e contratações que serão realizadas com os repasses do PDDE,
constituindo documento probatório das aquisições de materiais e bens e/ou contrações de
a

serviços.

Portanto, mantém-se a constatação.

l

\
l

Ux
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Recomendações:
3.3.1 A DIRAE

ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
relatórios da AUDIT e dos demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
outras localidades expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do
programa.

Verificar

a

3.4 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados pelas
Unidades Executoras relacionadas no campo evidência, verificou-se a ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, contrariando o
art. Sº, item III, letra 'r', da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações posteriores.

~
~
~ ~ ~
~
~

Evidências:

Notas fiscais exemplificadas a seguir:

U.Ex
Conselho de Escola
do CMEI Ocarlina
Nunes Andrade

Conselho de Escola
da EMEF Octacilio
Lomba

~

Cºnselhº dª Escºlª
doCMEIDarcy
Castello de

Mendºnça

Conselho de Escola
da EMEF Neusa
Nunes Gonçalves

CNPJ

Nota
Fiscal

Andorinhas Material de
Construçao LTDA ME

36.392.496/0001-33

2289

And orln h as M at en"al d e
Construçao LTDA ME

36.392.496/0001 - 33

2503

ªkª

05.067.811/0001-23

24643

08.509.455/0001-49I

1577

23.348.011/0001-62

34

Fornecedor

_

Com de Bºm

º De“ Ltdª

Ana Dare ME Aluminio Dare
—

-

JADIMAC Pºçªs ª ªviªmentºs
para Impressoras Eireli ME

~

27.250.919/0001-90“

55523

07.875.666/0001-32

21280

39.812.714/0001 - 30

3195

Mundo dos Cartuchos Ltda-ME

21.002.726/0001-33

1741

Padrão Comercial Ltda - ME

21.934.645/0001-71

155

Big Micro Prod. Serv. Info. Ltda
ME

03.778.225/0001—61

2430

06 ' 967 ' 098/0001-37

476831

Fracalossi

e

Venturini Ltda

Fraven Tintas Ltda EPP
N

.

M ªteria1d e C ons tru Çªº
G01 abeiras

Ltda ME

~

Cesconetto Atacado de Papeis

Ltda

l

~
\

\A
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Guara Tintas Comercio de Tintas
Conselho de Escola
14.802.123/0001-50
do CMEI Lidia Rocha Ltda
Feitºsª
”05.214.053/0008—03
lArCº Papelaria Ltda
~

~

,

~

4567

413250

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-007/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018 — SEME/GAB, de
01/03/2018, a seguinte justificativa:

"...A ausência dos carimbos serão apontados em Check List encaminhado
posteriormente aos Conselhos de Escola. Ressaltamos que, na ocasião em que
a auditoria do FNDE foi realizada, as prestações de contas ainda não tinham
sido analisadas pela Coordenação de Controle e de Prestação de Contas...".

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que implementará medidas cabíveis, quanto a ausência
de identificação da documentação comprobatória de despesas, quando da realização da
análise das prestação de contas e posterior encaminhamento ao FNDE. A justificativa
apresentada corrobora & constação. A ausência de identificação na documentação
comprobatória das despesas com o nome do Programa e do FNDE, contraria o disposto
no caput do art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina que a documentação
comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos a serem
emitidos em nome das UEX 's deverão ser identificados com os nomes do Programa e do
FNDE.
Ressalta-se que o prazo para Prestação de Contas do PDDE pela Entidade
Executora é de até 30/04/2018 conforme consulta ao SIGPC, em 02/02/2018, de modo que
ao tempo das análises dos documentos por esta equipe de auditoria os mesmos estavam
ainda passíveis de avaliação e controle pela Prefeitura.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Vitória-ES informou que irá
implementar medidas quanto a regularização da identificação da documentação pertinente
ao Programa junto às UEx's, na ocasião da análise das prestações apresentadas pelas UEX's,
que ainda encontra-se dentro do prazo estipulado pela legislação específica do PDDE.
Recomendações:
3.4.1 A DIRAE

Orientar as Unidades Executoras das escolas da Prefeitura Municipal de Vitória - ES para
que identifique com o nome do PDDE os documentos comprobatórios de despesa custeadas
com recursos do Programa, conforme estabelecido em legislação específica.

3.5 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

x
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comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pela Unidades
Executoras: Conselho de Escola do CMEI Dr. Thomaz Tommasi e Conselho de Escola do
CMEI Anisio Spinola Teixeira, os produtos adquiridos não foram descritos com
detalhamento suficiente para sua perfeita identificação, tais como: marca e modelo, em
desacordo com 0 art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Casos exemplificados

&

seguir:

~
Descrição

~

Valor

1\.Iota

Emitente

Fiscal
~ ~

"LIQUIDIFICADOR
IND.08 L"

880,00

1660

~

U.Ex.

CNP]
,

Ana Dare
ME -

Aluminio

06.319.847/0001-10

Dare

CONSELHO
DE ESCOLA
DO CMEI
DR.

THOMAZ
TOMMASI
,

..

.

-

Prºjetºr de "fºgem
1.200 Lumens

~

10 X““C alxa S om P orta'til
.

3 0W

CONSELHO
DE ESCOLA
1.290,00
Jussara
DO CMEI
Az
(1 º
23.797.473/0001-90
159570
ANISIO
Carvalho
SPINOLA
MEI
1.780,00
TEIXEIRA

~

ªº

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005—007/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018 — SEME/GAB, de lº de
março de 2018, a seguinte justificativa:

A SEME reforçará as orientações para que os membros do Conselho de Escola
fiquem atentos quanto ao correto preenchimento das notas fiscais, por parte
dos fornecedores/prestadores de serviços, principalmente no que diz respeito
à descrição das aquisições/serviços prestados.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que reforçará as orientações às UEx‘s para
atenção quanto o correto preenchimento das notas fiscais. A justificativa apresentada
corrobora a constatação. A descrição precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta
liquidação das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a
liquidação da despesa a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os

v“\\
_

""x
_
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títulos
emitiu

e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com esse entendimento, o TCU
o Acórdão nº 716/2010 - TCU - Plenário determinando a certa Entidade que:

"(...) exija o detalhamento, nas notas ﬁscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias & liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/196 ;"
Ademais, estas ocorrências combinadas com a ausência de identificação de
patrimônio, conforme tratado em constatação própria, aumentam as dificuldades em se
identificar cabalmente o bem adquirido com os recursos do PDDE.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.5.1 A DIRAE

Verificar a ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
relatórios da AUDIT e dos demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
outras localidades expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do
programa.

3.6 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
De acordo com a movimentação financeira demonstradas nos extratos
bancário da conta específica do Programa, verificou—se que no exercício de 2017, as
unidades executoras, relacionadas no campo evidência, não utilizaram os recursos

repassados à conta do PDDE, até o período da inspeção, sendo portando, reprogramados.

Evidências:

~

Extratos bancários das Unidades Executoras exemplificadas a seguir:

U.Ex
Conselho de Escola da
EMEF Padre Anchieta

Banco
001

'

Banco d 0

. . Conta
Agencm
Corrente
3480-0

-

Banco do

Conselho de Escola da
EMEF Marechal
Mascarenhas de
Moraes

Banco do

001

8'120'00

03/07/2017

32741-7

~

0021—3

18063-7

1802-3

55131-7

Brasil
001

Data de
Crédito

7.140,00

Brasil

Conselho de Escola da
EMEF Irmã Jacinta
Soares de Souza Lima

Valor
Creditado

_

Brasil

~

20/11/2017

6.510,00

19/09/2017

7.840,00

03/07/2017

7. 1 90,00

20/11/2017
&

R.F.Nº 1/2018 IPREF MUN DE VITORIA

/,w
X

28 de 48

%

~

Conselho de Escola da
EMEF Maria Leonor
Pereira da Silva

001 Banco do

2921-1

4.960,00

26399—0

19/09/2017

Brasil

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-007/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018 — SEME/GAB, de
01/03/2018, a seguinte justificativa:
"... O FNDE fez abertura de novas contas bancárias para depósito de parcela
referente ao repasse do exercício de 201 7. Com isso, os Conselhos de Escola
listados tiveram execução financeira em contas já existentes, conforme
quadro a seguir...".
~

~

Item

Unidade Executora

1

Anchieta

Conselho de Escola da EMEF Padre

3.480—0

6.312-6

0021_3

5.872—6

~

2

Conselho de Escola da EMEF Irma Jacinta
S. S. Lzma

3

Conselho de Escola da EMEF Marechal M. 1.8 02_3
de Moraes

6. 9 01_9

Conselho de Escola da EMEF María

19.186-3

4

Leonor P. da Silva

~

Agencm

Conta de Execução
em 201 7

29214

Informamos que os saldos de recursos financeiras não utilizados nas contas
mencionadas pelo FNDE foram reprogramados para execução no exercício de
2018.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que em virtude de abertura de novas contas
bancárias por parte do FNDE e a existência de saldos nas contas das UEx's, referentes ao
exercício anterior, não foram utilizados os repasses realizados em 2017. A justificativa
apresentada não elide & constatação, tendo em vista que a não utilização dos recursos
repassados pelo programa a conta corrente das Unidades Executora: Conselho de Escola da
EMEF Padre Anchieta, Conselho de Escola da EMEF IRMA Jacinta Soares de Souza Lima,
Conselho de Escola da EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes e Conselho de Escola da
EMEF Maria Leonor Pereira da Silva, ficou demonstrado à falta de planejamento por parte
das unidades, o que pode acarretar prejuízo ao programa nas ações propostas pelas
Unidades Escolares.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:

BK

'x'-Kªi.»
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3.6.1 A DIRAE

Avaliar a situação dos recursos repassados pelo FNDE e que não foram
movimentados, nas escolas relacionadas no campo "evidências" e estendendo dita avaliação
às demais escolas beneficiárias de recursos do FNDE, considerando o tempo transcorrido
desde o repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa vir a sofrer o Programa
com a não utilização dos recursos pelas UEx's, adotando iniciativas que garantam a
aplicação dos recursos e a adequada continuidade do Programa na localidade.
3.7 Ausência do Termo de Doação.

Fato:
Na análise da prestação de contas das Unidades Executoras: Conselho de
Escola do CMEI Dr. Thomaz Tommasi, Conselho de Escola do CMEI Darcy Castello de
Mendonça, Conselho de Escola do CMEI Eldina Maria Soares Braga, Conselho de Escola do
CMEI Prof Rubens José Vervloet Gomes, Conselho de Escola do EMEF Neusa Nunes
Gonçalves, Conselho de Escola do CMEI Magnólia Dias Miranda Cunha, Conselho de Escola
do EMEF Rita de Cássia Oliveira, contempladas com recursos do programa, não foi
apresentado o termo de doação dos bens adquiridos ou produzidos, em desacordo com o
disposto no §1Q do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Demonstrativo da execução da receita e das despesas e de pagamentos
efetuados constantes na prestação de contas apresentadas pela UEx's e algumas notas
fiscais abaixo demonstrados:

~
UEX’s

Rodcel Com de Bem
Conselho de Escola do
Dr.
Thomaz
CMEI
Tommasi, Ltda ME

~
~
~

Nota Fiscal
Nº
Data

Fornecedor
e Desc.

Valor

24643

06/02/2017 1'584'23

Conselho de Escola do
CMEI Darcy Castello de
Mendonça,

JADIMAC Peças e
Suprimentos para
Impressoras Eireli ME

1577

27/04/2017 2.874,30

Conselho de Escola do
CMEI Magnólia Dias
Miranda Cunha,

Big Micro Prod. Serv. Info.
Ltda ME

2430

1

Conselho de Escola do
CMEI Eldina Maria Soares
Braga,

]ADIMAC Peças e
Suprimentos para
Impressoras Eireli ME

1785

21/04/2017 477,25

Conselho de Escola do
EMEF Rita de Cássia
Oliveira

Fracalossi e Venturini Ltda

25874

70/05/2017 1.188,25

Bi g Micro Prod ' Serv ' Info '
Ltda ME

85476

20/04/2017 987,25

~

Conselho de Escola do
CMEI Prof Rubens josé

Vervloet Gomes,

8/06/2017 890,00

]

&

&

ªs

«
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Conselho de Escola do
EMEF Neusa Nunes
Gonçalves,

Rodcel Com de Bem e Desc.

LtdaME

00214

30/05/2017 789,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA, nº 005-007/2018, & Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 207/2018 — SEME/GAB, de lº de
março de 2018, a seguinte justificativa:
—

"Os Conselhos de Escola são orientados quanto aos documentos necessários
para solicitação de patrimoniamento de bens permanentes, dentre eles, a
elaboração do Termo de Doação.

A SEME reforçará a orientação para que os Conselhos de Escola fiquem
atentos no que diz respeito à solicitação de patrimoniamento dos bens
permanentes adquiridos com os recursos financeiros recebidos, especialmente
aqueles oriundos do FNDE/PDD ."

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que as unidades executoras das escolas de sua rede de
ensino são orientadas quanto a emissão do Termo de Doação dos bens adquiridos com os
recursos repassados à conta do PDDE e que irá implementar esforços no sentido de alertar
as UEx's da necessidade de incorporar a prestação de contas o devido Termo de Doação. A
justificativa não elide a constatação. A incorporação dos bens permanentes adquiridos ou
produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de Termo de
doação a Entidade, conforme previsto no paragrafo iº, do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.7.1 A DIRAE

Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE & regularização quanto à celebração dos termos de doação dos bens
adquiridos/produzidos pelas Unidades Executoras, conforme previsto na legislação

Notificar

a

específica do Programa.

3.8 Bem(ns) adquirido(s) pela escola não foi(ram) localizado(s).

3

Fato:
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Em visita à unidade escolar CMEI ELDINA MARIA SOARES BRAGA não foram
encontradas 2 das 3 gangorras tipo cavalinho adquiridas com recursos do PDDE/2017, sem
que houvesse registro de controle patrimonial que comprovasse baixa, destinação diversa
ou obsolescência do bem, em desacordo com o disposto no caput do art. 25 da Resolução
CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Nota fiscal sob n. 655 emitida por Ubiratan Souza Vieira - ME (CNPJ
17.492.341/0001-24) em 18/01/2017 com atesto de recebimento; extrato bancário da conta
corrente nº 15101-7 da agência 0021 do Banco do Brasil S/A; cópia de cheque nº 850069 e
ausência da terceira gangorra tipo cavalinho.

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria - SA, nº 005—009/2018, & Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do OF. Nº 253/2018 - SEME/GAB, de 8 de
março de 2018, a seguinte justificativa:

"...Em contato com o Conselho de Escola do CMEI ”Eldina Maria Soares
Braga”, fomos informados de que o bem ”Gangorra tipo Cavalinho” não foi
localizado na Unidade de Ensino...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A ausência de bens
permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos às expensas do PDDE
contraria o objetivo do Programa e o disposto no caput do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº
10/2013, que determina sua destinação ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino
beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos
bens.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.8.1 A DIPLA

Sra.,

Diligenciar a
CPF nº ..080.007-l, Presidente da
Unidade Executora Conselho de Escola do CMEI Eldina Maria Soares Braga a época, a
restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito, o valor original
impugnado de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), para data de ocorrência em 18/01/2017,
referente ao valor de uma gangorra tipo "cavalinho”. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TC,
em
sítio
acessado
seu
virtual
pela
página
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
—
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deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sitio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira DIFIN, para que a Coordenação—Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.
—

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo A,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC nº 202498/2012.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.356.399,38
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$
1.356.399,38 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais
e trinta e oito centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº 202498/2012.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA foram
previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das
conforme
realizadas
ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2012,
referente à (ao):

- Acompanhamento da execução: conformidade

das informações no SIMEC, tratamento das

inconformidades apontadas pela empresa;

- Inspeção 'in loco': verificação da situação física das obras

das unidades do PROINFÃN CIA.

Foram inspecionadas as obras de construção de 02 unidades de educação
infantil do Proinfância, tipo A, com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em consulta realizada no dia 05/02/2018, conforme segue:

Termo de

v1genc1a

1922

202498/2012

Valor (R$)

ID

[07/201
1923

Bairro
Tabuazeiro

Bªirrº
Penha

Sltuaçao

execução

Global
.044.648,1

678.199,69

34,50

948.846,

678.199,69

52,32

Execução

\

x

«.
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Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório,
conforme segue:

Constatações:
4.1 Inconformidade na documentação inserida no SIMEC.

Fato:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2.0, Aba 'execução orçamentária', a
Prefeitura Municipal de Vitória/ES não identificou a documentação comprobatória da
execução físico-financeira referente ao Termo de Compromisso nº 202498/2012 com o nome
do Programa e o nome do FNDE, em desacordo com o disposto no Art.5º, Inciso III, letra "r"
da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013.
—

Evidências:
Processo de pagamentos examinados e notas fiscais relativas as obras:

1) ID 19225

—

CMEI TABUAZEIRO:

Número da NF

Data da NF

Valor da NF (R$)

382

03/02/2014

152.629,95

503

07/07/2015

435.425,12

506

27/07/2015

90.791,70

530

23/11/2015

49.830,33

532

23/11/2015

17.490,00

535

01/12/2015

23.198,60

582

18/01/2016

40.878,17

583

18/01/2016

59.654,84

589

18/01/2016

46.805,55

585

18/01/2016

17.490,00

580

18/01/2016

17.490,00

584

18/01/2016

62.900,94

586

18/01/2016

46.480,59

591

02/03/2016

17.490,00

592

02/03/2016

62.346,35

594

28/03/2016

17.490,00

595

28/03/2016

81.454,98

601

02/05/2016

17.490,00

602

02/05/2016

64.419,97

604

01/06/2016

12.660,00
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ID 19239 - CMEI THEODORO FAE:

Número da NF

Data da NF

Valor da NF (R$)

699

23/01/2018

23.513,00

424

29/07/2014

2.555,18

305

16/06/2013

15.385,50

425

29/07/2014

1.152,59

363

20/12/2013

198.095,39

426

29/07/2014

32.057,78

378

17/01/2014

63.206,42

527

29/07/2014

10.228,69

438

02/09/2014

14.031,95

388

20/02/2014

86.707,99

392

28/03/2014

142.888,10

439

02/09/2014

23.123,58

401

05/05/2014

107.173,43

542

15/12/2015

56.256,89

541

15/12/2015

44.657,92

577

18/01/2016

82.012,90

517

04/08/2015

23.942,07

516

04/08/2015

32.375,43

514

04/08/2015

24.484,71

515

04/08/2015

92.166,37

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-006, de 21/02/2018, a
Prefeitura Municipal de Vitória-ES encaminhou, por meio de Of. nº 240/2018, datado de
08/03/2018, a seguinte justificativa:

"...No que tange a ausência de documentação comprobatória com o nome do
FNDE tanto no CMEI "Tabuazeiro", quanto no CMEI "Theodoro Faé", foi imediatamente
providenciando um carimbo, com as informações do convênio para batermos em todas as
notas...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que está implementando
medidas com vistas ao saneamento de ausência de identificação das notas fiscais com o
nome do Programa e do FNDE, conforme verificado no SIMEC-Obras 2.0 (aba execução
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orçamentária), bem como na documentação comprobatória apresentada, referente a
execução físico—financeira do Termo de Compromisso nº 202498/2012,

.

A ausência de identificação contraria o disposto no Art.Sº, Inciso III, letra "r"
da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação 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:

"[...] Não se trata de preceito inútil, pois visa 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..7 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 & 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 § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, [ ...]".

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações tendo em vista que a prefeitura, após os trabalhos de auditaria, informou
que está regularizando a identificação da documentação comprobatória das despesas
realizadas, conforme manifestação apresentada.
4.2 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Em verificação in loco realizada na Obra ID 19225 - CMEI Tabuazeiro,
verificou-se ausência da placa de identificação com logo do Governo Federal / Ministério da
Educação e do FNDE, em desacordo com 0 disposto no Art. Sº, Inciso III, letra ”j" da
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013.

Evidências:
Verificação 'in loco' na obra de contrução da referida unidade do Proinfância,
realizada na data na data de 21/02/2018, conforme registro fotográfico abaixo demonstrado:
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Acesso a Obra - ID 19225
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Auséncia de Placa de identificação (f2)
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Manifestação da entidade:

Em atendimento & Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-006, de 21/02/2018, a
Prefeitura Municipal de Vitória-ES encaminhou, por meio de Of. nº 240/2018, datado de
08/03/2018, a seguinte justificativa:
-

ID 19225 - CMEI Tabuazeiro:

"...Em virtude da obra do CMEI "Tabuazeiro" está paralisada houve uma
depredação do local da obra por isso a ausência da placa de identificação...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura Municipal informou que a obra ID 19225 foi depredada o que
da placa de identidificação. A ausência de Placa de identificação da obra
ausência
levou a
com o logo do Governo Federal / Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no
Art. Sº, Inciso III, Ietra ”j" da Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a prefeitura "deverá assegurar e destacar
obrigatoriamente a participação do Governo Federal, Ministério da Educação e do FNDE em
toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto pactuado,
obedecendo ao modelo—padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal
em placas, de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta
do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de
dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República".

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

Notificar

&

prefeitura para que, em prazo certo, comprove fixação da placa

das obras, atendendo a legislação vigente e o pactuado com o Governo Federal.

4.3 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.
(N..
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Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0, em 05/02/2018, verificou-se a
existência de registros de Restrições e Inconformidades não sanadas, lançados em 07/2015,
04/2016, 09/2016, 12/2017 e 01/2018, referente a Construção de CRECHE, Obra ID 19225
CMEI Tabuazeiro, correspondente ao Termo de Compromisso nº 202498/2012.

—

Evidências:
Tela do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, OBRAS 2.0 (Aba "restrições e inconformidades"), extraída em
05/02/2018, referente a Obra ID 19225 - CMEI Tabuazeiro, que permanecem aguardando
correções.
-

~~
Talude sem contenção parte posterior - risco deslizamento de terra

Manifestação da entidade:

Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005—006, de 21/02/2018, a
Prefeitura Municipal de Vitória-ES encaminhou, por meio de Of. nº 240/2018, datado de
08/03/2018, a seguinte justificativa:
".... Implantação executada em desconformidade com o projeto. Existência de
corte e aterro.

Esta Secretaria Municipal de Educação (SEME) já providenciou, via
Secretaria Municipal de Obras e Habitação (SEMOHAB), os projetos, num
total de 88 arquivos, e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
referido Projeto que serão incluídos no SIMEC,
A planilha comparativa de custos, e a justificativa técnica, devidamente
assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência
com o projeto apresentado Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da
obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto, estão em

&
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fase de finalização.

Implantação executada em desconformidade com o projeto. Talude sem
contenção na parte posterior da escola. Tipo de risco: na incidência de altos
índices pluviométricos, há risco de deslizamento de terra.
.

projeto de contenção foi finalizado e está sendo disponibilizado no sistema,
assim como sua ART por meio do processo administrativo nº 2519954/2016 e
o novo projeto de drenagem está em fase de finalização de orçamento e
licitação, conforme cronograma em anexo, para posterior obtenção das
respectivas ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos referidos
projetos.

O

A planilha comparativa de custos, e a justificativa técnica, devidamente
assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência
com o projeto apresentado, bem como o Termo de Responsabilidade Técnica
pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do
projeto, estão em fase de finalização bem como providenciando, até a segunda
quinzena do mês corrente.

Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a
especificação. Onde e' possível visualizar, as vigas baldrames não foram
impermeabilizadas.
Em relação ao item acima, estamos elaborando justificativa técnica com a
devida documentação comprobatórios considerando que em estudo inicial não
foi identificada a necessidade de impermeabilização das vigas baldrames....".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou à equipe da auditoria justificativas de
parte das ocorrências apontadas, os quais foram inseridas no SIMEC aba 'restrições e
inconformidades', no entanto, conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em
15/03/2018, verificou-se que as providencias apontadas pela Empresa de supervisão
contratada pelo FNDE, não foram implementadas em sua totalidade pela entidade,
resstando ainda ocorrências de restrições e inconformidades a serem sanadas.
—

89,

inciso

1,

As retrições geram suspensão dos repasses, conforme estabelecido no artigo
da Resolução nº 06, 24/04/2007, que dispõe:

"I. quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, seja por meio da
análise da prestação de contas ou mediante procedimentos de fiscalização
local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão concedente ou por ele
delegado, ou, ainda, pelo órgão competente do sistema de controle interno da
Administração Público...";

Corroborando com

a

&

citada norma, as novas regras de transferências aos
ªí““
\_
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municípios, estados e Distrito Federal, estabelecida por meio da Resolução CD/FNDE nº 07,
de 05 de agosto de 2015, ressalta a necessidade de atendimento das providências
esperadas, visando não se constituir em motivos de glosa para a prestação de contas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Vitória-ES que garantam o saneamento das inconsistências (restrições e
inconformidades) e a adequada continuidade da execução das obras das unidades do
Proinfância e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas
visando resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

a

4.4 0hra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em verificação 'in loco' realizada na obra do ID 19225 - CMEI Tabuazeiro,
referente ao Termo de Compromisso nº 202498/2012, verificou-se que a mesma encontra-se
paralisada e abandonada, sem previsão para reinicio, porém com o termo de compromisso
Vigente até 30/07/2018, em desacordo com o disposto na letra 'a', do Inc III, do Art. 59, da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.

Evidências:
Inspeção 'in-loco' realizada na obra de construção do Proinfância acima
citada, no dia 21/02/2018, conforme levantamento fotográfico.

Vista interna - Galpão canteiro da obra

CMEI Tabuazeiro ID 19225 - Foto
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CMEI Tabuazeiro ID 19225 - Foto 2

CMEI Tabuazeiro ID 19225 - Foto 4

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-006, de 21/02/2018, a
Prefeitura Municipal de Vitória-ES encaminhou, por meio de Of. nº 240/2018, datado de
08/03/2018, a seguinte justificativa:

"...Quanto a obra paralisada do CMEI Tabuazeiro, fizemos a atualização no
sistema com essa informação, com a inserção dos dados de execução do CMEI
Tabuazeiro, e segue acostado cronograma constando nova licitação...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que realizou atualizações no
Sistema SIMEC, quanto os dados da obra e de que será realizada licitação para contratação
de nova empresa para construção da unidade de educação do Proinfância, verificou-se que
nenhuma previsão efetiva da retomada da obra foi assumida pela entidade. Ressalta-se que
o 'cronograma' citado na manifestação da entidade não acompanhou o Ofício nº 240/2018,
da Prefeitura Municipal de Vitória-ES.

\
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A construção da obra ID 19225 — Escola de Educação Infantil, tipo 1, que
encontra-se paralisada e com sinais de abandono, desde a data de 11/12/2017, conforme
consulta realizada no SIMEC, em 15/03/2018, contrariando o disposto no Art. 5º Inc III letra
"a" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, conforme segue:

"... 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... "

Como também o item VI do referido Termos de Compromisso, &
Prefeitura Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população,
ainda que com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para cobrir todas as despesas relativas à implantação.

A vigência do termo de compromisso encontra-se próximo de seu
encerramento (30/07/2018) , sendo que até o fechamento deste relatório a Prefeitura
Municipal não assinalou nenhum prazo para continuidade.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Vitória/ES que garantam a adequada continuidade da execução da
obra da unidade do Proinfância e a consumação da política pública, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.5 Desconformidade(s) na execução da(s) obra(s).

Fato:
Em visita à obra da unidade do Proinfância ID 19239 CMEI Theodoro Faé,
verificou-se falhas na instalação da caixa d'água, haja vista a necessidade de demolição de
paredes já levantadas, a instação de encanamento de água e a reconstrução das paredes,
em desacordo com o disposto nos item III, do Termo de Compromisso nº 202498/2012.
—

Evidências:
Inspeção 'in—loco' realizada na obra de construção do Proinfância acima
citada, no dia 21/02/2018, conforme levantamento fotográfico.
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ID 19239 - Demolição para correta instalação caixa d'água

ID 19239 - Falha implantação caixa d'água

Manifestação da entidade:

Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 005-006, de 21/02/2018, a
Prefeitura Municipal de Vitória-ES encaminhou, por meio de Of. nº 240/2018, datado de
08/03/2018, a seguinte justificativa:

"... Esta municipalidade ao verijicar a inconsistência na execução do item
implantação da caixa d'água, realizada pela empresa que executou a primeira
etapa da obra em foco, realizou os encaminhamentos visando sanar a
situação. Cabe ressaltar que, os custos com a ação serão de responsabilidade
deste município, bem como os procedimentos legais pertinentes para
averiguação da situação relatada...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que irá assumir os custos
referentes aos serviços adicionais e não previstos para a instalação da caixa d'água, essa
execução está sendo refeita, tendo em vista a demolição de paredes já levantadas, a
reinstalação de encanamento d'água e a reconstrução de paredes, o que se sugere a
recomendação a DIGAP, para que avalie sobre qualquer comprometimento do fato ao bom
andamento da obra.

Portanto, mantém-se a constatação

Recomendações:
4.5.1 A DIGAP

Avaliar a situação apontada, verificando sobre eventual comprometimento do
fato ao projeto e ao regular andamento da obra, adotando, ainda, se for o caso, medidas com
vistas a resguardar o erário Federal
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA
exercício 2013
\
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Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 201304324.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 264.000,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente a amostra no valor de R$ 992.436,20

(novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte
centavos), referente à Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (conjunto aluno e
professor), pertinente ao Termo de Compromisso nº 04324/2013.
Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR foram realizadas
conforme previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das ações
pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, à conta do Termo de

Compromisso nº 04324/2013, referente a (ao):

- Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

e sem

utilização;

- Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira.
Na análise documental das despesas verificou-se que os recursos ainda não
e, consequentemente, não foram realizadas inspeções dos mobiliários

foram utilizados
escolares.

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

Constatações:
5.1 Ausência de atuação do Conselho de Controle Social.

Fato:
Em reunião realizada com os membros do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundeb de Vitória ES, verificou-se que o Conselho desconhece sua
função de controle social e fiscalização da execução do objeto do PAR—Mobiliário,
contrariando o disposto no art. 10 da Lei nº 12.695, de 25/06/2012.
—

Evidências:

Ata da reunião realizada com os membros do CAC’S FUNDEB,

em

{\\\

28/02/2018, na sede.

x

DÁ
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Análise da equipe:
De acordo com o relatado na reunião realizada com os membros do
CAC 'S/FUNDEB, informaram desconhecer a função daquele Conselho quanto ao
acompanhamento e controle das ações pertinentes ao objeto do Programa. Em consequência
nº
não estava atuando de acordo com as competências estabelecidas no art. 10 da Lei
12.695, de 25 de julho de 2012, conforme transcrição a seguir:
"O acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no art 24 da Lei no 11 494. de 20 de iunho de 2007”.

A equipe técnica do FNDE prestou os esclarecimentos relacionados às ações
do PAR, termos de compromisso, legislação aplicável, e atribuições delegadas ao conselho
para o acompanhamento e fiscalização do Programa.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.1.1 A DIGAP

Orientar o Conselho para que exerça as competências previstas na Lei nº
12.695, de 25 de julho de 2012, em especial quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no
Art. 10.
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, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 5.1 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. Nas constatações referentes aos subitens 1.3, 3.1 e 4.1 os achados de auditoria, ainda
que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providências que entender cabíveis.

6.4. Na constatação referente ao subitem 1.1 e 2.2 & impropriedade na operacionalização
do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da Prefeitura para
providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões) formuladas por
esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo necessidade de respostas,
ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim entenderem
pertinente, questionarem eventualmente os antes que receberam a fiscalização acerca das
iniciativas que adotaram.

“&
&
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6.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem 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
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. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a 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. Bem
como, para conhecimento e providências quanto a recomendação do subitem 3.8.1 ;
7.2. a DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE) atentando para o contido no
subitem 6.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2.1, 2.1.1, 3.3.1
a 3.7.1 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 lnterna, 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 - CACS/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. a DIGAP: &) para ciéncia dos achados de auditoria deste relatério, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.2 a 4.5 e 5.1 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,x
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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;
7.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 Plano de Ações

Articulada / PAR, na Ação Aquisição de Mobiliários Escolares;
7.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando para os subitens 2.2.1 e 3.2.1, bem assim para
que adote providências quanto ao atendimento da recomendação constante do subitem

3.2.1;
7.7. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para conhecimento e providências quanto as
recomendações dos do subitens 3.8.1;

7.8. a Prefeitura do Município de Vitória/ES, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.1.1 e 2.2.2, ficando consignado que não há necessidade deste
ente apresentar respostas ao FNDE.

~~
~~

Em 16/0412018

ª.

DWÁP/CORAP/AUDIT/FNDE

DIVAP/CORAP/ÁUDIT/FNDE

ªux

_

;/

.

DBAP/CORAP/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 a Coordenadora da CORAP para anuência.

Em 16/04/201 8

; /'Chefe da DIVAP

L/

De acordo.

Í

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em 16/04/2018

Coordenadora da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0806927).

Em 16/04/2018

Auditor-Chefe
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