MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 4/2018

PREF MUN DE SORRISO MT

de

verificar

Auditoria realizada no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, com o objetivo
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" dos Programas abaixo relacionadas, conforme definidas no
Anexo IV, do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados
os
seguintes programas:

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 - OS. nº 22/2018,
referente ao item 17 do anexo V do PAINT/2018;
—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS. nº
23/2018, referente ao item 18 do anexo V do PAINT 2018,-

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 24/2018, referente ao
item 19 do anexo V do PAINT 2018;
—

AMAMe

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil - PROINFAN CIA, exercícios 2012 a 2017 - OS. nº 25/2018,
referente ao item 20 do anexo V do PAINT 2018;
—

Anausadoporz.
- Plano

de Ações Articuladas

pone

0.8. nº 26/2018, referente
Anansados

PAR/TD (Ação Aquisição de Mobiliário) - exercício de 2018 ao item 21 do anexo V do PAINT 2018;
—

- Plano

de Ações Articuladas - PAR/TD (Programa Caminho da Escola) - exercício de 2018
0.8. nº 27/2018, referente ao item 22 do anexo V do PAINT 2018.

-

Anansadosporze
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

,

exercício 2017

*,

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
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aquisição de gêneros
diária equilibrada, de
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição
dos alunos, com vistas a
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais
hábitos
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons

Municípios

Distrito Federal, destinados exclusivamente

e

à

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.306.454,00
Extensão dos exames:
pelo
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos
no exercício 2017, no
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE,
montante de R$1.306.454,00.

Informação:
englobaram &
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE
pelo FNDE, no
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
exercício de 2017, referente a (ao):
de prestação de
Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

—

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

por profissionais
Atuação do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios
habilitados;

—

empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.

- Análise da despesa:

Foram inspecionadas 18 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
segue:
de Sorriso/MT para verificação da execução do PNAE, conforme

Nº
l

[

r

01

02

r03

Unidade Escolar

IF

JCEMEIS Bom Jesus
HCEMEIS Antonio Santo Cappellari
HCEMEIS Sonho Encantado

04 JFCEMEIS São Domingos
JCEMEIS Pingo de Amor

l

r05
We

jFCEMEIs Flor do Amanhã
07 IEEMEIS Francisco Wilmar Garcia
F OSJEM Caravágio

r
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I

09 IIEM Rui Barbosa

I

10 _"EM Primavera

I

‘I

I

L 11

“EM Valter Leite Pereira

L12 “EM São Domingos
I

I

[

I

[

I

I

"Escola Municipal Prof. ivete Lourdes Arenhart
14 IIE M Papa joão Paulo II
13

I

I

“EM Leoncio Pinheiro da Silva
16 IIEM Flor do Amanhã
15

I

“]

17

“EM Boa Esperança
18 "Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva

I

I

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos temas
objeto de avaliação.

Constatações:
1.1 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para atendimento aos 13.295 (treze mil, duzentos e noventa e cinco) alunos

matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas duas
nutricionistas no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga
horária semanal de 40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com disposto nos
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art.
12, § 2º da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 c/c o Art. 10 da Resolução CFN
465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017 e consulta
extrato Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, na aba
"Dados da Unidade/Responsável Técnico/Nutricionista, em 06/02/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 002-001/2018, de
23/02/2018, a Prefeitura Municipalde Sorriso/MT apresentou, por meio do Ofício SEMEC nº
144, de 28/02/2018, a seguinte justificativa:
—

“'O quadro é formado por duas nutricionistas que atendem a
educação infantil e
ensino fundamental, tendo ciência que o número de alunos de 13.295, seria
necessário um maior número de profissionais para atendimento. Para ampliação do
quadro de profissionais, ocorreu em 2017 um processo seletivo para contratação
temporária de nutricionista, conforme anexo do Diário Oficial, Edital 001/201 7, até
que se realize no ano corrente o concurso público do município, conforme Lei nº
2.492...".
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Análise da equipe:
A justificativa corrobora & constatação, tendo em vista que a disponibilização
a determinação do § 2º do
de apenas dois nutricionistas para atuar no Programa contraria
cumprimento dos
art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
executora,
entidade
parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
Resolução CFN nº
para a educação básica. Esses parâmetros estão definidas no art. 10 da
465, de 23/08/2010, conforme segue:

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

[ATé

[[30 horas

J

J130 horas

J

30 horas

J

JB RT

500

1.001 a 2.500

[E RT + 1 QT
”1 RT + 2 QT

2.501 a 5.000

I

[531 a 1.000

.

Carga horária Técnica Mínima
semanal recomendada

Nº Nutricionistas

Nº de alunos

1

Aoima de 5.000

J

J

RT + 3 QT

1 RT + 3 QTe + 01 QTA cada fração
de 2500 alunos.

30 horas
30 horas

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

A Prefeitura informou que além do quantitativo de nutricionistas lotado em
a contratação de
seu quadro técnico, foi implementado um processo seletivo objetivando
ao processo
pertinente
mais profissionais. No entanto, conforme documentação apresentada
aprovada,
seletivo, Edital nº 001/2017, verificou-se que apenas uma candidata havia sido
a ser
profissionais
de
quantitativo
a entidade demonstrasse, efetivamente, o
sem contudo,
contratado.

Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 6.647 (seis mil, seiscentos e quarenta e sete) alunos. A Entidade conta
faz-se
atualmente com apenas 2 (dois) nutricionistas e para o cumprimento da norma
atribuições
necessário o total de 14 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
nutricionistas
de
técnico
quadro
um
previstas na legislação do Programa, a ausência de
o
condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita
acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura
Municipal de Sorriso - MT, bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais
responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
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1.1.1 ÁDIRAE

Notificar a 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. Gº, § 5º da
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017
Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 152.555,52
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$152.555,52.

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

verificação das ações pertinentes

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

—

—

Inspeção 'in loco“: condições dos veículos;

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

Foram inspecionados 18 veículos escolares, conforme segue:

«Veículos Escolares
I

Tipo

“Marca/Modelo

"Placa

"Localidade/rota de atendimento

.

Onibus

Marcopolo/Volare VEL ES

N]U6972
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Chácaras União, Fraga, Jardim
Bela Vista, Aureliano 13,
Shopping, Arão e Rui

&

II, Mário Raiter II, São
Francisco, Papa-Ignácio, lMário
São FCO

ônibus

NPP4274

VWI15.190 EOD E.HD ORE

Raiter

'

Onibus

VWI15.190 EOD E.S.ORE

OBF6692

ônibus

VWI15.190 EOD E.S.ORE

OBH1905

Onlbus

VWI15.190 EOD E.S.ORE

OBH1896

ônibus

ESCOI‘
ªgr/315190 EOD

OBL7460

—

.

»

.

VW/15.190 EOD ESCOLAR

ônibus

$15190

Ennbus

ônibus
»

.

ºmbus

l

OBL7889

[IVECO/CITYCLASS 70c17
IVECO/CITYCLASS 70c17

IRJBFssoz

ônibus

ônibus

ônibus

ônibus

[ônibus

“OBF6662

M.BENZ/OF 1519 R.ORE

QBL2588

WAI/15190 EOD

0305119

~
Onibus

Linha Norte, Linha Norte/Matilde.

Mario Raiter III, Mario Raiter,

OBL8138

EOD ESCOLAR

Papa.

I

1

‘CO POLâGVOLARE W9

1722M

KXN6477

ªÃEÉEBIÍJZS/OF

JVW/MPOLOIDEALER

Jlﬁpecial II
"Especial III

NPL4510
IOPTBOOO

JWW/MPOLOIDEALER

là/IÉRCOPOLO/VO

Mário Raiter VIII, Mário Raiter,
São Francisco de Assis, Militar e
Ignácio.

QBT3042

M.BENZ/OF 1519 ORE

W8

OBB3811

4"KYB3487

~
~
~

Pinheiros I, Pinheiros II, Pinheiros
III, Taiama I e 11, Carolina, São
]osé, J d Bela Vista, Mário, Rui e
Leonel
Kaiabi III, Kaiabi, Tropical, Leonel,
Amazônia, Topázio, 13-Shopping e
Arão.
Kaiabi I, Leonel, Amazônia,
Carolina, São José, Fraga.

ORE

ônibus

[ônibus

u

Domingos

e São

—

Rota do Sol

—

J

J

Santa Maria

Mário Raiter IV - Mário
Reiter/Valter Leite + Mário
Reiter/V alter Leite
Pinheiros 1, Santa Maria, Pinherios
I, II e 111, Taiama I 9 II 6 Aureliano.

Sªº Fiªnºlªºº IH

e

sªº

Franc1sco/Va1ter

Í

Rodovia 242 e Empresa Basso

Primavera II e Empresa Tonetur
Santa Rosa

II 3 Empresa Basso

J

JF

temas
A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos
objeto de avaliação.

&

Constatações:

escolares.
2.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de
Fato:

&

%%

[Kªôâ
,

í

,
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fã:

Em inspeção realizada nos veículos escolares, conforme especificados no
campo evidência, verificou-se que os mesmos não se encontram em condições adequadas
para o transporte de alunos, os quais não apresentam os itens de segurança tais como:
extintor de incêndio, cinto de segurança, bem como estofamento danificado, lanterna
dianteira queimada e precárias condições de funcionamento, em desacordo com o art.136,
da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Inspeção aos veículos, tipo onibus, frota própria
terceirizada (Vanor ]osé Basso Transportes - ME).
Exemplicando levantamento fotográfico,

~~

ônibus 47 Placa NPP4274 - Banco danificado.

~

ônibus 67 Placa OBF6502 - lanterna dianteira queimada.

._,_..

~

&

seguir:

Q

m

_,
-

() nibus 53 Placa OBI-[1896

~

se.»

e

veículos de empresa

_.

,

Banco danificado.

~

ônibus 73 Placa QBL2588 Banco danificado.
—

Manifestação da entidade:
- SA nº 002-005/2018, em
Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, por meio de Ofício nº 135, de

Em atendimento à Solicitação de Auditoria

23/02/2018,

à

27/02/2018, apresentou a seguinte justificativa:
"A licitação de estofamentos está sendo iniciada, conforme orçamentos em anexo,
salientado a dificuldade enfrentada com a depredação dos veículos públicos pelos
alunos, entretanto, realizamos trabalhos de conscientização e buscamos parceiras
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com a Secretaria de Segurança Pública.

Lanternas dianteiras (superior e inferior) já foram substituídas, salientando que é
rotineira a substituição de peças elétricas em dias chuvosos...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constação. Em que pese a Prefeitura
informar que está tomando providências no sentido de sanar os problemas detectados pela
equipe de auditoria, os veículos utilizados no transporte de escolares, encontram-se em
condições inadequadas para o transporte de alunos e é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal implementar as melhorias necessárias para garantir o transporte com segurança,
nº 9.503/1997 - Código de
em cumprimento às normas estabelecidas no art. 136, da Lei
Trânsito Brasileiro, conforme segue:
"Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros,inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;

II

-

na cor amarela, com quarenta centímetros de largura,
carroçaria, com o
& meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na

III - pintura de faixa horizontal

cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas,-

IV- equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade

e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da
parte traseira;
VI - cintos de segurança em número igual a lotação;

VII outros requisitos
—

e equipamentos

obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN...".

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 A DIRAE

Para notificar sobre a obrigatoriedade de manter os veículos escolares em
adequadas condições de uso e segurança, conforme estabelecido no Código Brasileiro de
Trânsito e normativos do PNATE, comprovando perante o FNDE, em prazo certo, mediante
de cada um dos
& apresentação de relatórios fotográficos detalhados, sobre a regularização
veículos apontados no campo evidências"

Ví

&

2.2 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
/

r
RFNº
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transporte do escolar.
Fato:
Em inspeção realizada na frota de veículos escolares pertencentes a
Prefeitura Municipal, bem como nos veículos contratados para prestação de serviço de
transporte escolar, verificou-se a existência de motoristas que não possuem curso de

capacitação especializado para condução de transporte escolar, em desacordo com o art.
138, da Lei nº 9.503 Código de Trânsito Brasileiro.

_

Evidências:

Contrato da Empresa Vanor josé Basso Transportes Ltda nº 070/2017, de
30/10/2017, carteiras nacionais de habilitação apresentadas pelos motoristas:
e

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 002—005/2018, em
à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, por meio de Ofício nº 135, de
27/02/2018, apresentou a seguinte justificativa:

23/02/2018,

"No que diz respeito ao apontamento de ausência de capacitação de condutores de
transporte escolar:

0 senhor

foi substituído para que possa se capacitar, já
buscando inscrição na próxima turma, e assim retomar a exercer a função.
O

senhorfoi

substituído pela empresa por um

motorista capacitado...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A Prefeitura Municipal informou que já regularizou a situação verificada pela
equipe da auditoria, substituindo os condutores que se encontravam sem o curso de
capacitação especializado para condução de veículo destinado transporte de escolares. No
entanto, a entidade não apresentou à equipe de auditoria nenhuma comprovação de que foi
regularizada tal situação.

A ausência de condutores de transporte de escolares sem o curso
especializado, contraria o estabelecido no item V, do art. 138, da Lei nº 9.503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).
"Art. 138. O condutor de veículo destinado
satisfazer os seguintes requisitos:

à condução de

escolares deve

(...)

V- ser aprovado em curso especializado,

nos termos da regulamentação do
'N
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CONTRAN ...".

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
2.2.1 A Prefeitura

Para que adote providências quanto à regularização dos motoristas dos
para a
veículos escolares do município que não possuem curso de capacitação especializado
Brasileiro.
condução de escolares, em conformidade com o Código de Trânsito
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 307.880,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente à
amostra no valor de R$ 264.840,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta
reais), referente às U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

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

Inspeção nas escolas: Plano de prioridades das U.EX'S;

- Inspeção nas escolas: verificação 'in loco’

dos equipamentos adquiridos e serviços

realizados.

Foram analisadas prestações de contas de 22 U.Ex’s, bem como, foram
inspecionadas 'in loco' 14 unidades escolares, conforme segue:

lªg" Código

lr

Unidade Executora

@1510907MIAPM do CEMEI Jardim Amazônia
@1510867QIEPM do CEMEI Pingo de Amor
APM da Escola Municipal Aureliano Pereira
lo_sls1014750 da Silva
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7.180,00
6.000,00
16.240,00

J é
J
,

/

&

[WI51014793HAPM da Escola MunicipalBoa Esperança
ll
@IilOMSlBHAPM da Escola Municipal Flor do Amanhã
H
APM da Escola Municipal Francisco Donizete
06 51066173
de Lima

Í1

51014521 APM da Escola Municipal Gente Sabida
]
51086786MAPM
da
Escola
Municipal
Jardim Amazônia
Log
51063484 IAPM da Escola Municipal jardim Bela Vista
da Escola Municipal Leoncio Pinheiro da
10 51088630

[õí

[tº

11 51093685

N

ll

9.92000

s

[

7.200,00

N

6.640,00

s

9.640,00

N
s

]
..

8.720,00
21.460,00

ªliª

N

7.580,00

APM da Escola Municipal Leonel de Moura
Brizola

N

13.380,00

.l51014726llAPM

da Escola Municipal Papa ]oão Paulo

Il

APM da Escola Municipal Professora Ivonete
13 51014548
Lourdes Arenhardt

II

S

1L

]

15.120,00

]

27.860,00

5

~~ ~~
]

APM da Escola Municipal São Domingos
[Ell51090716 APM da Escola Municipal Valter Leite Pereira IL

s

51066165HAPM
[E]
_1

N

L1_4_II51014602

do CEMEI Caminhos do Saber
.

.

ll

..

,

S

ll

14.360,00

[L

21.860,00

H

N

16.340,00

APM do Centro Municipal de Educaçao
Infantil São Domingos

S

6.120,00

19 151177803 APM CEMEI Antonio Santo Cappellarí

S

7.620,00

~

20 51014840

_

Assoc1açao de Pals e Mestres da Escola

Municipal Primavera

N

1

Associação de País e Mestres da Escola
Municipal Rui Barbosa

S

12.380,00

51063476

Associação de Pais e Mestres da Escola
Municipal Vila Bela

N

10.760,00

2_2

Total

l

[

ll

[

0'740' 00

21 51014599

~
—

[

7.720,00

.

APM do Centro Mun1c1pa1 de Educaçao Basma
17 51101203
Sorriso
18 51086778

I

264.840,00

l

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos temas
objeto de avaliação.

Constatações:
3.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
Em análise na documentação que compõe as prestações de contas das
unidades executoras das escolas municipais, conforme identificadas no campo evidência,
verificou-se que foram efetuados pagamentos de despesas a conta do PDDE, mediante a
emissão de cheques, em desacordo com o § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 49
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
<

i
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Evidências:

Extratos bancários, das contas correntes específica do Programa, das
Unidades Executoras, listadas abaixo:
Código

[Unidade Executora
51090708 APM do CEMEI jardim Amazônia

Banco
Brasil

Agência Conta
1917

10.315—2

51086760 APM do CEMEI Pingo De Amor
51014750 APM da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva
51014793 APM da Escola Municipal Boa Esperança

Brasil
Brasil

1492

32.994—0

1492

6.514—5

Brasil

1492

6.519-6

51014513 APM da Escola Municipal Flor do Amanha
51066173 APM da Escola Municipal Francisco Donizeti de Lima

Brasil

1492

52.632—0

Brasil

1917

10.318—7

Brasil

1917

10.319—5

Brasil

1492

13.664-6

51063484 APM da Escola Municipal Jardim Bela Vista
51088630 APM da Escola Municipal Leôncio Pinheiro da Silva
51093685 APM da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola

Brasil

1492

9.374—2

Brasil

1917

10.320-9

Brasil

1917

10.321-7

51014726 APM da Escola Municipal Papa Joao Paulo II
51014548 APM da Escola Municipal Professora Ivete Lourdes Arenhardt
51014602 APM da Escola Municipal São Domingos
51090716 APM da Escola Municipal Valter Leite Pereira

Brasil

1917

10.322—5

Brasil

1492

6.513—7

Brasil

1492

65153

Brasil

1492

21.892—8

51066165 APM do CEMEI Caminhos Do Saber
51101203 APM do Centro Municipal de Educação Básica Sorriso
51086778] APM do Centro Municipalde Educação Infantil São Domingos

Brasil

1917

10.323-3

Brasil

1492

30.634—7

Brasil

1492

32.814—6

51177803 APM do CEMEI Antônio Santo Cappellari
51014840 Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Primavera
51014599 Associação de País e Mestres da Escola Municipal Rui Barbosa

Brasil

1492

35.386-8

Brasil

1492

6512-9

Brasil

1492

6.516-1

Brasil

1492

9.376—9

51014521 APM da Escola Municipal Gente Sabida
51086786 APM da Escola Municipal Jardim Amazônia

51063476 Associação de Pais

e

Mestres da Escola Municipal Vila Bela

'

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de auditoria para a presente constatação.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das
escolas beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações
financeiras ao que está disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da
Resolução nº44/2011.

054

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre
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 § 29 do
Art. 14 da citado Resolução:

R.F.Nº 4/2018 / PREF MUN DE SORRISO

”§ 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 recomendações à Prefeitura Municipal de Sorriso/MT à UEX, tendo em vista que
seu ato está amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2013

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo A,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas PAC2 nº 5372/2013
—

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 865.045,93
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de
R$1.066.363,30 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta
centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº 5372/2013.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 865.045,93 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2013, sendo
que os valores examinados abrangem o total dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Termo de Compromisso nº 5372/2013, conforme quadro demonstrativo contido no campo

'Informação'.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃN CIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 5372/2013, referente a (ao):
—

Inspeção 'in loco': verificação da situação física das obras das unidades do PROINFÃN CIA.

Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC e tratamento das
inconformidades apontadas pela empresa.
—

Foram inspecionadas as obras de construção de 02 unidades de educação
infantil do Proinfãncia, tipo B, com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em consulta realizada no dia 08/02/2018, conforme segue:
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fr.
,

./

v.

Valor (R$)
Termode

ID

Vigência

Global
Loteamento
Residencial 1.734.093
Rota do Sol

5372/ 2 013

Repasse
FNDE

Execu ç ão

.522,

24,94

633.840

31,48

Rua Taquari
Quadra 02.

9/ 05 / 201
1002

Lote 10 Nova

.013.173,7

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos temas
objeto de avaliação.

Constatações:
4.1 Restrições/inconfonnidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução
em 08/02/2018, verificou—se
e Controle do Ministério da Educação SIMEC, Obras 2.0,
lançados nas datas
a existência de registros de "Restrições e Inconformidades" não sanadas,
CRECHE, Obra
de 10/04/2017, 03/07/2017 e 09/05/2017, referentes a Construção da
ao
correspondentes
Aliança,
Nova
ID 1002008 - Creche Rota do Sol e ID 1002009 Creche
Termo de Compromisso nº 5372/2013, vigente até 29/05/2018.

Evidências:
Telas do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Obras ID
Educação - SIMEC, OBRAS 2.0, Aba "restrições e inconformidades", referente as
1002008 e 1002009, conforme consulta realizada em 08/02/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 002-001/2018, de
22/02/2018, a Prefeitura Municipal de Sorriso/MT apresentou, por meio do Ofício SEMCID
OP nº 075, de 22/02/2018, a seguinte justificativa:
"... 2 -Ausência de apresentação de soluções para as inconformidades detectadas:
2.1 Creche Rota do Sol (ID 1002008)

Antes da construção da creche em blocos de concreto havia um contrato para
execução da obra em metodologia inovadora com paredes de PVC. Com a criação da
nova obra ficaram pendencias da antiga obra que ainda aparecem no sistema. Serão
regularizadas todos as inconformiddes que estão vinculadas a outra antiga que ainda

17,

aparecem no sistema.

2.2. Creche Nova Aliança (ID 1 002009)

%

WK

,
'
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Devido a modificação do SPDA para o sistema "gaiola de Faraday" a empresa
construtora foi notificada a apresentar todos os documentos solicitados pelo FNDE.
Na data de 10/05/2017, o Engenheiro Fisca1
encaminhou
oficio justificativa ao FNDE em relação a inconformidade constatada e obteve como
resposta que após o item fosse executado, deveria ser informado ao FNDE a
comprovação de execução através de material fotográfico devidamente legendado e
assinado pela fiscal.

A execução ainda não foi elaborada, pais o sistema adotado possibilita a execução em
etapas sequentes, não havendo a necessidade mamentanea da execução ficando assim
a ser comprovado em momento posterior a excecução do SPDA, através de relatório
fotográfico solicitado e que será inserido na aba inconformidades do SIMEC.
Ressalva que conforme oficio justificativa, a empresa se compromete a executar o
item SPDA sem repasse de custo adicionais ao FNDE..."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou à equipe da auditoria justificativas das
ocorrências inseridas no SIMEC aba 'restrições e inconformidades', no entanto, conforme
consulta realizada, em 15/04/2018, verificou-se que as providências apontadas pela
Empresa de supervisão contratada pelo FNDE, não foram implementadas em sua totalidade
pela entidade, restando ainda ocorrências de restrições e inconformidades a serem sanadas,
conforme segue:
—

Obra ID-1002008 (Creche Rota do Sol): a Prefeitura Municipal inseriu no SIMEC as
justificativas pertinentes;

Obra ID-1002009 (Creche Nova Aliança): a Prefeitura Municipal não inseriu no
SIMEC nenhuma justificativa, pertinente ao id—item 261088 'Sistema de proteção contra descargas
atmosféricas executado em desconformidade com o projeto', vencido em 08/06/2017.

89,

As restrições geram suspensão dos repasses, conforme estabelecido no artigo
inciso I, da Resolução nº 06, 24/04/2007, que dispõe:
"1. quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, seja por meio da análise da
prestação de contas ou mediante procedimentos de fiscalização local, realizadas
periodicamente pela entidade ou órgão concedente ou por ele delegada, ou, ainda,
pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Público...";

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

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

Avaliar

a

4.2 Placa de identificação da obra em desacordo com o normativo
SECOM/PR

Fato:
Em verificação in loco realizada na Obra ID 1002008 Creche Rota do Sol,
verificou-se que a placa de identificação da obra encontrava—se fora dos padrões
estabelecidos pelo Programa, tais como: logo do município em destaque em detrimento ao
logo do Governo Federal, Ministério da Educação e do FNDE, ausência do nome e ID da
obra e ausência da indicação da fonte dos recursos, em desacordo com Art. XI do Termo de

Compromisso.

Evidências:
Inspeção na obra ID 1002008, no dia 20/02/2018, conforme levantamento
fotográfico a seguir:

placa rota do sol ID 1002008

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 002-001/2018, de
nº
21/02/2018, a Prefeitura Municipalde Sorriso/MT apresentou, por meio do Ofício SEMEC
075/2018, de 22/02/2018, a seguinte justificativa:

A/

"1. Placa de Identificação da obra em desacordo com o normativo SECOM/PR
placa instalada na obra é a Placa de Obras da atual gestão do município, porém será!
instalada ao lado desta a placa em conformidade com o previsto no Art. Xlídgrmo
—

'

'

36,
.!
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de Compromisso, assim com a instrução n. 02 SECOM/PR. A placa foi encomendado e
assim que instalada será colocado um ofício na Aba documentos informando a
regularização desta inconformidade...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que irá instalar nova placa de
identificação da obra, nos termos previstos no Termo de Compromisso nº 5372/2013, a

identificação da obra realizada por meio de modelo diverso ao estabelecido pelo Termo de
Compromisso, contraria o disposto no art. 59, Inciso III, letra ”j” da Resolução/CD/FNDE nº
25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a prefeitura "deverá
assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal, Ministério da
Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo—padrão estabelecido, bem como apor &
marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os
recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução
Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica da Presidência da República".
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomentação:
4.2.1 A DIGAP

Notificar a Prefeitura para, em prazo certo, comprove perante o FNDE a
fixação da placa da obra no local apontado pela equipe de fiscalização da autarquia,
conforme pactuado no termo de compromisso.

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 4408/2012, 201406399 e 201600774, ambos de 2014.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.790.890,20
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas - PAR, no montante de R$730.280,12
(setecentos e trinta mil, deuzentos e oitenta reais e doze centavos), pertinente aos Termos
de Compromissos nº 4408/2012, (valor R$345 676 2,0) nº 3699/2014 (valor R$275. 330,00) e
nº 0774/2016 (valor R$109. 273,92).
»
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Informação:
de
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição
dos
mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação
nºs 4408/2012,
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos
3699/2014 e 0774/2016, referentes a (ao):

- Inspeção "'n loco": mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

e sem

utilização ;

- Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira.
Foram inspecionados os mobiliários escolares (conjunto aluno e professor)
conforme segue:

JEuantidadeHM Unitáriº“ Total (R$)J

Item

[

F

Conjunto professor/CJP-Ol
Jl
Conjunto Aluno/CJA—O3 (para alunos com altura
entre 1,19m e 1,42m)
Conjunto Aluno/CJA-O4 (para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m)
Conjunto Aluno/CJA-O6 (para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m)
F Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA—Ol

Í
r
[

[

J

Termo de Compromisso nº 4408/2012

[

[F

F

218,901r 21.452,2q

ll

685

119,00

81.515,00

535

138,00

73.830,00

910

179,90

163.709,00

47

110,00“

H

5.170,00

[515.676.2(j

Total

Termo de Compromisso nº 3699/2014
Jíauantidadellns
Item

Conjunto professor/CjP-Ol
Conjunto Aluno/CjA-OB (para alunos com altura
entre 1,19m e 1,42m)
Conjunto Aluno/CJA—O4 (para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m)
Conjunto Aluno/CJA—Oõ (para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m)

Í

98

91

ll

395
285
810

Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA—Ol

Total

48

Jl

~
]

Unitényﬁotal

(R$)

1

260,00]F23.660,m
126,00

49.770,00

134,00

38.190,00

195,00

157.950,00

5.760%
120,0g[
Jl275.330,00]

nº 00774/2016,
Os recursos transferidos à conta do Termo de Compromisso
em 02/01/2018, ainda não foram utilizados pela Prefeitura Municipal e, consequentemente,
não foram realizadas inspeções dos mobiliários escolares.

/L

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos temas]
4/7"
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objeto de avaliação.

Constatações:

5.1 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT não apresentou a documentação
comprobatória pertinente ao tombamento e incorporação ao patrimônio da Entidade,
adquiridos à conta do Termo de Compromisso nº 4408/2012.

Evidências:
Notas Fiscais referentes a aquisição dos imobiliários, conforme quadro
demonstrativo & seguir:

Fornecedor

TC

NF

Data

l

Valor (R$)

]

15213 24/07/2012! 163.709,00
15220 25/07/2012] 73.830,00

Milanﬂex Ind. Com. Méveis
Ltda

04408/2012

e

Equip. 15995 21/09/2012
15550 22/08/2012

21-014/10

15211l24/07/2012

71.400,00

5.607,80
]

[15212ll24/07/2012n 10515,00

~

Total

“345.676,20

l

I

TC

I

03699/2014

Valor (R$)I
II
Jl
I26132II04/02/2015” 76.60000]

Fornecedor
Milanﬂex Ind. Com. Móveis
Ltda

NF "

e

Equip.

Data

I26128ll03/02/2015” 102.720,00]
[26149H05/02/2015H 96.010,00

Total

]

"275.320,00!

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 002-004/2018, de
21/02/2018, a Prefeitura Municipal de Sorriso/MT apresentou, por meio do Ofício SEMEC nº
144, de 23/02/2018, a seguinte justificativa:
“justifica-se, que não foram encontrados nos arquivos do setor de Patrimônio da
prefeitura guias de controle de entrega do mobiliário identificado a unidade escolar
que recebeu tal mobiliário, tombamento e destinado genericamente & Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, impossibilitando a identificação da unidade escolar
beneficiada. Assim apresenta -se arquivo digital, parte do tombamento do referido
mobiliário. Contudo evidencia-se a entrega dos mesmos mediante visita in loco e
7
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:*

constatação das carteiras.

Ressaltamos que num prazo de no máximo (seis) meses, serão tomadas medidas de
melhorias ao sistema de controle de recebimento e destinação de bens mobiliários
que possibilite a identificação e localização do bem em cada unidade escolar".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

A Prefeitura Municipal informou que não foram encontrados nos arquivos do
Setor de Patrimônio as guias de controle de entrega dos equipamentos adquiridos a conta
do Programa, alegando que o tombamento é realizado de forma genérica em nome somente
da Secretaria Municipal de Educação, a qual apresentou à equipe de auditoria um arquivo
digital referente a parte do mobiliário adquirido, informando, ainda, que a certificação dos
mesmos somente é possível mediante a visita in loco nas escolas beneficiadas. Todavia em
inspeção nas unidades escolares realizada pela equipe da auditoria, verificou-se que os
mobiliários apresentados não continham nenhuma identificação de tombamento, não sendo
possível certificar & qual termo de compromisso corresponde.

A ausência de incorporação dos bens adquiridos a conta do Programa ao
patrimônio da Prefeitura, contraria o disposto no item XI do Termo de Compromisso nº
4408/2012, que estabelece: "Lançar em patrimonio, vistoriar, garantir a guarda e conservar
os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas com
recursos federais...".
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 A DIGAP

Prefeitura Municipal de Sorriso—MT, para que, em prazo certo,
comprove perante o FNDE/DIGAP o registro de incorporação ao patrimônio da Entidade,
dos bens adquiridos com recursos do PAR/Mobiliário, mediante a apresentação de relatórios
fotográfico e contábil contendo os respectivos números de tombamento.

Notificar

a

6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veiculos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 201400919/2013 e 201600745/2016, CAMINHO DA ESCOLA, na
subação VEÍCULOS ESCOLARES do tipo ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 105.203,44
Extensão dos exames:

g/]
,.
_;
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Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas - PAR, no montante de R$474.710,00
(quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e dez reais), pertinente aos Termos de
Compromissos nº 00919/2014 (valor R$244.500,00) e nº 00745/2016 (valor R$230.210,00).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº 00919/2014 e nº 00745/2016,
referente à (ao):

Inspeção 'in loco': verificação dos veículos escolares adquiridos e atendimento ao público
beneiiciário do Programa.
—

Foram inspecionados 02 veículos escolares, conforme a seguir:

Veículos Escolares

L

Termo de
Compromisso
00919/2014
.

A

.

Vigenc1a..

Dezembro/2015
00745/2016
Vigência:
Setembro/2018

Marca/Modelo

.

Chass:

I

Placa

Localidade/rota
de atendimento

Ónibus
Santa Maria '
.
.
VW/15.190 EOD
Pinheiros I, II e III,
9532E82W1ER442049 QBQ5119
Escolar HD ORE
Taima I e IL e

~

.

Aureliano

2

ônibus Escolar
Rural! Mercedes 9BM384069G8024965 QBT3042

são Francisco e

Valter

Benz ORE 3

A seguir, apresentam—se registros dos resultados para cada um dos temas
objeto de avaliação.
Constatações:
6.1 Ausência de irregularidades na execução do Programa.

Fato:
Na amostra analisada, referente a inspeção dos veículos adquiridos a conta do
Programa Caminho da Escola, correspondente ao Termo de Compromisso nº 00919/2014 e
Termo de Compromisso nº 00745/2016, verificou-se conformidade na execução do
Programa, de acordo com o estabelecido no Anexo IV, do PAINT/2018.

Evidências:
Inspeção aos veículos adquiridos a conta do Programa, conforme quadro
demonstrativo e levantamento fotográfico a seguir:
ITC

"Fornecedor

”Nata Fiscal ”Data

”Valor

3

H

R.F.Nº 4/2018 IPREF MUN DE SORRISO

Man Latin América Ind. Com. de
00919/2014 Veículos Ltda
00745/2016 Mercedes Benz do Brasil Ltda

00331510

J946435

03/10/2014

244.500,00

Alí/020017 ]ãomono J

Veículo adquirido com recursos do Progra
9532E82W13R442049

Veículo adquirido com recursos do Programa Chassis
—

9BM384OGQGBZ4965

0

Lis—_ A
~Vista
interior veículo

QTB3042

Análise da equipe:
Foram inspecionados dois veículos escolares, adquiridos com recursosdo
nº
Programa Caminho da Escola, tipos: ônibus VW/15.190 EOD Escolar HD ORE 2, chassis
nº
chassis
9532E82W1ER442049 e o ônibus Escolar Rural/ Mercedes Benz DRE 3,
9BM384069G8024965, que correspondem às especificações previstas nos Termos de
Compromissos nºs 00919/2014 e nº 00745/2016.
7. Conclusão:

4%

7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
no
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos
encaminhamentos
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e

%

propostos.

,
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7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 2.1, 4.1, 4.2 e 5.1 foram
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.

7.3. Nas constatações referentes aos subitens 3.1 e 4.2 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis.

7.4. Na constatação referente ao subitem 2.2. a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
7.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
7.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo as 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 17/1 1/2015 ;
—

8.2. a DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) ; 3 (PDDE) e 6 (PAR/Caminho da Escola)
atentando para o contido no subitem 7.4 e o cumprimento das recomendações constantes
dos subitens 1.1.1 e 2.1.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à
DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação as recomendações; b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
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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 - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e
item 6 - Programa PAR/Caminho da Escola;
8.4. a DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2 e 5.1 devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca das providências adotadas com
relação as recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados,- e c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 PAR/MOBILIÁRIO,
em razão das atribuições inerentes a esse Conselho.
-

—

8.6. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

8.7. Prefeitura do Município de Sorriso/MT, para conhecimento e providências
quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria Interna, conforme
subitem 2.2.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas
ao FNDE.

Em 27/04/201 8

AUDIT/CORAP/DIVAP

\

AUDIT/CORAP/DIVAP
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DF.

SORRISO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se ao(à) Coordenador(a) da CORAP para
anuência.

Em

cá;/fã/

& fi

De acordo.

A apreciação do (a) Senhor(a) Auditor(a )-.Chefe

Em

JXJQÃ/
Coordenador(a )da CORAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 806900).

Em _[31/

gí/

5212/53

Auditor-Chefe
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