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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 6 [2018

PREF MUN DE CALDAS NOVAS GO

Auditoria realizada no períodolde 19 a 23 de fevereiro de 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 Programasã" definidas no Plano Anual de Auditoria Interna
-

PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
nº 06/2018, referente ao item 1 do anexo V do PAINT 2018.
-

-

exercício de 2017

—

0.8.

Anahsado,or,,e

por=e-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
2017 OS nº 07/2018, referente ao item 2 do anexo V do PAINT 2018.
-

Anansado

—

PNATE, exercício

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, exercício
nº
08/2018, referente ao item 3 do anexo V do PAINT 2018.
OS
-

2017

-

—

Analisadopme

nº
PAC II — PROINFÃNCIA — TC 202651/2012, exercícios 2012 a 2017 OS
09/2018, referente ao item 4 do anexo V do PAINT 2018.
—

Analisadopore

pon.
pen-

PAR — MOBILIÁRIO TC 5515/2012 e 201402663/2014, exercícios 2012 a
2017 - OS nº 10/2018, referente ao item 5 do anexo V do PAINT 2018.
—

—

Anansado

CAMINHO DA ESCOLA - TC 201500017/2014, exercícios 2015 a 2017
OS nº 11/2018, referente ao item 6 do anexo V do PAINT 2018.
- PAR

—

—

Anausado

.

'
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
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
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.163.269,60
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, considerando as seguintes ações prioritárias: Controle
Social, Agricultura Familiar, Inspeção nas Escolas, Atuação do Nutricionista/Responsável
Técnico e Análise Documental da Despesa.
—

Para essa verificação da execução do PNAE no Municipio de Caldas
Novas/GO, a Equipe de Auditoria do FNDE pautou-se em realizar inspeção física e registros
fotográficos, análise documental e visitas a 15 escolas municipais conforme lista a seguir:

[Unidades Escolares visitadas.
[

[01

[[Caixa Escolar da EM Orlando Rodrigues da Cunha Junior.

[02

[[Caixa Escolar da EM Edith Ala.

[03

[[Caixa Escolar da EM Felipe Marinho da Cruz.

[04

[[Caixa Escolar da EM Mather Izabel.

[05

[[Caixa Escolar da EM Professor Zico Batista.

[06

[Caixa Escolar da EM Santa Eﬁgena.

[07

Caixa Escolar da EM Valdir Arantes da Silva.

[08

[

Caixa Escolar do CMEI Edilson Mendes Cabral.

[09

[[Caixa Escolar do CMEI Lara Rosa Santos.

[10

[[Caixa Escolar da EM Orozina Maria Martins.

[11

[12

[Caixa Escolar da EM Limirio Rosa Ferreira.
[Caixa Escolar da EM Feliciana Ivo Pereira.

[13

[[Caixa Escolar da EM Professora Celina Belo.

[14

[[Caixa Escolar da EM Marcia Helena dos Santos.

[15

[[Caixa Escolar da EM Reginaldo da Cunha Rispoli.

~

[

[

[
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[

[

7
[

7
[

[

[

Esse quantitativo de escolas representa 41 % do total de escolas municipais
de Caldas Novas/GO.
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QUANTO A ANÁLISE DOCU VIENTAL DAS DESPESAS:

Constatações:
1.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

na conta específica.
Fato:
No período verificado, os re passes dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusiva mente em conta corrente específica aberta no
1706—1 em consonância com o artigo 3º da
Banco do Brasil, c/c 56.481-8, agência
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
n——

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56.481-8, agência nº 1706-1, Banco do Brasil, meses de
março a dezembro de 2017, consultas em 05/02/2018.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do programa,
conforme previsto no art. Zº do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
Os

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado de março a dezembro de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados
conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do
art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56.481-8, agência nº 1706-1, Banco do Brasil, meses de
março a dezembro de 2017, consulta em 05/02/2018.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 56.481-8, agência nº
1706-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
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49, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, de março a dezembro de 2017, constatou—se que não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 2ª, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56.481-8, agência nº 1706-1, Banco do Brasil, meses de
março a dezembro de 2017, consultas em 05/02/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 56.481-8, agência nº
1706-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lª e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE
nº44/201 1.

1.4 Comprovação documental das despesas realizadas.

Fato:
A equipe de auditoria do FNDE verificou, por meio de amostra da
documentação financeira, que as saídas de recursos constantes nos extratos bancários
estavam suportadas por documentação de despesa, constante de notas de empenhos, notas
de liquidação, notas fiscais e comprovantes de transferências bancárias. Foram analisados e
conciliados com os extratos bancários os documentos de despesa no valor amostral de
R$486.994,72 .

Evidências:
Extratos bancários e amostra de notas de empenhos, notas de liquidação e
notas fiscais, conforme a seguir:

“Favorecedor

“CNPJ

“N. Fiscal
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”Valor (R$)

H

07/03/2017 [348,04

[12649

07/03/2017 [[4.181,96

[

07/03/2017 ”346,50

[

[12606

[[07/03/2017 [816,60

[

[12648

[[07/03/2017 [600,00

[

12586

[[07/03/2017 [[1.350,00

[

9130384

[[20/04/2017 [[11.810,40

[

[9130231

[[20/04/2017 [[9.207,00

[9130417

[[20/04/2017[[1.776,60

[9130308

[EO/04]2017[[1.134,60

[12649
[12607

Coop-Safra

Coopraf.

17.804.304/0001-04

[

[

l23457

09/05/2017L———l12'528'80

[23580

09/05/2017 [[2.023,04

12763

[[23/05/2017[[534,60
[[23/05/2017 [[9. 213 84

14.355.554/000É1—16
,

~
07/03/2017 [4080,00

[12589

12764

[

J

~

[

[

~ ~
Coop.safra.

17.804.304/0001-04

—————IZ761

14.355.554/0001-16

12770

[

12771

[23/05/2017 9.207,00

[

1

Zªgâe

[[31/05/2017 [ 2.435,04

12772

[[31/05/2017[7.342,60

17.804.304/0001-04

Coopfraf.

14.355.554/0001-16 [24306

[12784

Coop-Safra.

31/05/2017 4'759'23

24153

Coop-Safra.

Cooperaf.

337 48

[[23/05/2017 [[4 392 90
_[23/05/2017 534,60

12762

2

Coopfraf.

[23/05/2017H-1———'-—Jl

[[13/06/2017[[10.200,00

[

[[20/06/2017[[721,90

[

E2783

20/06/2017 [[T569,60

[

[12776

20/06/2017 [[4.140,40

[

[[14.355.554/0001-16 [[24600

[[26/06/2017[[3.218,96

[12799

[12797

[%l06/2017[[3.032,00
[[06/07/2017 [8.990,10

[12802

[[06/07/2017 [[7.699,00

[

[12790

[[06/07/2017 [[8.952,60

[

17.804.304/0001-04 [12809

_[29/08/2017JF1.930,74

~
[

[

[

[12817

59/08/2017[[18.368,00

[12818

29/08/2017[[854,00

[

29/08/2017 [[6.412,40

[

[59/08/2017 [[6.560,60

[

[12820
[12815

~~[

ªªªª~
x"-
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25884

Cooperaf.

14.355.554/0001-16
25692
12829

Coop-Safra.

17.804.304/0001-04

12826
12823

[Cooperaf.
Coop-Safra.

Cooperaf.

~
Coop-Safra.

lCooperaf.

Coop-Safra.

Cooperaf.

Coop—Safra.

17.804.304/0001-04

14.355.554/0001-16

17.804304/0001-04

[[14.355.554/0001-16
17.804.304/0001-04
14.355.554/0001-16

17.804.304/0001—04

~
[[05/09/2017 [[2.349,24

[

[[05/09/2017 "1.859,64
[[05/09/2017 1.468,88

[

[[05/09/2017[8.203,80

[

[

05/09/2017[[2.347,50

[

[

[[26029

14/09/2017 [[2.592,04

[

[12831

[[14/09/2017[[11.810,40

[

[12833

[[14/09/2017II9.213,84

[

[26233

[[21/09/2017[[2.735,50

[26462
26651

[21/09/2017[[2.170,72
06/10/2017 “3.833,90

12841

[06/10/2017 594,00

[12844

[06/10/2017 8.504,38

[

12845

[[27/10/2017[[2.990,00

[

12847

[[27/10/2017[[1.620,00

[

12844
27343

[27/10/2017 819,00
[30/10/2017 1.046,36

[12853

[[30/10/2017[[13.010,00

[12856

[[30/10/2017[[3.510,00

l27528

«—————Jlõ/11/2017l1'926'86

~
~
~
~
~

[

[

[

[
[

[

[

,

[27702

16/1 1/2017 "673,40

[12851

[[16/11/2017[[9.834,50

[

[12875

[[16/11/2017[[12.533,90

[

[12860

[16/11/2017 [594,00

[

[12863

[16/11/2017 [1.965,36

[

[12877

[[16/11/2017[[909,80

[12876

[16/11/2017 13.386,00

[12883

[16/11/2017 4.600,00

12901

11/12/2017 3.414,00

12908

11/12/2017 6.100,00

12909

lm/12/2017HS43680

12907

[[11/12/2017[[3.804,94

[12903

[[11/12/2017[4.945,44

[12904

[[11/12/2017[ 1.865,25

12912

11/12/2017[[5.628,14

[

12913

11/12/2017[[1.268,08

[
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[
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18/12/2017 1.885,52

28223

18/12/2017 973’84

[28473

18/12/2017 1.429,68

[28705

18/12/2017 1.087,80

[12917

[18/12/2017[[329,96

[

H2915

[18/12/2017ll1.145,96

[

[12923

[[18/12/2017[[740,25

[8.214

J[16/02/2017[[7.691,20

14.355.554/0001-16

Cooperaf.

17.804.304/0001-04

Coop—Safra.

~

%%nªsMªãíSPrºdUtP—º»
1ment1c1os e serv1ços

Robledo Rezende-ME

[

[

[

[8.192

[[14/02/2017[[10.018,80

[

[9.069

[[08/052017 ”16.925,70

[

[9.091

[[09/05/2017[[7.741,80

[

11.157

[23/11/2017[[10.120,00

[

[11.382

[12/12/2017ll20.240,00

[

8026

12/12/2017 14.992,20

7785

27/11/2017 13.844,40

12.137.518/0001-50

33.344.748/0001-60

[5101

[H3/09/2017[E162,40

[

[5102

[[13/09/2017[[1.404,10

[

[5059

[[31/08/2017[[5.280,00

[

E32

[[23/08/2017[í0.815,10
[[23/08/2007ll1.831,10

[5033

[Armazém Doranice

[

14.071.685/0001—71

LTDAEPR

Maximus Industria
Comercio Imp. e
Exportação LTDA.

~

28131

[[08.687.366/0001-92 [[2125

[

[

[[21/06/2017[[8.158,11

[[486.994,72

[Total (R$)

Análise da equipe:
A Prefeitura, em 19/02/2018, apresentou à equipe de auditoria do FNDE
documentação para comprovar os débitos na conta específica do Programa relacionadas ao
exercício de 2017. Dos documentos apresentados, verificou—se, por meio de amostra, que
eles comprovaram as despesas realizadas, conforme o quadro do campo evidência desta
constatação. A Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, estabelece no artigo 45, § 11, que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão manter em seus arquivos, em boa
guarda e organização, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data de aprovação da
prestação de contas do concedente, os documentos referentes à prestação de contas
juntamente com os Termos de Recebimento da Agricultura Familiar e as Guias de Remessa
de Alimentos emitidos em nome da contratante e identificadas com o nome do Programa e
com todos os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros
transferidos à conta do PNAE, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas,
e estarão obrigados & disponibiliza-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da
União -TCU, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal ao
EX
Conselho de Alimentação Escolar CAE.
_

—

x,_

1

I

\.*
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1.5 Existência de mecanismos de controle de distribuição da merenda
escolar para as escolas.

Fato:
Conforme análise de documentos de distribuição de alimentação obtidas do
responsável pelo depósito municipal da merenda escolar, verificou—se a existência de
controles de distribuição dos gêneros alimentícios às escolas durante o exercício de 2017,
feitos de maneira manual (não há controle informatizado), e que a remessa de produtos para
as escolas foi feita (e continua sendo) pelo depósito central por meio do documento "Guia de
Remessa".

Evidências:

fevereiro

a

Guias de remessa de distribuição de alimentação (amostra) do período de
dezembro de 2017, fornecidas pelo Setor Municipal de Alimentação Escolar-

SEMAE.

Análise da equipe:
Considerando que o ente executor do PNAE deve ter o controle exato do
quantitativo que é fornecido às escolas, de maneira a comprovar que tudo que foi comprado
foi entregue e que não houve desabastecimento das escolas, bem como evitar situações
atreladas à falta de controle, como, por exemplo, desvios de alimentos, verificou-se que a
Prefeitura de Caldas Novas/GO detém o controle de estoque da distribuição de alimentação,
ainda que de forma não informatizada.
Sobre o tema, o TCU, por meio do Acórdão nº 1.918/2006 Plenário,
determina a utilização de sistemas de controle de estoque, que se vê no excerto & seguir:
—

9.3. determinar à Prefeitura
que implante e mantenha um sistema de
controle do estoque dos alimentos, adquiridos com recursos do PNAE, que
serão utilizados na elaboração da merenda escolar. Referido sistema deverá
registrar as entradas e saídas de mercadorias, fornecer a posição atualizada
do estoque físico e viabilizar a realização de levantamentos periódicos dos
quantitativos

QUANTO A AGRICULTURA FAMILIAR:

1.6 Cumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$1.163.269,60, a
- GO utilizou R$349.770,81, na aquisição de gêneros

Prefeitura de Caldas Novas
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alimentícios oriundos da Agricultura Famíl ar, o que corresponde a 30.06% dos recursos
ﬁnanceiros repassados pela Autarquia. Dess forma, a Entidade respeitou o mínimo de 30%
para a aquisição de gêneros alimentíc'os oriundos da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar, conforme estabelec do no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013.

Evidências:

~
~

Telas de consulta no sítio o Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56.481—8, gência nº 1706—1, Banco do Brasil, meses de
março a dezembro de 2017, consultas em Dá,/020017 e relatório de pagamentos período de
01/01 a 31/12/2017, conforme quadro demonstrativo:
)

IFavorecedor

IICNPJ

”N. Fiscal

I

ª

[12589

E2649
H2649
[12607
[12606
[12648
Coop—Safra

17.804.304/0001—04
:

I12536

r

J

JI07/03/2017 ”348,04

I

07/03/2013[4.181,96

[

07/03/2017J346,50

[

[[07/03/2017JI816,60

[

[[07/03/2017 [Eoooo

I

I07/03/2017II1.350,00

[Total

J

"11.723,10

I

9130231

[[20/04/2017 [[9.207,00

I

9130417

[[20/04/2017 [1.776,60

I

9130308

[[20/04/2017 [1.134,60

I

JI23.928,60
IITotal
[59/05/2017 ”12.528,80J

I

[23457

14.355.554/0001-16 I23580

[

I12763

H2764
[12761

17.804.304/0001-04

[[07/03/2017[[4.080,00

l

I

I

Coop.safra.

”Valor (R$)

II20/04/2017II11.810,40

9130384

Coopraf.

JIData

12762
12770
12771

J09/05/2017IE.023.04
[Total (R$) II14.551,34
[[23/05/2017lE3460

I

I

[

[W)/05/2017[[9.213,84J
jí3/05/2017[[11.337,48 J
[Iii/050017 4.392,90

[

[[23/05/2017 534,60

[

23/05/2017 [9.207,00

Total (R$) [35.220,42
Coopfraf.

14.355.554/0001-16

âããããe

@153

R.F.Nº 6/2018 / PREF MUBI DE CALDAS NOVAS

31/05/2017 4'759’23
II12/05/2017 I2.435,o4

I

Coop-Safra.

lCoopfraf.

[12772

17.804.304/0001-04

L

“14.355.554/0001-16 [24306

[[12/05/2017 [[7.342,60

”Total (R$) ”14.536,87
[[30/05/2017 ”1020000
[[Total (R$)[[10.200,00
[[20/06/2017 “72190
[
_

[12784

Coop-Safra.

[Coops-raf.

Coop-Safra.

17.804.304/0001—04

[

14.355.554/0001-16

[12783

[[20/06/2017 [[1569,60

[12776

[[20/06/2017[[4.140,40

[

”Total (R$) [[6.431,90

[24600

[[26/06/2017

[12799

[[26/06/2017 [3.032,00

Coop-Safra.

Cooperaf.

~

[

[12797

[06/07/2017 8.990,10

[12802

[06/07/2017 7699,00

[12790

[[06/07/2017 [[8.952,60

[

[
[

[

[
[

[

I

“Total (R$) [[25.641,70

[12809

[Q9/08/2017[[1.930,74

[12817

[[29/08/2017[[18.368,00

[12818

[[29/08/2017[[854,00

[12820

[[29/08/2017[[6.412,40

[

[12815

[[29/08/2017[[6.560.60

[

17.804.304/0001-04

~
~
~
[[Tota1(R$ﬂ[34.125,74

14.355.554/0001-16

~

17.804.304/0001-04

[[

17.804.304/0001-04

[

[

[

“[

[25884

[[05/09/2017[[2.349,24

[25692

[[05/09/2017[E359,64

[

[12829

[Q5/09/2017ll146888

[

[12826

—[[05/09/2017[[8.203,80

[12823

[[05/09/2017 [2.347,50

[

[26029
[12831

Coop-Safra.

[

[321896

“Total (R$) [6.250,96

[

Cooperaf.

[

[12833

[[Total (R$) [16.230067
IE4/09/2017H2-592ﬂ4
[[14/09/2017[11.810,40 [
[[14/09/2017l9.213,84
_Total (R$) 23.616,28_[

[

[

[

Cooperaf.

14.355.554/0001-16

26233

21/09/2017[2.735,50

É6462

[[21/09/2017[[2.170,72

L

[[Total(R$)”4.906,22

[

[26651

[[06/10/2017[[3.833,90

[
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12841

12844
l

Coop-Safra.

17.804.304/0001-04

[12845
12847

12844
[

14.355.554/0001—16 [[27343

[Cooperai

[12853

Coop-Safra.

17.804304/0001-04 [12856
[

[27528

ª

Cooperaf.

—

14.355.554/0001-16
[27702
[12851

[12875
[12860
[12863
[12877

[12876
12883

~
~
06/10/2017 594,00

06/10/2017 8.504,38

”Total (R$) 12.932,28

[

[[27/10/2017 2.990,00

[

[27/10/2017 [1.620,00

[

[27/10/2017 [819,00

[

~
~
~
[[Total (R$) [[5.429,00

[

[[30/10/2017[[1.046,36

[

[[30/10/2017[[13.010,00

[

[[30/10/2017[[3.510,00

[

"Total (R$) [[17.566,36

[

[16/11/2017[[í926,86

[

[16/11/2017[[673,40

[

[[16/11/2017[[9.834,50

[[16/11/2017JF12.533,90

J

[[16/11/2017[B94,00

[[16/11/2017[[1.965,36

[

[16/11/2017 909,80

16/11/2017 13.386,00

[

[16/11/2017 4.600,00

[[Tota1(R$) 43.823,56

Coop-Safra.

17.804.304/0001-04 [12901
[12908
[12909
[12907
12903

12904
12912

12913

~

p8223
14 ' 355 ' 554/0001-16

28473
28705
12917

12915

Coop-Safra '

17 ' 804 ' 304/0001-04

[[11/12/2017[[3.414,00

[

[[11/12/2017[[6.100,00

[

[[11/12/2017 [[5.436,80

[

[[11/12/2017[[3.804,94

[

[11/12/2017 [Wa4544

[

[[11/12/2017[[1.865,25
[[11/12/2017[[5.628,14

[

[11/12/2017[[1.268,08

Total (R$ﬂl32.462,65

[

[28131

Cooperaf'

[

~

12923

[

[13/12/2017 [1.885,52

"18/12/2017í973'84

[[18/12/2017[[1.429,68

[

[[18/12/2017[[1.087,80

[

18/12/2017[[329,96

[

18/12/2017H1'145'96

I

J

[[18/12/2017[[740,25

[[ﬁtal (R$) "7.593,01

[

\‘z

1
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"349.770,81

“Total geral do período (R$)

Análise da equipe:
Conforme verificação in loco e documentação analisada tais como: extrato
bancário, notas fiscais e guias de remessas, & prefeitura cumpriu do limite mínimo de 30%
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme
estabelecido no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

QUANTO A ATUAÇÃO D0 NUTRICIONISTAJRESPONSÁVEL TÉCNICO:

1.7 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
O atendimento de 10.042 (dez mil e quarenta e dois) alunos matriculados na
educação básica é realizado por duas nutricionistas, o que contraria os parâmetros
numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art. 12, § 2º da
Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 ele o Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do
Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Consulta aos Sistemas SIMEC em 23/02/2018, Quadro Técnico/Nutricionista,
Oficio/SEMAE nº 143/2018, de 23/02/2018 e relação de unidades escolares com total de
alunos atendidos em 2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de
apresentou a seguinte justificativa:

—

SA nº 003-001 de 23/02/2018, à

Prefeitura

”Informamos que esta Secretaria esta se empenhando para o atendimento a
exigência da Legislação quanto ao número de nutricionistas exigidas para o
atendimento do quantitativo de alunos da rede municipal, para isso já foi
realizado um novo chamado de concursados, uma vez que temos um concurso
vigente, para que consigamos aumentar o quadro de nutricionista hoje
existente para a rede municipal Sabemos que não conseguimos atender a
Legislação em sua totalidade porem iremos aumentar significativamente o
número de nutricionistas. Assim que todos os trâmites para esse novo
chamado forem executados informamos a esse órgão os nomes das pessoas
contratadas através do sistema do SIMEC”.

Análise da equipe:

R.F.Nº 6/2018 IPREF MUN DE CALDAS NOVAS

EMK
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Na justificativa a entidade informa que a Secretaria de Educação esta se
empenhando para o atendimento da Legislação quanto ao número de nutricionistas exigidas
para o atendimento de alunos da rede municipal. Informou que realizou concurso público e
que já foi iniciado o chamado dos novos aprovados para aumentar o quadro de nutricionistas
existentes na rede municipal. Em que pese as dificuldades encontradas pela entidade,
art.12, § 29 da Resolução nº 26, de 17/06/2013, no seu art.12, § 29, dispõe que a EEX deve
cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por escolares,
previstos no art. 10 da Resolução do Conselho Federal de Nutrição - CFN nº 465/2010.
Parágrafo Único. Na modalida ie 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.

Carga horária Técnica
Mínima semanal

Nª Nutricionistas

Nº de alunos

recomendada.

;

lQT

[Bo horas
30 horas

J

RT + zQT

30 horas

J

sor

30 horas

Até 500

"1 RT 30 horas

[501 a 1.000

J1

11.000 a 2.

1

[2.501 a 5.000

Acima de 5.000

RT +

f

1

RT +

1

RT + BQT e + 01 QT a cada fração de

30 horas

2.500 alunos

Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente. 10.042 (dez mil e quarenta e dois). A Entidade conta atualmente com
apenas 02 (duas) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total de
cinco nutricionistas. Além de dificultar 0 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, bem como o treinamento para
a qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE

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 EEx., em consonância com o art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com o art. 69, § Sº da
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

Notificar

a

1.8 Conformidade na atuação do nutricionista responsável técnízªgo pelo

;.1'

\

;

\

I
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Programa.
Fato:
Conforme documentos apresentados pelo nutricionista responsável pelo
Programa, tais como: cópia de registro de teste de aceitabilidade, cópia de registro de
capacitação de manipuladores de alimentos, cópias de cardápios mensais, cópia de
relatórios de Visitas às escolas, pauta de compra da agricultura familiar, pauta de compra de
secos, perecíveis e panificado, bem como Oficio/SEMAE nº 491/2017, de 25/11/2016
e Oficio/SEMAE nº 482, de 09/11/2016, indicam que o nutricionista responsável pelo
Programa, vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa, conforme preceitua o artigo 12, da Resolução
CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 19 a 23/02/2018, cópia de registro de capacitação de manipuladores de
alimentos, teste de aceitabilidade, cópias de cardápios mensais, pauta de compra da
agricultura familiar oficio/SEMAE nº 491/2017, de 25/11/2016, pauta de compra de secos,
perecíveis e panificado oficíam/SEMAE nº 482, de 09/11/2016 e relatório de Visitas às
escolas.

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica de nutrição da Prefeitura, conforme
exemplificado:

~

Nº [[Escolas Municipais-Visitadas

[01

[[E.

[02

[[CMEI HUGO LACERDA

03

E. M. VALDIR ARANTES

[04

CMEI PROFESSOR EDILSON MENDES

[

[[Data

M FELIPE MARINHO

[08/02/2017
13/02/2017

~
[

02

[

“EM Orlando Rodrigues da Cunha Junior.
”EM Edith Ala.

[04

“EM Felipe Marinho da Cruz.
"EM Mather Izabel.

[05

“EM Professor Zico Batista.

[06

[07

”EM Santa Efigena.
“EM Valdir Arantes da Silva.

[08

[[CMEI Edilson Mendes Cabral.

[09

[[CMEI Lara Rosa Santos.

[10

"EM Orozina Maria Martins.

[03

[

06/12/2017

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica do FNDE.
01

[

13/02/2017

EEN9 6/2018 / PREF MUN DE CALDAS NOVAS
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11

EM Limirio Rosa Ferreira.

12

EM Feliciana Ivo Pereira.

13

14
15

[EM Professora Celina Belo.
”EM Marcia Helena dos Santos.
”EM Reginaldo da Cunha Rispoli.

I

J
I

Análise da equipe:
Conforme documentos apresentados pela nutricionista responsável pelo
Programa, tais como: cópia de registro de teste de aceitabilidade, cópia de registro de
capacitação de manipuladores de alimentos, cópias de cardápios mensais, cópia de
relatórios de visitas às escolas e pauta de compra da agricultura familiar oficio/SEMAE nº
491/2017, de 25/11/2016 e pauta de compras de secos, perecíveis e panificado
oficio/SEMAE nº 482, de 09/11/2016, indicam que o nutricionista responsável pelo
Programa, vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa, conforme preceitua o artigo 12, da Resolução
CD/FNDE Nº 26.

QUANTO ÁS INSPEÇÓES ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS:
1.9 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
De acordo com a documentação analisada, referente ao período de março a
dezembro de 2017, verificaram-se "evidências" de oferta de alimentação ao público alvo do
Programa nas escolas visitadas, descritas no campo "evidências", entre as quais: aplicação
de R$ 1.163.269,60 (um milhão cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais
e sessenta centavos) dos recursos da conta específica do PNAE para a realização de despesa
com aquisição de gêneros alimentícios em 2017, conforme verificação no extrato da conta
bancária respectiva; comprovantes de recebimento de gêneros alimentícios nas escolas;
demonstrativo do movimento mensal dos gêneros alimentícios na escola; demonstrativos dos
alimentos utilizados nas preparações e dos alunos atendidos.

Foi também executada visita "in loco" pela equipe de auditoria do FNDE no
período de 19/02/2018 a 22/02/2018, com vistas a verificar se as escolas continuavam
abastecidas com alimentação, bem como se esta alimentação estava sendo servida,
conforme amostra de escolas visitadas constantes no quadro I do campo "Evidências". Neste
procedimento, verificou-se que está sendo ofertada alimentação à comunidade escolar nas
escolas visitadas, conforme demonstrado em fotos do campo "evidências".

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extrators
'»,laiª

">1:
xxx-.,
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bancários da conta corrente 56.481-8, agência 1706—1, Banco do Brasil, meses de março a
dezembro de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, comprovantes de
recebimento dos gêneros alimentícios nas escolas e relação de pagamentos, quadros I e II.

Quadro

I

Escolas da rede municipal de ensino inspecionadas pela equipe de auditoria do
FNDE:

~
~ ~~
~
[01

IIEscola Municipal Orlando Rodrigues da Cunha Junior.

[02

IIEscola Municipal Edith Ala.

I03

IIEscola Municipal Felipe Marinho da Cruz.

I04
I05

IIEscola Municipal Mather Izabel.
IIEscola Municipal Professor Zico Batista.

I06

"Escola Municipal Santa Efigena.

I07

[08

IIEM Valdir Arantes da Silva.
IICMEI Edilson Mendes Cabral.

I09

IICMEI Lara Rosa Santos.

I10

IIEM Orozina Maria Martins.
IBM Limirio Rosa Ferreira.

I1 1

I

I

I

I

[

[

I

I13

IIEM Feliciana Ivo Pereira.
IIEM Professora Celina Belo.

I14

IIEM Marcia Helena dos Santos.

I15

IIEM Reginaldo da Cunha Rispoli.

I12

I

Quadro

I

I

I

I

I

I

II

Notas Fiscais por amostragem, conforme quadro demonstrativo.

Favorecedor

Coop—Safra

IICNPJ

17.804.304/0001-04

(R$“

IIN. Fiscal

Data

[12589

07/03/2017 I4.080,00

[Valor

12649

II07/03/2017 “348,04

12649

II07/03/2o17 4.181,96

I

7
[

[12607

Ílo7/03/2017[[346,50

I

I12606

II07/03/2017II816,60

I

[12648

[[07/03/2017[ 600,00

I

I12586

II07/03/201ﬂ 1.350,00
[20/04/2017[[11.810,40
[20/04/2017 ”9.207,00
[20/04/2017[[1.776,60

[9130384
9130231

9130417
I9_130308

R.F.Nº 6/2018 IPREF MUN DE CALDAS NOVAS

I20/04/2017II1.134,60

[

[

[

[
I

'

Coopraf.

Coop.safra.

23457

09 l 05 , 2017 12.528,80

23580

09/05/2017 2.023,04

14.355.554/0001—16

[12783

[[23/05/2017[[534,80

[12784

[[23/05/2017[[9.213,84

12761

lL——23/05/2017'l11'337'48

12762

[[23/05/2017 [4.392,90

[12770

[[23/05/2017[[534,60

[12771

[[23/05/2017[[9.207,00

17.804.304/0001-04

23819e
Coopfraf.

14.355.554/0001-16

23821

[[31/05/2017[[7.342,60

”14.355.554/0001-16 [[24306
[12784
[12783
[12778

”14.355.554/0001-16 [[24600
[12799

[12797
[12802

[12790
12809
12817

E2818
[12820
[12815

[25884

Cooperaf.

14.355.554/0001-18
[25892

12829

Coop-Safra.

17.804304/0001-04

12826
[12823
[[28029

lCooperaf.

[12831

Coop-Safra.

17.804.304/0001—04

[12833
[28233

Cooperaf.

14.355.554/0001-18

[28482
[28851

[

31/05/2017 4'759’23

[12772

[Coopfrai

17.804.304/0001-04

[

[[31/05/2017 [2.435,04

[17.804.304/0001-04

Coop-Safra.

[

[24153

[Coop-Safra.

Cooperaf.

[

[
[

~~
~
[[13/08/2017[[10.200,00

[

[[20/06/2017[[721,90

[

J

[[20/06/2017[[1589,80

[[20/08/2017 [4.140,40

[

[[26/06/2017[[3.218,96

[

[[26/06/2017 3.032,00
[[08/07/2017 8.990,10

[[06/07/2017 [[7.699,00

[

[Wi/070017 "8.952,60
[[29/08/2017[[1.930,74

[

J

[[29/08/2017[[18.388,00

[

[[29/08/2017 [854,00

[

[[29/08/2017 5.412,40

[

29/08/2017[[8.580,60

[

05/09/2017 [2.349,24

[

[[05/09/2017[[1.859,84

[

[B5/09/2017Jl148888

[

J[05/09/2017[[8.203,80

[

J

JWs/09/2017[[2.347,50

[[14/09/2017 [2.592,04

[

[14/09/2017 [11.810,40 [
[14/09/2017 6.213,84
'

[

21/09/2017[[2.735,50

[

21/09/2017[[2.170,72

[

[

[[08/10/2017[[3.833,90

[

..

\
[&
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Coop-Safra.

Cooperaf.
Coop-Safra.

Cooperaf '

Coop-Safra.

17.804.304/0001-04

~
~~
~
~
~
[12841

1106/10/201711594,00

[

[12844

[[06/10/2017[[8.504,38

[

[12845

[[27/10/2017[[2.990,00

[12847

[[27/10/2017[[1.620,00

[12844

[27/10/2017 [819,00

14.355.554/0001-161127343
17.804.304/0001-04

14 ' 355 ' 554/0001-16

17.804.304/0001-04

[30/10/2017[1.046,36

[

[

[12853

[[30/10/2017[[13.010,00

[

[12856

"30/10/2017H3-5lºrºº

[

27528

16/11/2017H1'926'86

27702

16/11/2017[[673,40

[12851

[[16/11/2017[[9.834,50

[

[12875

[[16/11/2017[[12.533,90

[

[12860

[[16/11/2017[[594,00

[

[12863

[[16/11/2017 [1.965,36

[12877

[[16/11/2017 [909,80

12876

[[16/11/2017[[13.386,00

[

12883

[[16/11/2017[[4.600,00

[

112901

111/12/2017113.414,00

112908

111/12/2017118.100,00

112909

1111/12/2017115.436,80

112907

1111/12/2017113.804,94

112903

111/12/2017114.945,44

112904

[11/12/2017[[1.865,25

[12912

[[11/12/2017[[5.628,14

[12913

[[11/12/2017[[1.268,08

128131

1118/12/2017111.885,52

[

1

1

[

,

Cooperaf.

Coop-Safra.

MªiSPTOdUtPS
Ahmentlcms e serv1ços

14.355554/0001-16

17.804.304/0001-04

M11188

LTDAEPP.

14.071.685/0001-71

~
I———J28223

[18/12/2017«———Íg73'84

[28473

[[18/12/2017 1.429,68

[

[28705

[[18/12/2017[[1.087,80

[

[12917

[[18/12/2017[[329,96

[

12915

[[18/12/2017[[1.145,96

12923

[8.214

[18/12/2017 [[740,25
[16/02/2017[[7.691,20

[8.192

[[14/02/2017[[10.o18,80

p.069

[[08/052017 1116.925,70

19.091

b9/05/2017117.741,80

111.157

123/11/20171110.120,00

111.382

1112/12/20171120.240,00

[

[

[

1

\\ªº

f'“”"‘*\.‘ “
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Mªximuslndustríª
Comercio Imp. e
Exportação LTDA.

Robledo Rezende-ME

[Armazém Doranice

8026

12/12/2017 14.992,20

7785

27/11/2017 13.844,40

12.137.518/0001—50

[5101

[[13/09/2017[[8.162,40

[

[5102

[[13/09/2017[ﬁ.404,10

[

33.344.748/0001-60 [5059

[[31/08/2017[[5.280,00

[

[[23/08/2017[[10.815,10

[5033

[[23/08/2007[[1.331,10

[

08.687366/0001-92 [[2125

[[21/06/2017 [8.158,11

[

[486.994,72[

[Total (R$)

Merenda da EM. Feliciana Ivo Pereira

~CMEI

J

[5032

CMEI Márcia Helena - alunos merendando.

Márcia Helena - Alimentação pronta.
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1

[

[

~
CMEI Edilson Mendes - crianças da creche merendando.

Análise da equipe:
Em Inspeçâo in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo "evidência" quadro I, no período de 19 a 23/02/2018, verificou-se que houve
evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no período
examinado, 01/03/2017 a 31/12/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos
disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e controle de distribuição de gêneros
alimentícios), que o preparo da merenda escolar ocorreu com gêneros adquiridos com
recursos do PNAE.
—

1.10 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em visitas às instalações das escolas municipais Limírio Rosa, Celina Belo,
Santa Efigênia, Creches Maria Helena dos Santos e Umbelina Maria dos Anjos, verificou-se
as seguintes situações:

Depósitos com espaço pequeno e pouca ventilação, ausência de telas de
proteção nas janelas e utilização dos locais de armazenamento de gêneros alimentícios para
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guarda de materiais alheios à alimentaç "ao,
produtos estocados.
a

o

que pode acarretar a contaminação dos

Evidências:
Verificação in loco nas escolas da rede Municipal Limírio Rosa, Celina Belo,
Santa Efigênia, Creches Maria Helena dos Santos e Umbelina Maria dos Anjos e relatório
fotográfico exempliﬁcativo:

~

Limirio Rosa Ferreira Gêneros armazenados com outros
materiais.
E. M

—

~

~~

M Celina Belo - Gêneros armazenados com outros materiais
sem tela de proteção na janela.
E.

e dep.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de
apresentou a seguinte justificativa:

—

SA nº 003—001 de 23/02/2018, à

Prefeitura

No que se refere às condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios nas escolas Limírio Rosa e Celina foram
tomadas as providências necessárias para melhoramento dessas condições.
Informamos também que essa secretaria realizou um cronograma de reformas
i
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abaixo nas cozinhas das unidades escolares seguindo os parâmetros da
vigilância sanitária em atendimento a Legislação para autorização de
funcionamento das mesmas, tendo em vista, a real possibilidade de
atendimento às adequações, segue o Cronograma de Aprovação de Projeto e
Execução de Obras.

Análise da equipe:
Na justificativa a entidade esclarece que já foram tomadas as providências
necessárias para melhoramento dessas condições. Informa também que a secretaria
realizou um cronograma de reformas nas cozinhas das unidades escolares seguindo os
parâmetros da vigilância sanitária em atendimento a Legislação para autorização de
funcionamento das mesmas. Em que pese os esclarecimentos da entidade, de acordo com o
§ 4º, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 1/07/2013, cabe às Entidades
Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com
adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem e
preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. As condições
higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas Unidades Escolares demonstram
inadequações e ausência de acompanhamento por parte da prefeitura.
Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
1.10.1 A DIRAE

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

QUANTO A0 CONTROLE SOCIAL:
1.11 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Verificou—se que a composição do Conselho de Alimentação Escolar CAE,
nomeado segundo o Decreto Municipal nº 1.345/2017, de 30/11/2017, estava atualizada nos
sistemas do FNDE, segundo consulta ao sitio do FNDE, aba CAE, em 06/02/2018, bem
como, conforme constatado em reunião da equipe de auditoria com o CAE em 19/02/2018,
bem como a composição do conselho está em consonância com o artigo 34 da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
—
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Evidências:
Consulta ao sitio do FNDE, aka CAE, em 06/02/2018, Decreto Municipal nº
1345/2017, de 30/11/2017 e Ata de reunião da equipe técnica do FNDE com membros do
CAE realizada em 19/02/2018.

Análise da equipe:
A atual constituição do conselho, nomeado por meio do Decreto Municipal nº
1.345/2017, de 30/11/2017 ,está de acordo com a legislação vigente, bem como a
composição está atualizada nos registros do sítio do FNDE, aba do CAE. As alterações dos
membros do Conselho foram informadas ao FNDE, e a composição está em consonância
com o disposto do artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.12 Conformidades no acompanhamento da execução do Programa
pelo Conselho.

Fato:
Conforme documentação, tais como: copias de atas de reunião do CAE de
14/03/2017, 17/08/2017, 26/10/2017 e 30/11/2017, Ofícios/CAE nº 120 de 26/10/2017, 121
de 30/10/2017, 116, de 19/10/2017, 129 de 09/11/2017, 164 de 13/12/2017, 25 de
03/04/2017, 48 de 16/05/2017, 153 de 05/12/2017, 05 de 19/06/2017, comunicado nº
0014/2017 e relatórios de Inspeção nas Escolar, apresentadas pelo Conselho na reunião da
equipe de auditoria com membros do CAE, em 19/02/2018, ficou evidenciado de que o
Conselho realizou acompanhamento na verificação das ações do Programa em 2017,
conforme dispõe o art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Verificação ”in loco", cópia da Ata da Reunião da equipe de auditoria com
membros do CAE, em 19/02/2018, copias de atas de reunião do CAE de 14/03/2017,
17/08/2017, 26/10/2017 e 30/11/2017, Ofícios/CAE nº 120 de 26/10/2017, 121 de
30/10/2017, 116, de 19/10/2017, 129 de 09/11/2017, 164 de 13/12/2017, 25 de 03/04/2017,
48 de 16/05/2017, 153 de 05/12/2017, 05 de 19/06/2017, comunicado nº 0014/2017 e
relatórios de Inspeção Escolar.

Análise da equipe:
Conforme verificação ”in loco" e documentação disponibilizada pelo CAE,
constatou—se que 0 vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação
vigente, no acompanhamento do objeto do Programa. As atas de reuniões apresentadas,
relatórios de visitado CAE e ofícios/CAE apresentados respectivamente, demonstram que o
Conselho realizou inspeções nas escolas e demais procedimentos inerentes à execução do
Programa, em conformidade com o disposto no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.13 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:

e,
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Conselho de Alimentação Escolar - CAE recebe da Prefeitura Municipal
infraestrutura para a execução das atividades de sua competência tais como: local para
execução das atividades do Conselho (Casa dos Conselhos), disponibilidade de equipamento
de informática; material de expediente; espaço para reuniões nas dependências da
Secretaria quando necessário e e transporte quando solicitado.
O

Registra-se que a Prefeitura disponibilizou prédio de uso conjunto para as
atividades do CAE e CACS FUNDEB.

Evidências:
Ata de Reunião, de 19/02/2018, realizada entre a equipe de auditoria e os
membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, visita ao prédio sede dos Conselhos e
relatório fotográfico.
—

Casa dos Conselhos

-

local de atividades do CAE.

Sala com computador, mesa, cadeira para atividades do CAE.

~

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura Municipal para a execução das
atividades do Conselho de Alimentação Escolar está em conformidade com o previsto no art.
36 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP D0 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 financeiros:R$ 35.839,76
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
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de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, :onsiderando as seguintes ações prioritárias:
Controle Social, Inspeção aos veículos e AnáLse Documental da Despesa.

Para essa verificação da execução do PNATE no Município de Caldas
Novas/GO, a Equipe de Auditoria do FNDE pautou-se em verificar a constituição, atuação e
infraestrutura do CACS/FUNDEB, as condições dos veículos utilizados no transporte escolar
e a análise documental do Programa.

QUANTO A ANÁLISE DOCUMENTAL DAS DESPESAS:
!

Constatações:

l
l
,

i

[

2.1 Recursos São mantidos lia conta específica do Programa.

Fato:

financeiros ao Programa foram depositados e
mantidos em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, clc. 53972—4, agência
1705-1, em consonância com o artigo Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os repasses dos recursos

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 53972-4, agência nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de abril
/2017 a fevereiro/2018.

Análise da equipe:
financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os recursos

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no Sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 53972-4, agência nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
abril/2017 a fevereiro/2017.
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 53972-4 agência nº
1705-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, abril/2017 a fevereiro/2018, não foram cobradas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade
do Programa, em consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 53972-4, agéncia nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
abril/2017 & fevereiro/2018.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c nº 53972-4, agência nº
Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não foram cobradas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade
do Programa, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
1705—1,

2.4 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.
Fato:
Em análise a documentação comprobatória da execução do Programa,
verificou-se que as notas fiscais das despesas efetuadas à conta específica não estavam
devidamente identificadas com

o nome do Programa e do FNDE.

Evidências:
Nota Fiscal descrita no quadro demonstrativo

Fornecedor

Descriçao do produto

a

seguir:

N ota
Fiscal Emissão

Valor (R$)
,
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1

Amortecedor diante dir, boxim
amortecedor, filtro ar, filtro
combustivel, filtro óleo, grampo,
lâmpada feixe molas diante n 1,
lâmpada feixe molas n 2 J manga
eixo diant3 esq, ressonador e
suporte barra est.

5669

Barra susp diante makata, boia
tanque, braço setor dire ção, buj ão
cárter, elemento filtro ar, elemento
filtro óleo, filtro combustível, barra 5668
Autorama
estabilizadora, jogo junta do
Soluções para
Automóveis LTDA motor, pivô braço oscilante dir,
reparo mango eixo, terminal barra
ME
direção
Bujão cárter, coxim tras Émotor,
cubo roda diante, eixo esquerdo
freio, elemento filtro óelo,
elemento filtro ar, excêntrico
ajustagem freio diante, junta
cárter, rolamento roda diante
interna, rolamento roda dianteira
externa, suporte dir excêntrico
freio, suporte esquerdo excêntrico
freio, suporte sapata freio diante
lado esq.

5670

17/11/2016 10.151,54

17] 11/ 2016

10'881'97

17/11/2016 10.217,89

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - S.A. nº 003-001/2018, a
Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO apresentou justificativas documento s/nº, de 01 de
março de 2018, quanto ao fato apontado conforme a seguir:

”ausência de identificação da documentação
comprobatória com o nome do Programa ou Convênio", referente ao
programa PAR - Caminho da Escola foi providenciado à confecção de
”No que tange

à

carimbo com identificação dos programas e com a seguinte informação.PAGO COM RECURSOS D0 FNDE. Fora comunicado, também, aos
departamentos responsáveis para que exijam, quando da emissão de
autorização de Nota Fiscal, que os fornecedores façam constar nos
documentos fiscais a especificação da origem do recurso que irá suportar tal
despesa, mencionando de forma detalhada qual programa está vinculado o
respectivo documento".

Análise da equipe:

porém, a

A justificativa da prefeitura remete ao programa PAR - Caminho da Escola,
documentação analisada pela equipe de auditoria do FNDE foi relacionada ao
x\.

\

.
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PNATE .

A identificação das notas fiscais pela Prefeitura ocorreu posterior aos
trabalhos de auditoria.
Considerando o disposto no § 29, art.15 da Resolução CD/FNDE nº 12, de
17/03/2011, o qual determina que os documentos comprobatórios das despesas deverão ser
emitidos em nome do município, e com a identificação do PNATE/FNDE.

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.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados.
(...), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão, com
fulcro no § 79 do art. 3º da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006.

Desta forma, permanece a constatação, contudo deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que o fato foi regularizado, mesmo que a posteriori.
2.5 Evidência documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
De acordo com a documentação analisada, referente ao período de abril/2017
fevereiro/2018, verificou-se que os recursos do PNATE foram aplicados em ações que
objetivam a oferta de Transporte Escolar ao público alvo do Programa, entre as quais:
aplicação de R$ 35.839,76 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta nove reais e setenta e seis
&

centavos) dos recursos da conta específica do PNATE, para a realização de despesas como:
contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças, combustível e
prestação de serviços para manutenção do transporte escolar, conforme verificação das
notas fiscais, comprovantes de pagamentos e extrato da conta bancária respectiva.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
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bancários da conta corrente, 53.972-4, agência nº 1705-1, Banco do Brasil S.A, meses de
abril/2017 a fevereiro de 2018. Notas fiscais bonforme a seguir:

~

~~
ªgia

Emissão

Valor (R$)

5669

17/11/2016

10.151,54

Barra susp diante makata, boia
tanque, braço setor direção, bujão
cárter, elemento filtro ar, elemento
filtro óleo, filtro combustível, barra 5668
Autorama
estabilizadora, jogo junta do
Soluções para
Automóveis LTDA motor, pivô braço oscilante dir,
reparo mango eixo, terminal barra
ME
direção

17/11/2016

10'881'97

Fornecedor

Descrição do produto
Amortecedor diante dir coxim
amortecedor, filtro ar, filtro
combustível, filtro óleo, grampo,
lâmpada feixe molas diante n 1,
lâmpada feixe molas n I., manga
eixo diant3 esq, ressonador e
suporte barra est.

Bujão cárter, coxim tras motor,
cubo roda diante, eixo esquerdo
freio, elemento filtro óelo,
elemento filtro ar, excêntrico
ajustagem freio diante, junta
cárter, rolamento roda diante
interna, rolamento roda dianteira
externa, suporte dir excêntrico
freio, suporte esquerdo excêntrico
freio, suporte sapata freio diante
lado esq.

5670

17/11/2016 10.217,89

Análise da equipe:
Verificou-se que os recursos do PNATE foram utilizados para a "oferta de
transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o
objetivo de melhorar as condições de acesso à educação", em consonância com o art. 29, da
Resolução CD/FNDE 05/2015, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos
disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e comprovantes de pagamentos do transporte
escolar), que os serviços contratados de fornecimento de peças, combustível e prestação de
serviços para manutenção do transporte escolar, estão em conformidade com o art. 29, da
Resolução CD/FNDE 05/2015.

QUANTO As INSPEÇÓES AOS VEÍCULOS:
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2.6 ônibus utilizados no transporte escolar em boas condições de uso.

Fato:
Os gastos efetuados pela Prefeitura com os recursos do PNATE envolveram
ações de manutenção da frota de veiculos, conforme descrito na constatação 2.5 deste
Relatório. Dessa, forma, a equipe de auditoria verificou parte da frota do transporte escolar
utilizado em 2017 e agora em 2018, com o ﬁm de verificar as condições de uso, bem como a
documentação legal dos veículos.

Em visita in loco a garagem da Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO
foram verificados 05 (cinco) veículos escolares, bem como, também, a equipe de auditoria
percorreu rota em área rural, verificando-se que os veículos destinados ao atendimento ao
alunado do ensino fundamental, não apresentavam avarias, estando em bom estado de
conservação. Veriﬁcou—se também que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
- CRLV dos veículos apresentados eram do exercício de 2017 e que os condutores detinham
habilitação específica para condução de escolares, de acordo com a previsão do art. 14, § 39,
da Resolução CID/FNDE 05/2015.

Evidências:
Vistoria em veículos do transporte escolar

e

Relatório fotográfico conforme a

seguir:

eículo

Placa

Ultimo licenciamento

us

QNH - 3304

2017

ônibus

QNH -3394

2017

5263

2017

PGI

Ónibus
'

us

—

8598

2017

ONH 3454

2017

OGH

—

—

Ómbus - Placa: ONH 3454
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Alunos zona rural sendo transportados

Análise da equipe:
PNATE consiste na transferência, em caráter
suplementar de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos
alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o
acesso à educação (art. 29, da Resolução CD/FNDE 05/2015), verificou—se que os ônibus
inspecionados, citados no campo "evidências", estavam em boas condições de uso e de
segurança para o transporte de escolares.

Considerando que

o
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QUANTO AO CONTROLE SOCIAL:
2.7 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:

Verificou-se que a composição do CACS/FUNDEB, nomeado segundo o
Decreto Municipal nº 545/2016, de 30/05/2016, estava atualizada nos sistemas do
FNDE, segundo consulta ao sitio do FNDE, aba CAOS/FUNDEB, em 06/02/2018.
Também, por meio de lista de presença dos conselheiros na reunião da equipe de auditoria
com o CACS/FUNDEB, foi feito o cotejamento entre os presentes e a composição indicada
no Decreto e na lista obtida no sitio do FNDE, que constatou que a composição do conselho
está de acordo com o artigo 24 da Lei 11.494/2007.

Evidências:
Consulta ao sitio do FNDE, aba CACS/FUNDEB, em 06/02/2018, Decreto
Municipal nº 545/2016, de 30/05/2016 e lista de presença dos conselheiros na reunião da
equipe de auditoria com o CAOS/FUNDEB. realizada em 21/02/2018.

Análise da equipe:
A atual constituição do conselho, nomeado por meio do Decreto Municipal nº
545/2016, de 30/05/2016,está de acordo com a legislação vigente, bem como a composição
está atualizada nos registros do sitio do FNDE, aba CAOS/FUNDEB. As alterações dos
membros do Conselho foram informadas ao FNDE, e a composição está em consonância
com o disposto do artigo 24 da Lei 11.494/2007.

2.8 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em
21/02/2018, constatou-se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de Caldas Novas/G0
infraestrutura para execução das atividades de sua competência tais como: sala para os
trabalhos do Conselho, e materiais de expediente e transporte quando solicitado, conforme
previsão do § 10, do art. 24, da Lei 11.494 de 20/06/2007.
—

Evidências:
Verificação ”in loco" às instalações do conselho e registro em ata da reunião
da equipe técnica do FNDE com membros do CAOS/FUNDEB realizada em 21/02/2018.
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Casa dos Conselhos

Casa dos Conselhos

CACS

Casa dos Conselhos

CACS - Casa dos Conselhos

—

Análise da equipe:
Verificou-se que o Conselho está realizando suas funções com apoio da
Prefeitura, a qual disponibiliza estrutura para realização das atividades do CACS. Portanto,
a estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do CACS/FUNDEB está
em consonância com o previsto no

§

10, do art. 24, da Lei 11.494 de 20/06/2007.

2.9 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Conforme análise das atas do CACS/FUNDEB, bem como pela ausência de
registros de acompanhamentos (relatórios de visitas, cronogramas de inspeções, ou outros
documentos similares), verificou-se que, em relação ao acompanhamento do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar—PNATE, o conselho não tem atuação satisfatória,
bem como não tem realizado reuniões periódicas para discussão das ações do Programa. Foi
apresentando à equipe de auditoria somente uma Ata de reunião do Conselho datada de
16/05/2016 relacionada à aprovação de contas do PNATE. Também, verificou-se que parte
dos conselheiros desconhecem as competências próprias do CACS/FUNDEB para a
realização dos acompanhamentos pertinentes, o que fragiliza o controle das ações do
PNATE.

\\
&
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Evidências:
Ata de reunião do Conselho datada de 16/05/2016, e ausência de registros de
acompanhamento que foram requisitados por ocasião da reunião da equipe de auditoria e
membros do CAOS-FUNDEB em 21/02/2018.

Análise da equipe:
Como foi verificado, o CACS/FUNDEB não tem atuação satisfatória junto ao
PNATE, caracterizado pela ausência de documentos de acompanhamento e

desconhecimento da legislação pertinente.

Portanto, verificou-se a ausência da atuação do conselho de acordo com as
competências definidas para o acompanhamento do PNATE, o que contraria o disposto no §
13, do art. 24 da Lei 11.494, de 20/06/2007.

Recomendações:
2.9.1 A DIRAE

Notificar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb CACS/FUNDEB, para que exerça o acompanhamento do Programa nos termos do § 13, do
art. 24 da Lei 1 1.494, de 20/06/2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.
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 financeiroszR$ 226.670,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE, considerando as seguintes ações prioritárias: Inspeção nas Escolas
e Análise Documental da Despesa.

Para essa verificação da execução do PDDE no Município de Caldas
Novas/GO, a Equipe de Auditoria do FNDE pautou-se em verificar os planos de Prioridades
das Uex, equipamentos adquiridos, serviços realizados, prestação de contas e movimentação
financeira das Uex, bem como Visitas a 15 escolas municipais conforme lista a seguir:

“Unidades Escolares visitadas.
II
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01

Caixa Escolar da EM Orlando Rodrigues da Cunha junior.

02

Caixa Escolar da EM Edith Ala.

I03

04

IICaixa Escolar da EM Felipe Marinho da Cruz.

I

JCaixa Escolar da EM Mather Izabel.

I

I05

IICaixa Escolar da EM Professor Zic o Batista.

I

I06

IICaixa Escolar da EM Santa Eiigema.

I

I07

IICaixa Escolar da EM Valdir Arantes da Silva.
IICaixa Escolar do CMEI Edilson Mendes Cabral.

I08
Em

I10
I11

.12

13

14
I15

I

I

caxa Escolar do CMEI Lara Rosa Santos.

I

IICaixa Escolar da EM Orozina Maria Martins.
IICaixa Escolar da EM Limirio Rosa: Ferreira.

J
l

J

Caixa Escolar da EM Feliciana Ivo Pereira.
I Caixa Escolar da EM Professora Celina Belo.
J‘Caixa Escolar da EM Marcia Helena dos Santos.
I

I

I

J

Caixa Escolar da EM Reginaldo da Cunha Rispoli.

I

QUANTO A ANÁLISE DOCUMENTAL DAS DESPESAS:

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras
(UExs) do Programa que receberam recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de
2017, UExs: E. M limirio rosa Ferreira, E. M Ozorina Maria Martins, E. M Professor Zico
batista, E. M Mather Izabel, E. M Edith Ala, E. M Orlando Rodrigues da Cunha Junior, E. M
e E. M Felipe Marinho da Cruz, abertas nO
artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Valdir Prates da silva
consonância com

O

Banco do Brasil, em

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:

AG. BANCO
CONTA CORRENTE BRASIL

UNIDADE EXECUTORA

EM LIMIRIO

Jamo-1

ROSA FERREIRA

jﬁ 705-1

i
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EM OZORINA MARIA MARTINS

1416576

EM PROFESSOR ZICO BATISTA

141.643-6

EM MATHER IZABEL

141.641-X

EM EDITH ALA

141 .637—1

~
17051

1

1705-1

,

1

1705-1

1

1705-1
1

1EM ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA]UNIOR1141.634—7
1EM

VALDIR PRATES DA SILVA

117051

1141 .6471

1117054

11416355

1117051

1

1

1EM FELIPE MARINHO DA CRUZ

1

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica das
Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no período de
julho a dezembro de 2017, UEXS: E. M limirio rosa Ferreira, E. M Ozon’na Maria Martins, E.
M Professor Zico batista, E. M Mather Izabel, E. M Edith Ala, E. M Orlando Rodrigues da
Cunha Junior, E. M Valdir Prates da silva e E. M Felipe Marinho da Cruz, são mantidos e
movimentados exclusivamente nas contas específicas do programa, conforme previsto no
Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 O ditame do

§

lº, Art.

4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011

foi

cumprido.
Fato:
No período de janeiro a dezembro de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras (UEXS) do
Programa que receberam recursos do FNDE no período, E. M limirio rosa Ferreira, E. M
Ozorina Maria Martins, E. M Professor Zico batista, E. M Mather Izabel, E. M Edith Ala, E.
M Orlando Rodrigues da Cunha Junior, E. M Valdir Prates da silva e E. M Felipe Marinho da
Cruz, em consonância com o

§

lº,

do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

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:

lUnidade Executora

[Extrato Bancário Banco do Brasil
íIConta Corrente
"Agência

1

1EM

LIMIRIO ROSA FERREIRA

EM OZORINA MARIA MARTINS
EM PROFESSOR ZICO BATISTA

~

1141.640-1

111705-1

41.657—6
1

41.643-6

1705-1
1705-1

1

1EM

MATHER IZABEL

1141.641-x

11705-1

1EM

EDITH ALA

1141.637-1

111705-1
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EM ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA
JUNIOR
IEM VALDIR PRATES DA SILVA
IEM FELIPE MARINHO DA CRUZ

~

41534-7

1705-1

II41.647-1

II1705-1

I

41.635-5

II1705-1

I

I

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras (UExs) do Programa que receberam recursos do FNDE no período de janeiro a
dezembro de 2017, UExs: E. M limirio rosa Ferreira, E. M Ozorina Maria Martins, E. M
Professor Zico batista, E. M Mather Izabel, E. M Edith Ala, E. M Orlando Rodrigues da
Cunha junior, E. M Valdir Prates da silva e E. M Felipe Marinho da Cruz, verificou-se que
não houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, em
consonância com o § lº, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa não movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras (UExs) que receberam recursos do FNDE no período
de janeiro a dezembro de 2017 UExs: E. M limirio rosa Ferreira, E. M Ozorina Maria
Martins, E. M Professor Zico batista, E. M Mather Izabel, E. M Edith Ala, E. M Orlando
Rodrigues da Cunha junior, E. M Valdir Prates da silva e E. M Felipe Marinho da Cruz,
efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do PDDE Acessibilidade mediante a
emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e
art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos
recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em

conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

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:

~

~

Extrato Bancário Banco do Brasil
Agência
Conta Corrente

Unidade Executora

IEM LIMIRIO ROSA FERREIRA

II41.640-1

jF1705-1

EM OZORINA MARIA MARTINS

"11657-6

II1705-1

IEM PROFESSOR ZICO BATISTA
IEM MATHER IZABEL

II41.643-6

[Wes-1

I

”41.641-X

II1705-1

I

IEM EDITH ALA

“41.637-1

II1705—1

I

I

J

NÃ“

ll
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J

EM ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA
JUNIOR
[EM VALDIR PRATES DA SILVA

41.634-7

1705-1

“41.647-1

”1705-1

IEM FELIPE MARINHO DA CRUZ

”41.635-5

“1705-1

,

l

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 003-001, de 23/02/20178 a
Prefeitura por meio de expediente, apresentou a seguinte justificativa:
Quanto a não movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico,
apesar de já existir um decreto onde previa essa situação ainda não tínhamos
recebido oficialmente do FNDE essa notificação o que aconteceu só agora em
janeiro de 2018 conforme comunicado enviado às unidades escolares em
anexo e como o processo de adesão e muito moroso e burocrático por parte do
banco estamos fazendo todas as adequações exigidas para essa utilização tais
como alteração de e estatuto e seu registro em cartório o que gera um gasto
extra as unidades que nem sempre possuem caixa pra essa despesa o que fica
a cargo da secretaria que para isso faz se um processo também muito
burocrático para o pagamento dessa despesa com isso acarreta a demora no
gasto dos recursos pelas unidades, mas ate o final de março todas as unidades
já deverão ter utilizados seus recursos.

Análise da equipe:
A Entidade Justiﬁca que a não movimentação dos recursos exclusivamente por
meio eletrônico, apesar de já existir um decreto onde previa essa situação ainda não
tínhamos recebido oficialmente do FNDE essa notificação o que aconteceu só agora em
janeiro de 2018.
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 a
prefeitura a utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do
Art. 14 da citada Resolução:
”§ 29 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
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recomendações à Prefeitura Municipal de Caldas Novas e às UEX, tendo em Vista que seus
atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.4 Ausência de termo de doãção dos bens adquiridos/produzidos.
Fato:
Na análise da prestação de contas das Unidades Executoras: Feliciana Ivo,
Márcia Helena, Umbelina Maria dos Anjos, Santa Efigênia, Celina Belo, Edilson Mendes,
Reginaldo Ríspolli, Limírio Rosa, Orozina Maria, Professor Zico Batista, Mather Izabel, Edith
Ala, Orlando Rodrigues, Valdir Arantes daãSilva, Felipe Marinho Cruz contemplas com
recursos do programa, não foi apresentado o termo de doação dos bens adquiridos ou
produzidos, conforme previsto em legislação do programa.

Evidências:
Demonstrativo da execução da receita e das despesas e de pagamentos
efetuados e inspeção in loco nas escolas municipais Feliciana Ivo, Márcia Helena, Umbelina
Maria dos Anjos, Santa Efigênia, Celina Belo, Edilson Mendes, Reginaldo Ríspolli, Limírio
Rosa, Orozina Maria, Professor Zico Batista, Mather Izabel, Edith Ala, Orlando Rodrigues,
Valdir Arantes da Silva, Felipe Marinho Cruz.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 003-001, de 23/02/20178 a
Prefeitura por meio de expediente, apresentou a seguinte justificativa:

Quanto à ausência de termo de doação dos bens adquiridos/produzidos,
realmente apesar da legislação prevê a sua existência passou despercebido
por essa coordenação a necessidade de incorporá-Io a prestação de contas
fato que será corrigido e a partir de agora o documento será incorporada a
prestação de contas.

Análise da equipe:
Na justificativa a entidade informa que passou despercebido a necessidade de
incorporar os termos de doação à prestação de contas, fato que será corrigido & partir de
então. A justificativa corrobora a constatação. A incorporação dos bens permanentes
adquiridos ou produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de
Termo de doação à Prefeitura, previsto no paragrafo lº, do art. 25, da Resolução CD/FNDE
nº 10, de 18/04/2013.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.4.1 Á DIRAE

Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
regularização quanto à celebração dos termos de doação dos bens

Notificar
FNDE/DIRAE

a

a

vx
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adquiridos/produzidos pelas Unidades Executoras, previsto em legislação, relativamente a
todas as escolas mencionadas no campo "Fato".

3.5 Não utilização dos recursos repassados à conta do Programa.

Fato:
Com base nos extratos e Visitas in loco da equipe de auditoria do FNDE no
período de 19 a 23/02/2018, verificou—se que a UEx da escola Santa Efigênia ainda não
utilizou os recursos transferidos à conta do PDDE-Educação Básica até a data de
29/12/2017.

Evidências:

Extrato bancário da conta corrente específica programa da Unidade
Executora, conforme quadro demonstrativo a seguir:

UNIDADE EXECUTORA

CIC

AG. B.B

Caixa Escolar da EM. Santa
Efigênia

63220-1

1705-1

DATA

VALOR

REPASSE

29/12/2017

26.680

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 003-001, de 23/02/20178 a
Prefeitura por meio de expediente, apresentou a seguinte justificativa:

A Escola Municipal Santa Efigênia recebeu os recursos referentes ao PDDE
2017 em dez de 2017 como já era o período de recesso das escolas só em
janeiro que foi movimentar os recursos chegando ao banco verificou que o
próprio FNDE havia trocado sua conta e seu cartão, uma vez que essa escola
já realizava desde 2014 a movimentação da conta por meio eletrônico (cartão
magnético) o que dificultou todo o processo, que teve que iniciar os tramite de
cadastros da nova conta junto ao banco, foi quando ocorreu uma
inconsistência vista pelo banco que disse que o cartão não tinha validade
sendo sugerido pelo banco à escola o gasto do recurso através de cheque o
que não foi aceito por essa secretaria preferindo sanar os problemas com o
referido cartão com isso seguir os tramites para a habilitação do novo cartão.

Análise da equipe:
Considerando que o FNDE somente transferiu os recursos em dezembro de
2017, assiste razão a prefeitura de que não houve tempo para aplicar os recursos.
De outro modo, também deve ser considerado que ,conforme consta na
justificativa, a escola não movimentou os recursos do PDDE porque seu cartão bancário de
movimentação perdeu a validade, e assim a secretaria de educação decidiu não realizar
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despesas até que se sanassem os problemas com o cartão.
Í

frisar que os investimentos educacionais com recursos do PDDE
melhoria do desempenho da educação Assim a não utilização dos

É necessário

contribuem para a
recursos comprometem o alcance dos objetivas estabelecidos no Programa

Destaque-se que segundo o aiªt. 29 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os
recursos serão utilizados ”com o propósito de contribuir para o provimento das
necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram
para a garantia de seu funcionamento e p'ara a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, bem como inCentivar a autogestão escolar e o exercício da
cidadania com a participação da comunidade no controle social".

Assim, permanece a constatação, devendo o FNDE, por meio da DIRAE,
solicitar que os bancos responsáveis por operacionalizar o PDDE, auxiliem e facilitem a
atuação das Unidades Executoras, dentro dos procedimentos acordados com o FNDE, com
vistas à maior agilidade e melhor utilização dos recursos para o alcance desses objetivos do
Programa.

Recomendações:
3.5.1 A DIRAE:

Avaliar a situação apontada pela equipe da Auditoria Interna, acionando, se
assim entender pertinente, a Diretoria Financeira - DIFIN, para que faça gestão juntos aos
bancos responsáveis por operacionalizar o PDDE, que devem auxiliar e facilitar a atuação
das Unidades Executoras, dentro dos procedimentos acordados com o FNDE, com Vistas à
maior agilidade e melhor utilização dos recursos para o alcance dos objetivos do Programa,
considerando que existem problemas de movimentação de recursos do Programa pelo
cartão bancário, conforme verificado na justificativa da Entidade auditada nesta

constatação.

QUANTO ÁS INSPEÇÓES As ESCOLAS MUNICIPAIS:

3.6 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.

Fato:
Após visita técnica do FNDE ao município no período de 19 a 23/02/2018, nas
Escolas beneficiadas com recursos do Programa, verificou-se que há indicativo de que
as unidades vêm cumprido o objeto do programa, conforme previsto no plano de ação
proposto pelas unidades escolares. Foram realizadas visitas às escolas contempladas com o
PDDE, de modo a veriﬁcar a existência do objeto do programa, sendo observado o seguinte:

Equipamentos
comprados com
recursos do PDDE

Unidades Escolares visitadas.

\_
,
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_ Escolar
_ Junior.
Caixa

da EM Orlando Rodrigues da Cunha

caixa de som, tripé slim
para caixa acústica.

02 Caixa Escolar da EM Felipe Marinho da Cruz.

Pistola cola quente,
microfone sem fio.

03 Caixa Escolar da EM Mather Izabel.

projetor epson,
perfurador de papel,
entre outros.
Micromotor, cortador de

04 Caixa Escolar da EM Professor Zico Batista.

legumes, ventilador
40cm, entre outros.

__

.]Caixa Escolar da EM Valdir Arantes da Silva.

"Bebedouro

.
I

06 Caixa Escolar do CMEI Edilson Mendes Cabral.

Multiprocessador,
espátula, batedor, entre
outros.

07 Caixa Escolar da EM Orozina Maria Martins.

Rotiador wifi Dlink,
armário inox, entre
outros.

_

~

08 Caixa Escolar da EM Limirio Rosa Ferreira.

Prateleiras divisórias,
panela aluminio, entre
outros.

09 Caixa Escolar da EM Feliciana Ivo Pereira.

Cuba inox, granito cinza,
entre outros.

10 Caixa Escolar da EM Professora Celina Belo.

Caixa Amplificada,
microfone Kadesh

.

E

.

Caixa amplificada
AMVOX.

Caixa Escolar da EM Marola Helena dos Santos.

.ICaixa Escolar da EM Reginaldo da Cunha Rispoli.

"Micro-sistem.

Evidências:
Cópias de Notas fiscais e de Planos de Ação das unidades executoras e
relatório fotográfico das visitas pela equipe de auditoria às Escolas: Orlando Rodrigues da
Cunha Junior, Felipe Marinho da Cruz, Mather Izabel, Professor Zico Batista, Valdir Arantes
da Silva, Edilson Mendes Cabral, Orozina Maria Martins, Limirio Rosa Ferreira, Feliciana
Ivo Pereira, Professora Celina Belo, Marcia Helena dos Santos, Reginaldo da Cunha Rispoli.
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E.M. Mather Izabel - Projetor Epson

E.M. Orlando Rodngues

!
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E.M. Orozina Man'a wiﬁ Dlink
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EM. Regmaldo Cunha micro-sistem.

-

-

~

'
~

E.MÁLalwntes - Bebedouro.

EM. Prof. Zico Batista - Ventilador 40cm.

Análise da equipe:
As execuções dos Planos de prioridades das Uex contempladas com recursos
do PDDE mostraram-se de acordo com as definições do programa quanto à "cobertura de
custeio, manutenção e de pequenos investimentos, que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de
ens1no".

Verificou-se, nas visitas às escolas, conforme relatório fotográfico, que as
unidades executoras constantes no campo evidências, atentaram para a utilização dos
recursos no cumprimento do objeto do Programa, com aquisição de bens de capital e
materiais pedagógicos que se encontram à disposição de alunos.

3.7 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Em visita as escolas Feliciana Ivo, Márcia Helena, Umbelina Maria dos Anjos,
Santa Efigênia, Celina Belo, Edilson Mendes, Reginaldo Ríspolli, Limírio Rosa, Orozina
Maria, Professor Zico Batista, Mather Izabel, Edith Ala, Orlando Rodrigues, Valdir Arantes
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da Silva, Felipe Marinho Cruz, verificou-se que os bens permanentes adquiridos não
estavam identificados com a numeração de tombamento e incorporação ao patrimônio da

Prefeitura.

Evidências:

~~

Demonstrativo da execução :la receita e das despesas e de pagamentos
efetuados e inspeção in loco nas escolas municipais Feliciana Ivo, Márcia Helena, Umbelina
Maria dos Anjos, Santa Efigênia, Celina Belo, Edilson Mendes, Reginaldo Ríspolli, Limírio
Rosa, Orozina Maria, Professor Zico Batista Mather Izabel, Edith Ala, Orlando Rodrigues,
Valdir Arantes da Silva, Felipe Marinho Cruz
Unidades Escolares Equipamentos comprados com
recursos do PDDE
visitadas.
01

Caixa Escolar da
caixa de som, tripé slimipara caixa
EM Orlando
acústica.
Rodrigues da
Cunha Junior.
F

Caixa Escolar da
02

~
03

348

~

Pistola cola quente, microfone sem fio.

ªfããÉãa
Cruz.

457

~

3.690 e 4.783

.
Caixa Escolar da
d:;fªªmºs'
Mfããmâºtºíbãªªª
EM Professor
'
Vº
ª ºr
'º º
Zico Batista.

5.465 e 1.744

05

Caixa Escolar da
Bebedouro
EM Valdir
Arantes da Silva.

06

,
.
Caixa Escolar do
espatula, batedor,
ªulgzrââísssador,
CMEI Edilson
'
Mendes Cabral.

07

~
,,
n—

.
Caixa Escolar da
prª—lºt“ ªpsº“ perfurªdºr dª pªpºl'
EM Mather
ºn ª º“ ºs"
Izabel.

~
04

.

N.F1scal

Caixa Escolar da
EM Orozina

Maria Martins.

.

.

,
mox' entre
“"ﬁ Dhnk' ammo
.

53322“
'

.

.

Data

20/1 1/2 017

11/09/2017

~

,

10/10/2017

e

23/10/2017
14/11/2017

e

08/12/2017
024

04/10/2017

749 e 378

e

21/11/2017
27/ 1 1/2017

.

012

21/08/2017

08

Caixa Escolar da
Prateleiras divisórias ' panela alumínio '
EM Limirio Rosa
.
entre outros.
Ferreira.

0450

30/082017

09

Caixa Escolar da
EM Feliciana Ivo Cuba inox, granito cinza, entre outros.
Pereira.

2.722 e 790

e

Caixa Escolar da
Caixa Amplificada, microfone Kadosh
EM Professora
Celina Belo.

329

10

~
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1 7/1 1/201 7

22/1 1/2017

18/09/2017

11

Caixa Escolar da
EM Marcia
Caixa amplificada AMVOX.
Helena dos

3.695

24/1 0/20 1 7

017

28/08/201 7

Santos.

12

Caixa Escolar da
EM Reginaldo
Micro-sistem.
da Cunha
Ríspoli.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 003-001, de 23/02/20178
Prefeitura por meio de expediente, apresentou a seguinte justificativa:
—

&

Quanto à ausência de Identificação do tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, fica a cargo do departamento de patrimônio da
Prefeitura Geral e as vezes demora muito para que seja feito esse tombamento
e as vezes as plaquinhas colocadas caem não ﬁcando seguras. A secretaria irá
tomar providencia para que esse tombamento seja mais eficaz.

Análise da equipe:
Na justificativa a entidade informa que a Identificação do tombamento e
incorporação dos bens adquiridos/produzidos, fica a cargo do departamento de patrimônio
da Prefeitura Geral e que demora muito para que seja feito os tombamento e as vezes as
plaquinhas colocadas caem não ficando seguras que a secretaria irá tomar providencias
quantos ao tombamento. Em que pese às justificativas, o § 2º do art. 25, da Resolução
CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, dispõe que as Entidades Executoras em posse dos termos
de doações deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios
com os números dos correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou
etiquetas para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.
"O controle patrimonial dos bens públicos somente poderá ser feito se eles
estiverem identificados com o seu número de tombamento, prática que dificulta o extravio e
reduz a possibilidade de ser usado em finalidade imprópria" (Boletim nº 03/2016 - Boletim
informativo - Dicas PDDE - COAME-FNDE, JULHO 2016)
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação:
3.7.1 A DIRAE:

Avaliar

a situação encontrada pela fiscalização desta autarquia,
o FNDE/DIRAE,

notificando a
também por
emplacamento dos bens adquiridos

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante
relatório fotográfico, que adotou ações de tombamento e
com recursos do FNDE com o fim de melhorar

o

controle patrimonial
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adequada incorporação dos bens ao patrimônio municipal.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2012

-

CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES -

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC nº 202651/2012.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.014.921,69
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismosíde controle da execução do PROINFÁNCIA,
considerando as seguintes ações prioritárias: Inspeçâo às creches e Análise Documental da
Despesa.

Para essa verificação da execução do PROINFÁNCIA no Município de Caldas
Novas/GO, & Equipe de Auditoria do FNDE pautou-se em realizar inspeção física nas
creches construídas com os respectivos registros fotográficos, bem como a análise
documental da despesa.

Conforme as ações celebradas no Termo de Compromisso nº
PAC202651/2012, foram previstas para o município de Caldas Novas/GO a construção de 02
unidades de educação infantil (PROINFÁNCIA), registradas no Sistema SIMEC com ID
24850 e ID2451.
Quadro

—

Obras inclusas no Termo de Compromisso PA0202651/2012.
alor
Situação da
alor Global
Obra

(R$)

Obra

E (R$)

24851

1.449.888,18

1.448.438,31

99,90%

4850

1.449.888,18

1.449.888,18

100%

AC20265/2012 28/08/2015

Concluída

QUANTO A ANÁLISE DOCUMENTAL DAS DESPESAS:

Constatações:
4.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente
na conta específica.

Fato:
No período verificado, de julho de 2012 a dezembro de 2017, os repasses dos
recursos financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta
corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c 47.164-X, agência nº 1705-1, em
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consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 47.164-X, agência nº 1705—1, Banco do Brasil, meses de julho
de 2012 a dezembro de 2017, consultas em 06/02/2018.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do
programa, conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução

CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado de julho de 2012 a dezembro de 2017, a movimentação
dos recursos financeiros transferidos ao município a conta do Programa Próinfância ocorreu
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta dos extratos bancários do Banco do Brasil conta nº 47.164X, agência nº 1705-1, consulta realizada em 06/02/2017.

Análise da equipe:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente
identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e
no § Iº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2º, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, junho de 2012 a dezembro de 2017, não se
identificaram débitos pertinentes às tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
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Evidências:
Telas de consultas dos extratos do Banco do Brasil da conta específica nº
47.164-X, agência nº 1705-1, do Programa, cc nsulta realizada em 06/02/2018.

Análise da equipe:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente
identificados conforme os termos do caput d0 artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e
no § lª, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

4.4 Comprovação documental das despesas realizadas.
Fato:

A equipe de auditoria do FNDE, por meio de amostra da documentação
financeira das despesas com as obras ID 24851 e ID 24850, todas do Termo de
Compromisso PAC202651/2012, verificou que as saídas de recursos constantes nos extratos
bancários estavam suportadas por documentação de despesa, constante de notas fiscais e
comprovantes de transferências bancárias. Foram analisados e conciliados com os extratos
bancários os documentos de despesa no valor amostral de R$ 1.158.168,00 .
Evidências:

Extratos bancários da conta corrente nº 47164-X, agência nº 1705-1

e

amostra notas fiscais, conforme a seguir:

Favorecedor

[ENP]

]N. Fiscal

“Data

”Valor (R$)

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 474

31/07/2014

57.017,53

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 451

17/06/2014

47.268,59

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 398

20/03/2014

31.595,84

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 520

15/10/2014

96.847,93

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 579

13/03/2015

86.334,09

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 355

13/01/2014

99.626,83

!
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PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 350

18/12/2013

66.730,13

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 537

20/11/2014

120.788,20

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 269

06/09/201 3

34.728,87

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 222

22/05/2013

83.108,06

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001—23 288

01/10/2013

65.596,48

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 343

05/12/2013

130.913,16

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 379

24/02/2014

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 579

13/03/2015

PRIMECON
CONSTRUTURA
LTDA

07.945.776/0001-23 238

~

[TOTAL (R$)

08/07/2013

~
38.794,85

86.334,09

112.483,35

1.158.168,00

Análise da equipe:
A Prefeitura, em 19/02/2018, apresentou à equipe de auditoria do FNDE
documentação para comprovar os débitos na conta específica do Proinfância relacionadas
ao Termo de Compromisso PAC202651/2012. Dos documentos apresentados, verificou—se,
por meio de amostra, que eles comprovaram as despesas realizadas, conforme o quadro do
campo evidência desta constatação. Destaque-se, ainda, que a movimentação financeira da
conta nº 47164-X, agência nº 1705-1 do Banco do Brasil, específica do Termo de
Compromisso, englobou os recursos das duas obras previstas no Termo de Compromisso
PAC202651/2012.

QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

4.5 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.
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Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC em 08/02/2018, verificou-se que que as obras
ID nº 24850 e 24851 pertinente ao TC PAC202651/2012, encontram-se com status de obras
concluídas, porém, a empresa contratada pelio FNDE, Paulo Gaíga Engenharia Ltda incluiu
no SIMEC restrições e inconformidades relacionadas as obras elencadas no campo
evidência, em situação 'aguardando providqmcias e/ou correções' sem a devida adoção de
providências por parte da Prefeitura, desde aloril de 2014. Essa situação contraria o disposto
na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012% e alterações posteriores.

Evidências:

Relatório extraído do Sistema SIMEC

Obras 2.0, aba 'Restrições e

-

lnconformidades', em 06/02/2018.
ID

~

Mês/ano de inclusão da(s)

Obra

TC

restrição(ões)linconformidade(s)

~

Creche Edilson
Mendes

24850

PAC202651/2012

24851

PAC202651/2012 Creche Lara Rosa

jan/2015, Out/2015
”Mar/2014, Jan/2015

l

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 003—001, de 23/02/2018, a
Prefeitura apresentou por meio de expediente, a seguinte justificativa:

A equipe de Fiscalização de obras do Município de Caldas Novas, com seu
vem por meio de este relatar que
Engenheiro civil Sr.
foram tomadas as seguintes providências em relação às obras citadas de
Id524850 e 24851 com restrições e inconformidades de projeto no SIMEC:
OBRA ID 24850 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B:

Foram enviadas notificações a Empresa executora ((10.618.545/000110)NASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP) em relação às
Restrições e Inconformidades de projeto, para que a mesma as corrigissem ou
justiﬁcassem em relação às alterações realizadas. As justiﬁcativas e projetos
enviados pela empresa, em relação às Restrições e Inconformidades de
projeto foram inseridos e encaminhados para análise do FNDE, as demais não
justificadas foram novamente cobradas da Empresa em forma de notijicação
conforme seguem os e-mails enviados para a mesma, para serem justificadas
ou corrigidas conforme solicitação do FNDE. Seguem em anexo algumas das
Notijicações enviadas à Empresa.
OBRA ID 24851 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B:
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Importante salientar que esta obra foi iniciada com

a terraplanagem de
responsabilidade da prefeitura e o responsável pela fiscalização no SIMEC foi
o profissional da prefeitura o Sr.
e o mesmo foi
responsável pelo o início da obra e acompanhamento até 58,40%%, sendo que
a partir deste percentual, a fiscalização da obra passou a ser realizada pela
equipe do Senhor Engenheiro civil
que com relação
aos serviços antes deste percentual não temos documentos a não ser o que
consta no SIMEC. A partir do inicio da nova equipe de fiscalização, foram
enviadas notificações a empresa executora ((07.945.776/0001-23) TECNOVA/
PRIMECOM ENGENHARIA LTDA-ME) em relação às restrições e
Inconformidades de projeto, para que a mesma tomasse providências em
relação às alterações realizadas. As justificativas e projetos enviados pela
empresa, em relação às restrições e Inconformidades de projeto foram
inseridos e encaminhados para análise do FNDE, as demais não justificadas
foram novamente cobradas da Empresa em forma de notificação conforme
seguem os e-mails enviados para a mesma, para serem justificadas ou
corrigidas conforme solicitação do FNDE. Seguem em anexo algumas das
Notificações enviadas à empresa. Esta equipe de Engenharia informa que as
Notificações ás Empresas responsáveis ainda são cobradas para que as
Restrições e Inconformidades sejam sanadas, tendo em vista que as mesmas
surgiram após a conclusão da mesma em vistoria final da empresa
terceirizada do FNDE.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, as obras ID nº 24850 e 24851
pertinente ao TC2 02651/2012, encontram-se com status de "obras concluídas, de acordo
com a ultima Vistoria realizada e inserida no sistema pelo engenheiro responsável da
entidade, obra ID nº 24851 em 27/12/2015 e ID 24850 em 07/12/2015. As unidades
escolares encontram-se em funcionamento a aproximadamente 02 (anos), constam também
apontamentos de 'restrições e inconformidades' referentes à execução das obras de
construção das unidades do Proinfância, desde abril de 2014.

A Prefeitura alega que vem tomando providências por meio de notificações a
Empresa executora em relação às Restrições e Inconformidades de projeto, para que a
mesma possa corrigir ou justificar em relação às alterações realizadas. Afirma que: "As
justificativas e projetos enviados pela empresa, em relação às Restrições e Inconformidades
de projeto foram inseridos e encaminhados para análise do FNDE, as demais não
justificadas foram novamente cobradas da Empresa em forma de notificação para serem
justificadas ou corrigidas conforme solicitação do FNDE", em que pese as justificativas da
entidade, o não saneamento as restrições e inconformidades apontadas no SIMEC, esta
impedindo a elaboração do Parecer de Cumprimento do Objeto do Programa.
A falta de manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura,
alterações posteriores,
que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para execução das
obras no âmbito do PAC 2.

contraria

o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e
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Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1 A DIGAP.

Avaliar a situação da obra e, :onsiderando que a obra está concluída e em
funcionamento a mais de dois anos, adotar medidas junto à Prefeitura Municipal de Caldas

Novas/G O

que

considerar necessárias para

o

saneamento

das

inconsistências/inconformidades, adotandlo ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.6 Confirmação de conclusão de obras do Programa.
Fato:
Conforme inspeção in loco realizada na obra do Proinfância ID 24850, Creche
Edilson Mendes, pertinente ao Termo de Compromisso PAC202651/2012, constatou-se que
esta encontrava-se concluída e também estava em funcionamento, conforme levantamento
fotográfico contido no campo evidência.

expirou em 28/08/2015, o valor
total repassado pelo FNDE foi de R$ 1.449.888,18, que representa 100% dos recursos
previstos. A obra encontra-se com status de "concluída" no Sistema de Monitoramento,
Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0.
O Termo de Compromisso nº PAC202651/2012

Adicionalmente, cabe informar que a outra obra relativa ao Termo de
Compromisso PAC202651/2012, Creche Lara Rosa, encontra-se concluida, porém,
paralisada por motivos estruturais, fato que será destacado na constatação 4.7 deste
Relatório de Auditoria.
Evidências:
Inspeção in loco nas obras do Proinfância acima citadas, realizada no dia
22/02/2018, conforme relatório fotográfico & seguir:

~

CMEI Edilson Mendes Cabral—lateral do prédio.

CMEI Edilson Mendes Cabral-frente do predio.

i
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CMEI E

son Mendes Cabral-sala de aula em uso.

~

CMEI Edilson Mendes Cabral-sala de aula em uso.

~

CMEI Edilson Mendes Cabral-sala de aula em uso.

CMEI Edilson Mendes Cabral-saia de aula em uso.

Análise da equipe:
Conforme foi verificado, a obra ID 24850, creche Edilson Mendes, foi
concluída em conformidade com Termo de Compromisso nº PAC202651/2012 e está em
pleno funcionamento atendento a comunidade.
4.7 Obra concluída, mas sem estar em funcionamento.

Fato:
Em Visita à obra da creche/pré-escola, padrão FNDE, tipo B, na rua 11,
quadra APM 07, cadastrada no SIMEC sob o ID 24851, referente ao Termo de Compromisso
PAC202651/2012, verificou—se que a obra foi construída, concluída e inaugurada em
06/11/2015, conforme documentação de entrega da obra e relatório fotográfico. Porém, em
2017 a creche foi interditada pelos bombeiros por questões estruturais, ocasionando a
paralisação das aulas, conforme fotos do campo ”evidências", e até o presente momento não
foi entregue a população beneficiária. Destaque-se que foram pagos efetivamente a
totalidade dos valores previstos no Termo de Compromisso PAC202651/2012 no montante
de R$ 1.449.888,18.

Evidências:
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Visita in loco 9 fotos do local.

'

~~
CMEI Lara Rosa- rachaduras na parede
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CMEI Lara Rosa- piso lateral cedendo.

CMEI Lara Rosa- rachaduras no chão.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 003-001, de 23/02/2018, a
Prefeitura apresentou por meio de expediente, a seguinte justificativa:
Com relação & interdição da creche em 2017 por motivo de problemas com a
estabilidade do terreno que estava acarretando um afundamento do piso de
um bloco pedagógico, foi informado a esta equipe de engenharia que
imediatamente realizou uma vistoria” in loco” e detectou que havia um cano
estourado, no ﬁnal do bloco pedagógico proveniente do castelo d' água (foto
02 abaixo conforme vistoria realizada pela nossa equipe em 18-02-2017) ,
outro ponto divergente com o projeto que esta equipe de engenharia detectou,
foi que a calçada de proteção na lateral da creche, mais precisamente ao lado
solário do mesmo bloco pedagógico foi demolido, pela equipe de manutenção
da secretaria de educação e entendemos que estes fatos novos estavam
contribuíram negativamente para estabilidade do talude. Quando foi
comunicado ao engenheiro da empresa Tecnova o mesmo nos relatou que o
talude e terraplanagem foram executados pela prefeitura antes do início da
construção da creche. Em seguida notificamos a empresa para que se
manifestasse com relação aos fatos exigindo a garantia dos serviços de acordo
com a lei 8666/93 e conforme e-mails em anexo, copiados todos os
responsáveis pela administração do município.

Informamos também que mesmo após o término do contrato da Prefeitura de
Caldas Novas com esta equipe de Fiscalização, os serviços de preenchimento
de SIMEC e de notificações ás Empresas foram contínuos, até o momento em
que não foi mais possível realizó-los.

Análise da equipe:
A prefeitura confirma a paralisação das atividades escolares e interdição da
creche por, entre outros, problemas com a estabilidade do terreno, fato que gerou na
estrutura da creche rachaduras, afundamento das calçadas, conforme detectou a equipe de
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auditoria. Destaque-se que a preparação do terreno é de responsabilidade do município e
problemas relacionados ao terreno deveriam ser registrados nos diários das obras, no
SIMEC, etc. A equipe de auditoria não encontrou nenhum registro anterior à inauguração
da obra que relatasse problemas com estrutura, nem no SIMEC nem em outro documento
relacionado, mesmo a prefeitura justificando que:
”Informamos também que mestno após o término do contrato da Prefeitura de
Caldas Novas com esta equipe de Fiscalização, os serviços de preenchimento
de SIMEC e de notificações ás Empresas foram contínuos, até o momento em
que não foi mais possível realizó-los".
Destaque-se também que não há na justificativa nenhuma informação sobre a
resolução dos problemas de estabilidade do terreno e, consequente, conclusão da obra e a
retomada das atividades escolares. Assim, em que pese ter havido inicialmente aulas
regulares até 2017, a partir de então essa obra não gerou nenhuma nova vaga para o
sistema educacional, de modo que a sociedade está sem retorno desse investimento federal.
Assim, permanece a constatação.

Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Avaliar a situação da obra, adotando as providências necessárias e dentro das
competências do FNDE, inclusive, se cabível, verificar a possibilidade de iniciativas que
permitam resguardar o erário federal e/ou de comunicação ao Ministério Público Federal.

4.8 Ausência de recolhimento do saldo remanescente à conta do FNDE.
Fato:
Na consulta ao extrato de investimento da conta corrente específica do
Proinfância em 06/02/2018, relacionado ao termo de compromisso PAC202651/2012,
verificou-se a existência de saldo no valor de R$ 209.160,93. O termo de compromisso vigeu
até a data de 28/08/2015 e o saldo remanescente na conta não foi recolhido pela Prefeitura
aos cofres do FNDE.
Destaque-se que a prestação de contas ocorrida dentro do SIMEC mostra que
os documentos que comprovam as despesas (medições, comprovante de depósitos das
medições, notas fiscais) das obras ID 24851 e ID 24850, referentes ao termo de
compromisso PA0202651/2012, foram incluídos do Sistema dentro das abas "Documentos" e
"Execução Orçamentária e Financeira) - Obras 2, constando ainda a situação das duas obras
como "concluídas" no SIMEC, porém, não há menção dentro do sistema sobre o
recolhimento do saldo remanescente da conta, saldo este que aparece na aba "Recursos"Obras 2.

Evidências:
Extratos de Investimento da conta corrente 47164-X, Agéncia 1705-1, Banco
do Brasil.
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Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria SA nº 003—001, de 23/02/2018,
solicitando justificativas quanto ao fato apontado, porém até o momento não manifestação
da Prefeitura.
—

Análise da equipe:
Não foi apresentado a esta equipe de auditoria nenhum comprovante de
recolhimento do saldo do Proinfância no valor de R$ 209.160,93, 0 que está em desacordo
com o disposto no art. 23 da Resolução CD/FNDE nº 13/2011:
municípios, estados e o Distrito Federal deverão restituir ao
FNDE os saldos ﬁnanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas em aplicações jinanceiras realizadas, no prazo improrrogável
de 30 (trinta) dias a contar do término do prazo estabelecido no artigo 11.

Art. 23

- Os

Parágrafo único. Caso a(s) obra(s) seja(m) concluída(s) em período inferior ao
estipulado no art. 11, o prazo referido no caput deste artigo será contado a
partir da conclusão do objeto do Termo de Compromisso.
Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.8.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando que os recursos financeiros
foram encaminhados para a execução das duas obras do termo de compromisso
PAC202651/2012 e que as duas estão concluídas, porém, uma delas está paralisada com
problemas estruturais, adotar medidas, com relação ao saldo na conta, que visem dar
prosseguimento às obras estruturais da creche paralisada ou que resguardem os cofres da
Autarquia.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2012

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 5515/2012 e 201402663/2014.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 172.987,98
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução Plano de Ações
Articuladas - PAR, na ação mobiliário escolar, considerando as seguintes ações
prioritárias: Inspeção "in loco" nas Escolas e Análise Documental da Despesa.
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Na análise documental das despesas verificou-se que os recursos ainda não
e, consequentemente, não houve visitas as
escolas que seriam beneficiárias do mobiliário.

foram utilizados na ação mobiliário escolar

QUANTO A ANÁLISE DOCUMENTAL DAS DESPESAS:

Constatações:
5.1 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:
Em análise documental das despesas, verificou-se que a Entidade ainda não
utilizou os recursos repassados à conta do PAR—mobiliário referente ao Termo de
Compromisso nº 5515/2012, com vigência até 06/2018. Nos extratos bancários da conta
específica nº 47550-5 agência 1705-1, verificou-se que os recursos destinados as ações
aquisição de mobiliáiro, no valor total de R$ 6.649,20 (seis mil, seiscentos e quarenta e nove
reais e Vinte centavos), estão desde 10/07/2012 na conta sem utilização, porém, estão
aplicados no mercado financeiro, enquanto não utilizados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 47550-5, agéncia nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
junho/2012 a fevereiro/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - S.A. nº 003-001/2018, a
Prefeitura Municipal de Caldas N ovas/G0 apresentou, por meio do documento s/nº, de 01 de
março de 2018, quanto ao fato apontado a seguinte justificativa:
"Em relação 21 ”Não execução dos recursos repassados à conta do Programa”
PAR MOBILIÁRIO o departamento responsável está providenciando as

medidas necessárias para execução dos recursos repassados,

e

posteriormente a finalização do termo e respectiva prestação de contas".

Análise da equipe:
Apesar de a Secretaria manifestar-se quanto a constatação, não foram
apresentadas justificativas para a demora na aquisição das ações de mobiliário, o que
corrobora a constatação. Os recursos foram repassados & conta específica em julho de
2012, e até a data da Visita da equipe de Auditoria do FNDE, os equipamento não haviam
sido adquiridos. Ressaltamos que o referido termo de compromisso expira sua Vigência em
06/2018 e que o Programa consiste em transferência, em caráter suplementar, de recursos
financeiros destinados a custear a oferta de mobiliário para equipar as escolas no
atendimento ao alunado, com o objetivo de garantir o acesso à educação. A ausência de
utilização dos recursos do Programa, contraria o item I e II do Termo de Compromisso e art.
x'.

":x x

&9
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n.º 14, de 2012 e alterações posteriores, vez que prejudica o
alcance programa, haja Vista que a clientela não foi beneficada com o objeto proposto do
PAR nestas sub-ações.
29, da Resolução/CD/FNDE

"I - Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações
delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elabalorado e aprovado,

III

Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC,
exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de
Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido."
—

Recomendações:
5.1.1 A DIGAP:

Avaliar

a situação apresentada, tendo em vista que os recursos estão parados
na conta desde 2012 e que a aplicação deverá ser feita até junho de 2018, de forma a adotar
as medidas necessárias com Vistas a garantir a correta aplicação dos recursos
transferidos com Vistas ao alcance dos objetivos do Programa e benefício da clientela
escolar ou, se for o caso, adotar medidas que evitem danos ao programa e aos cofres da

autarquia.
6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2015

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 201500017/2014, CAMINHO DA ESCOLA, na subação VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 320.733,75
Extensão dos exames:

Articuladas

Verificação dos mecanismos de controle da execução Plano de Ações
PAR, na ação Caminho da Escola, considerando as seguintes ações

-

prioritárias: Inspeção "in loco".
Para essa verificação da execução do PAR - Caminho da Escola no Município
de Caldas N ovas/GO, a Equipe de Auditoria do FNDE pautou-se em verificar a existência dos
veículos e suas condições, bem como o atendimento ao público beneficiário do Programa.

compra de

1

Foi verificado o Termo de Compromisso PAR nº 201500017/2014, que previa a
(um) ônibus rural escolar no valor de R$ 21 1.500,00.
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QUANTO A ANÁLISE DOCUMENTAL DAS DESPESAS:

Constatações:
6.1 Os recursos do
na conta específica.

Program não foram movimentados exclusivamente

Fato:
Os repasses dos recursos fi anceiros ao Programa foram depositados e
mantidos em conta corrente específica ab ,rta no Banco do Brasil, ele. 56330-7, agência
1705-1, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
,

%

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56330-7, agência nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
setembro/2015 a fevereiro/2018.

Análise da equipe:
à conta específica do
do programa,
específica
conta
na
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente
conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº

Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE

44/2011.

6.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56330-7, agência nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
setembro/2015 & fevereiro/2018.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 56330-7 agência nº
1705-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

6.3 Os ditames dos

§§

lª

e

zº, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

i

R.F.Nº 6/2018 I PREF MUD! DE CALDAS NOVAS
!
K

i
(

44/2011 foram cumpridos.
Fato:
No período observado, setembro/2015 & fevereiro/2018, verificou-se que não
foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente,
do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56330-7, agência nº 1705-1, Banco do Brasil, meses de
setembro/201 5 a fevereiro/201 8.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 56330-7, agência nº
1705-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos
pertinentes às tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2 0 1 1 .

6.4 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do FNDE.
Fato:
Em análise a documentação comprobatória da execução do Programa,
a nota fiscal da despesa efetuada a conta específica não estava
devidamente identificada com o nome do Programa e do FNDE.

verificou-se que

Evidências:
Nota Fiscal descrita no quadro demonstrativo a seguir:

Empresa

Marcopolo
SA

Descnçao do produto

Nota
Fiscal

ônibus completo sob encomenda de
nossa fabricação e opcionais conforme
características seguintes: Cor: amarela,
renavam 400154, marca/modelo:
MPOLO/VOLARE v814x4 eo Chassi:
137.662
93pb58m1mfc055060, motor:
89186240, potencia: 152cv, ano
fabricação: 2014, diesel capacidade de
passageiros 26.
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Emissão

Valor (R$)

11/06/2015

211.500,00

Análise da equipe:
A identificação das notas fiscais pela Prefeitura ocorreu posterior aos
trabalhos de auditoria.
Considerando o disposto no § 2ª, art.15 da Resolução CD/FNDE nº 12, de
17/03/201 1, o qual determina que os documentos comprobatórios das despesas deverão ser
emitidos em nome do município, e com a identificação do Programa/FNDE.

Além desse dispositivo,

&

item 15 do Voto do Ministro Relator, que
Acórdão nº 795/2008—TCU-Çlª Câmara, contém o seguinte entendimento
o

fundamentou o
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.” 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 ]iscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 3º da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006.
Desta forma, permanece a constatação, deixando-se de fazer recomendações
tendo em Vista que o fato foi regularizado durante os trabalhos de auditoria.

6.5 Evidência documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
Conforme documentação analisada, verificou-se que a Entidade utilizou os
à conta do PAR- Caminho da Escola referente ao Termo de
Compromisso PAR 201500017/2014. Foi comprado um ônibus rural escolar 4x4, com
capacidade para 26 passageiros, no valor de R$ 211.500,00 (duzentos e onze mil e
quinhentos reais), conforme verificação em extratos bancários, nota fiscal e nota de
liquidação .

recursos repassados

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 56.330-7, agência nº 1705-1, meses de setembro/2015 a
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fevereiro/2018; nota fiscai

e

nota de liquidação, conforme quadro a seguir:

Veiculo

Ultimo
licenciamento

Nota Fiscal
Nº

ônibus

2017

137.662

,

.

»

Emlssao
”1 1/06/2015

Nota de
Liquidação Nº

Valor
R$

”215,500,00

H

0001

Análise da equipe:
Verificou-se que houve a aquisição do veículo escolar relacionado ao Termo de
Compromisso PAR 201500017/2014, conforme verificação na documentação de despesa
relacionada ao Programa Caminho da Escola.

QUANTO A INSPEÇÃO "IN LOCO" DOS VEÍCULOS:

6.6 Existência de veículo escolar e atendimento ao público beneficiário
do transporte escolar.

Fato:
Em verificação "in loco" das rotas do transporte escolar, constatou-se a
existência do ônibus adquirido com recursos do PAR - Caminho da Escola, Termo de
Compromisso PAR nº 201500017/2014, bem como de outros ônibus relacionados a outros
termos do PAR—Caminho da Escola. Verificou-se que esses ônibus atendiam & comunidade
escolar oferecendo transporte aos alunos , conforme demostrado no campo "evidências",
caracterizando que a entidade oferta e executa o transporte escolar. Quanto ao estado físico
dos ônibus não houve impropriedades verificadas.

Evidências:
Relatório Fotográfico a seguir:

~

Alunos entrando nos ônibus escolares

Alunos entrando nos ônibus escolares
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ônibus adquirido placa PQI—5263.

ônibus adquirido placa PQI—5263.

—

—

Análise da equipe:
Conforme a inspeção in loco, nota-se que os ônibus utilizados no transporte
escolar da zona rural, particularmente os do Caminho da Escola, atendem ao compromisso
que o programa objetiva "renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das
redes municipal, do DF e estadual de educação básica pública. Voltado a estudantes
residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas, o programa oferece ônibus,
lanchas e bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões, sempre Visando
à segurança e à qualidade do transporte” (Portal do FNDE-Caminho da Escola).
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Também, constatou-se que os veículos estão sendo utilizados pelos reais
beneficiários, a comunidade estudantil.
7. Conclusão:
7.1. 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.
7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.7, 1.10, 2.9, 3.4, 3.5, 3.7, 4.5,
4.7, 4,8 e 5.1 foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s)
Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoría(s) desta autarquia, tendo
sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades.

7.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.6, 1.8, 1.9, 1.11 a 1.13,
2.1 a 2.8, 3.1 a 3.3, 3.6, 4.1 a 4.4, 4.6, 6.1 a 6.6 os achados de auditoria, ainda que sem
recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia para
providências que entender cabíveis..

7.4. 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.
7.5. 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.

8. Encaminhamento:
8.1. 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
8.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (Caminho da Escola)
atentando para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.7, 1.10, 2.9,
3.4, 3.5 e 3.7 devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLAICOPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
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apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
8.3. a 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/FUN DEB, 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.
8.4. à DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (PROINFÁNCIA) e 5 (MOBILIÁRIO); atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.5, 4.7, 4.8 e 5.1, devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA)
da (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,- 0) 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.

8.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentar para o item 4.8 adotando, se for o caso, medidas
que achar pertinentes.
8.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE contidas nos subitens 1.7, 1.10, 2.9, 3.4, 3.5 e 3.7; à DIGAP, contidas nos subitens
4.5, 4.7, 4.8 e 5.1.

8.7. à Prefeitura do Município de Caldas Novas/GO, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria.

Em 07/03/2018
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 6/2018
DES PACHO

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

Em

iii/ALI

I

8

De acordo.

Á apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em L/QLL/ i

:

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 806862).

Em

L/ﬁ/

lí»

Auditor-Chefe

i
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