MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
D1V1$ao de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 5 /2018

PREF MUN DE SINOP MT

Auditoria realizada no período de 26/02/2018 a 02/03/2018, com o objetivo de
verificar a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito
da entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema "Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidos no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

por:e:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS. nº 017/2018,
referente ao item 12 do anexo V do PAINT 2018;
—

Analisado

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017 - OS. nº
018/2018, referente ao item 13 do anexo V do PAINT 2018;
—

—

Anansado por:

e

por:
por:e-

- Programa Dinheiro Direto

na Escola, exercício de 2017
item 14 do anexo V do PAINT 2018;

Analisado

- OS

nº 019/2018, referente ao

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC II - PROINFÃN CIA - Termo de
Compromisso nº 0239/2011 - OS nº 020/2018, referente ao item 15 do anexo V do PAINT
2018;

—

Analisado por:

de Ação Articulada - PAR / Ação Mobiliário - Termo de Compromisso nº
4406/2012 - OS. nº 021/2018, referente ao item 16 do anexo V do PAINT 2018,-

- Programa Plano

Analisado
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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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.308.708,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 1.308.708,00 (um milhão, trezentos e oito mil, setecentos e oito reais).

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

verificação das ações pertinentes

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

—

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

- Atuação

do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais

habilitados;

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

Foram inspecionadas 15 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de SINOP/MT para verificação da execução do PNAE, conforme a seguir:

~
~
~
~

~~
Item

INEP

1

51099403

EMEB Basiliano do Carmo de Jesus

2

51093766

EMEB Professora Ana Cristina de Sena

I

"51016265
4 51016001
51087537
5
3

LL. 51063239I
]

7

l

51064855“

Escola

EMEB Vereador Rodolfo Valter Kunze
EMEB Maria Aparecida Amaro de Souza
EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida

EMEB Professor Jurandir Liberino de Mesquita

CMEI Cecilia Meireles
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“51061368”
51061376
9
10 51016222
8

l

~
~

I

EMEB Armando Dias
EMEB Sadão Watanabe

11

I51016079l

EMEB Rodrigo Damasceno

[

12

l51175835”

CMEI Tempo de Infância

]

[51064863

CMEI Vinicius de Moraes

I

51087545

EMEB Professora Taciana Balth—Jordão

51063239]

EMEB Professor Jurandir Liberino de Mesquita

13

14
l

EMEB Aleixo Schenatto

15

~

~

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

1.1 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
Em inspeções realizadas nas instalações das escolas: EMEB Vereador Rodolfo
Valter Kunze, EMEB Aleixo Schenatto, EMEB Sadao Watanabe, EMEB Professor Jurandir
Liberino de Mesquita, CMEI Tempo de Infância e EMEB Armando Dias, verificou—se que as
estruturas dos depósitos de Armazenagem de alimentos são inadequados para a guarda e
conservação de gêneros alimentícios, por conterem pouca ou nenhuma ventilação, por
terem deficiência de espaço, alimentos guardados em embalagens secundárias como
plásticos e papelões e em contato com o piso, como também é utilizado para a guarda de
outros materiais alheios a alimentação, 0 que pode acarretar a contaminação dos produtos
estocados, em desacordo com o disposto no § 4º, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26,
de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas unidades escolares, acima citadas,
conforme levantamento fotográfico, & seguir:

1- EM Sadao Watanabe Gêneros alimentícios em embalagem primária e 1— EM Sadao Watanabe - Gêneros alimenticms em embalagem primária e
em contato direto com o piso
em contato direto com o piso
—

“a
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EM Rodolfo Valte r Kunze - Utensﬂios alheios e gêneros em contato
com o piso.
3—

3- EM Rodolfo Valter Kunze

—

Utensílios alheios e gêneros em

~

embalagem primária,

~ ~

~~
CEMEI jardim Violeta Utensﬂhos alheios e pouca ventilação
—

EM Aleixo Schenatto - Utensíhos alhelos.
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EM Armando Dias - Utensílios alheios, pouca ventilação e gêneros em embalagem primária.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-003/2018, de
01/03/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio do Ofício nº
096/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, a seguinte justificativa:
"...em relação aos depósitos das unidades algumas escolas estão com estruturaas
antigas e precisam passar por reforma ou adequação. A Secretaria de Educação,
Esporte e Cultura em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado traçou um plano
de ação e no ano de 2018, 05 unidades escolares passarão por uma reforma e o
mesmo padrão a cada ano até que a estrutura esteja a contento, no momento já vamos
encaminhar as escolas que retirem quaisquer produtos que sejam alheios a merenda
do depósito".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A Prefeitura Municipal informou que estão previstas reformas gradativas das
unidades escolares de sua rede de ensino que se iniciará a partir do corrente exercício e
com relação aos produtos alheios à alimentação guardados nos depósitos escolares
juntamente com os alimentos, será determinada às escolas a retirada dos mesmos.
guarda e conservação dos gêneros alimentícios em locais
inadequados contraría o disposto no § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantem
adequadas condições de estocagem higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Quanto aos gêneros alimentícios
acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão e/ou sacos plásticos), de acordo
com o "Guia de Instruções - Manual de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação
Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme
reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, os alimentos devem
O armazenamento, a
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ser retirados as caixas de papelão e/ou madeira em que são recebidos e substituídos por
monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal de Sinop-MT, para que apresente a
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a regularização da
a

situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e armazenamento de gêneros
alimentícios das escolas Visitadas e citadas no campo evidências do item correspondente do
relatório.
1.2 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal não ofereceu ao Conselho de Alimentação Escolar
CAE a estrutura necessária para as atribuições inerentes ao Conselho, tais como: sala
própria com equipamentos de escritório, espaço para arquivo de documentos e reuniões,
sendo disponibilizado ao CAE somente o veículo para a realização das visitas in loco às
escolas municipais, em desacordo com o disposto no inciso I do art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013.

—

Evidências:
Ata de Reunião da equipe técnica do FNDE com o Conselho de Alimentação
CAE, de 26/02/2018 e Ofício nº 096/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, da
Secretaria Municipal de Educação de Sinop - MT.

Escolar

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 001—003/2018, de
01/03/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio do Ofício nº
OQG/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, a seguinte justificativa:
—

"Quanto ao apoio logístico ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE esta Secretaria
disponibiliza quando solicitado carro e motorista para deslocamento e estamos
buscando soluções junto a Casa dos Conselhos para organizamos um local ou seja um
sede referência para recebimento de denúncias e reclamações bem como para guarda
de documentos e reuniões. Pedimos a prazo de 90 dias para nos adequarmos".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

7Q

a constatação.

A Prefeitura Municipal informou, em sua manifestação, que disponibiliza
transporte para a realização das supervisões do CAE às escolas, bem como irá implementar

;

ªx

(
:

/
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medidas com vistas a criação de uma sede de referência para a execução das atividades
inerentes dàquele Conselho, a qual solicitou à equipe de fiscalização, prazo para a
regularização da situação verificada pela auditoria.
A ausência de disponibilização de infraestrutura adequada para a realização
das atribuições inerentes ao CAE, contraria o disposto do inciso I do art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

”...I garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização

e de assessoramento,
infra-estrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais
como: a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho; b)
disponibilidade de equipamento de informática; 0) transporte para deslocamento dos
seus membros aos locais relativos ao exercício de sua competência; d) )
disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do
CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a ﬁm de
desenvolver as atividades de forma efetiva e ainda, para as reuniões ordinárias
e extraordinárias do CAE, com vistas a desenvolver as suas atividades
com competência e efetividade.”
—

a

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante & DIRAE
/FNDE a adoção de medidas com vistas a assegurar ao Conselho a infraestrutura adequada,
de forma a tornar efetivo o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle

Notificar

a

social.

1.3 Descumprimento do planejamento elaborado pelo
Responsável Técnico do Programa.

nutricionista

Fato:
Verificou-se na documentação comprobatória apresentada que os gêneros
à composição da merenda escolar não estão sendo distribuídos às
destinados
alimentícios
escolas da rede municipal de ensino em conformidade com o planejamento elaborado pela
nutricionista responsável técnica, em desacordo com o disposto no art. 12, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Guias Pedido de Merenda 2017 e 2018, encaminhadas, via e-mail, pelas
unidades escolares ao depósito central da Prefeitura e Ofício nº 096/SMEEC/GAB/2018, de
13/03/2018, da Secretaria Municipalde Educação de Sinop - MT.

Manifestação da entidade:

R.F.Nº 5/2018 / PREF MUN DE SINOP

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-003/2018, de
01/03/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio do Ofício nº
096/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, a seguinte justificativa:
"Quanto aos pedidos da merenda serem solicitados pela equipe da escola e não
enviados de acordo com a per capita pela Nutricionista o fato se justifica pois a rede
centraliza o cardápio e as compras, estes alimentos são enviamos (SIC) para as
unidades, assim como o cardápio a ser seguido e as equipes das escolas ficam
responsáveis por comunicar a quantidade necessária para o número de alunos que
consomem porque as escolas tem seus alunos matriculados mas por ser um cardápio
padrão existem grupos de alunos que não gostam de determinada alimentação e
deixam de consumir certos alimentos pois temos o modelo self service o que
possibilita ao aluno escolher o que vai consumir“.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.

A Prefeitura Municipal informou que o cardápio praticado é padrão para todas
sua rede de ensino, e com isso, em alguns casos existem alunos que não
de
às escolas
consomem a alimentação ofertada, justificando desse modo o procedimento adotado para a
distribuição dos produtos alimentícios ocorrer por meio dos pedidos elaborados pela direção
das escolas de forma que o próprio aluno escolha o que vai consumir.
Em sua manifestação a Entidade demonstrou que não está atenta as normas
específicas do Programa, no que se refere as atribuições do nutricionista, responsável
técnico do programa, quanto ao planejamento, elaboração, avaliação e acompanhamento da
aplicação dos cardápios nas escolas, bem como o acompanhamento desde a aquisiçao dos
gêneros alimentícios, o preparo a distribuição, e até o consumo da refeição dos alunos,
contrariando o art. 12, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme segue:
"Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada
por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do
Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições.

nutricionista Responsável Técnico RT pelo Programa e aos demais
nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições

§19 Compete ao

—

estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de
acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a
vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros
alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e
—

0.2

III - coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica
da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
§29

A EEx. deverá oferecer condições suficientes

e adequadas de

trabalho para o
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os parâmetros numéricos mínimos de referência de
nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010.

profissional

e

cumprir

§39 O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à
EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta

Resolução".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal de Sinop/MT para que apresente a
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório demonstrando a regularização da situação
encontrada, Visando o cumprimento do que determina a Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, em especial ao contido no art. 12, quanto às atribuições do nutricionista responsável técnico.

1.4 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:

Para atendimento aos 13.807 (treze mil, oitocentos e sete) alunos
matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas uma nutricionista
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 ele o Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal
de Nutrição.

Evidências:
Consulta Dados da Unidade - Alimentação Escolar, extraído do Sistema de
Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, de 06/02/2018 e Ofício nº
096/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, da Secretaria Municipal de Educação de Sinop MT.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-003/2018, de
01/03/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio do Ofício nº
096/SMEEC/GAB/2018, de 13/03/2018, a seguinte justificativa:

relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE o
número de nutricionistas é inadequado ao que estipula a resolução,
informamos que o município não consegue atender esta demanda por conta
dos nossos recursos financeiros, sendo que a folha da Educação está custando
aos cofres públicos em torno de 74 milhões e o recebimento do FUNDEB está
previsto em 54,200 milhões, sem mencionar o custo da merenda que o recurso
E'...m

4f

NL
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estimado é de 1,500 milhão/ano e o gasto real vem sendo de 6 milhões/ano
desta forma para minimizar o problema contamos com uma colaboradora da
Secretaria Municipal de Saúde que realiza as visitas nas unidades educativas,
uma responsável pelo Controle de Estoque que realiza o acompanhamento aos
pedidos das escolas, além de sermos polo de estágio para o curso de Nutrição,
estes esforços juntos somam uma organização que funciona no município de
Sinop...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a
disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a
determinação do § 2º do art. 12º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
"...art. 10.- Consideram-se, para ﬁns desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica.-

~

Carga horária Técnica

Nª Nutricionistas

Nº de alunos

[

Até 500

1

501 a 1.000

1.001 a 2.500
I

2.501 a 5.000
.

Aczma de

5.000

~

[[

30 horas

1

RT +

QT

30 horas

1

RT + 2 QT
RT + 3 QT

30 horas

1

]

RT

Mínima semanal
recomendada

1

1

I

30 horas

1RT+3QTe+01QTA
cada fração de 2.500
alunos.

30 horas

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

A Prefeitura informou que além do quantitativo de nutricionista lotado em seu
quadro técnico, conta com apoio de mais uma profissional da Secretaria Municipal da Saúde
e estagiários do curso de nutrição, informou ainda, que o atual quadro econômico daquela
entidade impossiblita a ampliação da demanda do seu quadro de pessoal.
Considerando os dados do censo escolar atualmente a nutricionista daquela
Prefeitura atende 13.807 (treze mil, oitocentos e sete) alunos e para o cumprimento da
norma faz—se necessário o total de 14 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de
nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo Programa,
impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela
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Prefeitura Municipal de Sinop

MT, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
—

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE

Notificar

Prefeitura para que em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma visando adequar o
quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do CFN.
&

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 financeiros:R$ 84.782,70
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$84.782,70 (oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e
dois reais e setenta centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
referente
a
exercício de 2017,
(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': verificação das 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 15 veículos escolares, conforme segue:
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soª-AQà

eículos Escolares
de atendimento

odelo
us

M.BENZ/OF 1519 R.ORE
/15.190 EOD E.HD ORE

us

Onibus

ªªs'ÉENZIMPºLº “GINO
[15.190 EOD E. HD ORE

us

Microônibus 11‘3n

CO POLO/V0

:V8L

QBA6292
OBR9654

9906 Quarta Parte

0B86464 Contasul

us

BENZ IOF 1519 R. ORE

QBP5789

us

.BENZ /OF 1519 R. ORE

BA6252

us

/15.190 EOD E.S.ORE

ônibus

us

Ónibus

MARCO POLO/VOLARE V8L

us

o Ramo

o/Belo Ramo

Claras

OBF0869

ra

112

E SC

BD9108 Glória
/15.190 EOD E.S ORE
de Areia
M.BENZICIFERAL CITMAX U KYU0064
%.

BENZ/CIFERAL CITMAX
IMPOLO TORINO GVU

ônibus

unos Especiais

OBL2117

lá“/.SENZ/ M

POLO TORINO

OLKS/BUSCAR URBPLUSS

C7 673

526

0397

ações

Santa Clara

6510

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

Constatações:
2.1 Ausência de caracterização dos veículos utilizados no transporte
dos escolares.

Fato:
Em inspeção realizada nos veículos destinados ao transporte escolar,
verificou-se que o ônibus, Placa BT06526, da Empresa Viação Rosa Ltda - EPP, contratada
para prestação de serviços de transporte escolar, conforme Contrato nº 004/2015, não
estava devidamente caracterizado com o dístico escolar, em desacordo com o disposto no
art. 136, Lei nº 9.507/97, Código de Transito Brasileiro.

Evidências:

[Á

Inspeção aos veículos da empresa Empresa Viação Rosa Ltda EPP. conforme
levantamento fotográfico a seguir:
—

“

;

\Fl
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~ônibus Placa BT06526 sem caracterização de esco ar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 001-004/2018, em
01/03/2018, à Prefeitura Municipalde Sinop/MT, por meio da CI nº OOS/SMEEC/TE/2018, de
06 de março de 2018 apresentou a seguinte justificativa:
—

"Referente o veículo ônibus placa BTO 6526 da empresa Terceirizada que não estava
caracterizado como veículo com dístico escolar, já solicitamos a empresa Viação Rosa
Ltda - EPP através do Ofício nº 013/SMEEC/TE/2018, para que seja solucionado".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura Municipal informou que está adotando providências junto a
empresa contratada quanto a caracterização do veículo de transporte escolar verificado pela
equipe da auditoria.
A ausência de caracterização dos veículos destinados ao transporte de
escolares, contraria o disposto no inciso III do artigo 14, da Resolução/CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015, que estabelece que quando há pagamento de serviços contratados junto a
terceiros, deverão ser obedecidas, por parte do prestador de serviço, as exigências previstas
nos artigos 136 a 138, da Lei nº 9.503/97 — Código de Transito Brasileiro - CTB, 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:
horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura,
a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o
toda
em
à meia altura,
dístíco ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na
cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas...".

III - pintura de faixa
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E ainda considerando o disposto no Contrato s/n firmado entre a Prefeitura e
a empresa contratada para o transporte escolar relativas à "apresentação dos veículos

locados":
"...7.8.1 A contratada deverá comprovar no ato da apresentação que os veículos
possuem autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos
Estados ou do Distrito Federal, exigindo-se para tanto:
0) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, (]
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o
dístico ESCOLAR, em preto...".

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura Municipal informou que está
implementando medidas com vistas a regularizar o veículo de transporte escolar em
conformidade as normas do Programa.

2.2 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
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, avarias no forro
interno, para—brisa trincado, janela sem vidro, veículo sem placa de identificação e avarias
na lataria dos ônibus, em desacordo com o art.136, da Lei nº 9503/1997, Código de Trânsito

Brasileiro.

Evidências:
Inspeção aos veículos da frota pertencentes à Prefeitura e da contratada
empresa Viação Vera, conforme quadro a seguir:

Situação
QBA6292
OBR9654
QPB5789

QBA6272

tos danificados

aí

OFB0869
OBS6464

OBD9108
112

OBJ1139

Forro interno

‘\\
i

»

K
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ILUPO425

l

KRC7673

~

BT06526

Assentos

5360397

[KVW1012

Contratada Empresa
Viação Vera

[LUP0425

KRC7673

KYU0064

Forro interno

BT06526

KVW1012

BTO 6526

LUPO425

Vidro trincado
Lataria

KRC7673

ônibus terceirizado
rota 4040 - Vila Lobo I

Sem Placa, sem vidro lateral

Sl placa

(Escola Nsa. Sra.
Lourdes

traseira

Exemplificando, algumas situações verificadas nos veículos inspecionados,
conforme levantamento fotográfico abaixo:

~
L

“__“

'.

'
.

—

ônibus Placa OBR9654 - Assento danificado

.

u

iv»

,.

Onibus Placa LUP0425 - Banco danificado.

*
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ônibus Placa NJW2112 Forro interno daniﬁcado.
—

"'—'..

e...»

,...-A—

ônibus Placa LUP0425
.4»

Hwy-V
_

~~
ônibus itinerário 4040 - VILA LOBO

na janela lateral traseira).
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I- E. N. Sra de Lourdes

(s/vidro

~~

ônibus itinerário 4040 - VILA LO BO I
(sem placa de identificação).
~

~

- E.

N. Sra de Lourdes

~

ônibus KRC7673 - Avarias na lataria interna.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria Solicitação de Auditoria nº 001004/2018, em 01/03/2018, à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, por meio da CI nº
005/SMEEC/TE/2018, de 06 de março de 2018 apresentou a seguinte justificativa:
"informamos que os veículos da Frota próprios citados estão em constantemente
manutenção, tais problemas serão sanadas o mais breve possível, conforme a
demanda de cada linha. Salientamos ainda que solicitamos através do Ofício nº
013/SMEEC/TE/2018 a empresa terceirizada Viação Rosa para que os veículos citados
realizem as manutenções e conservações necessárias".

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,
em cumprimento às normas estabelecidas no art. 136, da Lei nº 9.503/1997 - Código de
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

—

II

registro como veículo de passageiros;
-

inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de

segurança;

pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura,
à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na
cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

III

(

—

'

X.
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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

VII - outros requisitos

e equipamentos

a

lotação;

obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN...".

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.2.1 ÁDIRAE

Acompanhar

a

implementação das medidas de regularização que a prefeitura
as condições de uso e segurança dos veículos

informou que irá adotar visando adequar
escolares do PNATE.

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$ 318.640,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2017, correspondente
à amostra no valor de R$253.160,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta
reais), referente às U.Ex's relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

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

verificação das ações pertinentes

- Inspeção nas escolas: verificação

'in loco’ Plano de prioridades das U.Ex’s, equipamentos

adquiridos e serviços realizados;

- Análise da despesa:

prestação de contas da U.Ex

e

movimentação financeira.

NX
&

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

.

,

%
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Nº Código INEP Unidade Executora

Inspeção Valor Repassado

1

51054027

Centro Municipal de Educação Infantil Santo Antônio

2

51099403

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Basiliano do Carmo de Jesus

5

14.860,00

N

7.440,00

N

7.840,00

3

51066254

Conselho Escolar da EM de Educação Básica José Reinaldo de Oliveira

4

51093766

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Profa Ana Cristina de Sena

S

13.000,00

5

51016265

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Ver. Rodolfo Valter Kunze

S

11.900,00

6

51016001

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Maria Aparecida

S

11.020,00

7

51087537

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Lizamara Aparecida Oliva de Almeida

S

9.480,00

8

51053950

Conselho Escolar do Centro Educacional Lindolfo José Trierweill

N

13.340,00

9

51063239

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Prof jurandir Liberino de Mesquita

S

17.380,00

10 51064855

Conselho Escolar do CMEI Cecília Meireles

S

8.320,00

11 51053993

Conselho Escolar da Creche Municipal São Cristovão

N

11.020,00

12 51094983

Conselho Escolar da Creche Municipal Alto da Glória

N

7.080,00

13 51063247

Conselho Escolar da Creche Municipal Alvorada

N

6.000,00

14 51061368

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Aleixo Schenatto

S

11.140,00

15 51061376

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Armando Dias

S

13.920,00

16 51087545

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Jardim Paraíso

5

10.660,00

17 51016222

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Sadão Watanabe

S

18.14000

18 51016079

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Rodrigo Damasceno

S

22.620,00

19 51156806

Conselho Escolar do CEMEI Pequeno Príncipe

N

9.260,00

20 51175835

Conselho Escolar do CMEI Tempo de Infância

S

7.900,00

21 51064863

Conselho Escolar do CMEI Vinicius de moraes

S

8.520,00

Conselho Escolar da EM de Educação Básica Professora Leni Teresinha Benedetti

N

12.320,00

22 51016095

Total R$

253.160,00

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

Constatações:
3.1 Ausência de irregularidades na execução do Programa.

Fato:
Considerando a amostra realizada nas prestações de contas de 22 unidades
executoras do PDDE, relacionadas no campo "Informação" logo acima, não se identificaram
fatos relevantes.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC nº 200239/2011.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 2.060.586,09
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
PROINFANCIA, no montante de
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil
noventa
e três mil, quatrocentos e noventa e
novecentos
e
R$ 5.993.494,78 (cinco milhões,
quatro reais e setenta e oito centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº
200239/2011.
—

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 200239/2011, referente ao:
—

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

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

Foram inspecionadas as obras de construção de 5 unidades de educação
infantil do PROINFÁNCIA, tipo B, com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 08/02/2018, conforme segue:
alor

ªan
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R$

Rua

18945

projetada K
C/ rua
projetada A 1.329.410,39
QUADRA 24/
Loteamento
Dury Riva

1.329.410,39

Nao consta no
100%
SIME C

Concluída

1.329.410,39

1.329.410,38

1.329.410,38

100%

Concluída

1.329.410,39

1.329.410,37

Não consta no
100%
SIME C

Concluída

1.329.410,39
Av.
Sebastião de

1.196.469,35

1.589.106,69

96,77%

Execução

664.705,20

1.986.272,85

99,30%

Execução

,

19010

Residencial
Gente Feliz
rua
projetada 6
quadra 12
Avenida Dal
Bosco c/rua
projetada 6
quadra 12
Residencial
José Adriano

200239/2011

01/06/2018
19011

Leitão
Rua Celina
Martins cl
Rua

Projetada 06
Quadra 19
Sebastião de
Matos
Rua Tebis cl
19813

Matos
Quadra 01

Jardim das
Nações
AV:dos

1058428

º'
"153311223

1.329.410,39

Arapongas
Quadra

Nº14

Total

6.647.051,95 5.849.405,69 4.904.789,92

—

—

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

Constatações:
4.1 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Nas obras inspecionadas ID 18945, ID 19010 e ID 19011, verificou-se que as
mesmas se encontravam concluídas e em funcionamento, no entanto, conforme consulta
realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba 'Funcionamento' e aba ”Execução
Orçamentária' não há nenhum registro pertinente a execução das citadas obras, em
desacordo com a letra "e", do item 111, do art 59 da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Telas extraídas, em 27/02/2018, do Sistema SIMEC - Obras 2.0, abas:
'Funcionamento e Execução Orçamentária, referentes as obras do Proinfância: ID 18945,
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19010, 19811.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001—002/2018, de
28/02/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio de mensagem
eletrônica, datada de 02/04/2018, a seguinte justificativa:
"Dados de vistoria e de funcionamento das obras inseridas, exceto do funcionamento
da obra ID 1058428 (em providência)".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que realizou a inserção dos dados
necessários ao Sistema SIMEC - Obras 2.0, abas: 'Funcionamento' e 'Execução
Orçamentária', no entanto, conforme consulta realizada pela equipe da auditoria no Sistema
SIMEC, em 10/03/2018, verificou-se que as providências citadas em sua manifestação não
foram implementadas, estando ainda, as informações pertinentes as obras ID 18945, 19010,
19811, no referido sistema, pendente de atualização.

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÁNCIA, contrariando
”f" e
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III, letras
”j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 6 alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:
”f. cientiﬁcar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
endereço eletrônico 'http://simec.mec.gov.br'”; ”j. permitir ao FNDE o
acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo, as informações e os
documentos relacionados à execução do objeto no que se refere ao exame da
documentação;".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Prefeitura Municipal de Sinop-MT para que, em prazo certo,
providencie a inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o
sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar o
cumprimento da citada providência.

Notificar

a

4.2 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

“»

X

\

Fato:

-
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Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução
e Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0, em 08/02/2018, verificou-se
a existência de registros de "Restrições e Inconformidades" não sanadas, lançados nas datas
de 22/11/2013, 14/05/2014, 09/06/2016, 24/11/2016, 10/03/2017, 08/04/2017, 29/06/2017,
14/07/2017, portanto desde 2013, referentes a Construção da Obra ID 19813 e ID 1058428,
correspondentes ao Termo de Compromisso nº 200239/2012, Vigente até 01/06/2018.

Evidências:
Tela do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
SIMEC, OBRAS 2.0, aba "Restrições e Inconformidades", extraída em
08/02/2018, referentes & Obras ID: 19813 e ID: 1058428.

Educação

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001—002/2018, de
28/02/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, apresentou por meio de mensagem
eletrônica, datada de 02/04/2018, a seguinte justificativa:
Restrição da obra ID 10584289 foi inserida para superação, a supervisão requer
a referida etapa já está concluída e para fotografar necessita de
demolição do piso, fato que consideramos desnecessária e improdutivo, devido a obra
ter reesponsável técnico de execução, termo de responsabilidade do executor e do
ﬁscal.
“...a—)

fotografia, porém,

b-) Todas as restrições superadas foram incluídas como inconformidade, fato que
consideramos incoerência, pois as mesmas possuem ART e termo de responsabilidade
dos executores quanto ao ﬁscal...".

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 no Sistema SIMEC, 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: 1 9813, foram inseridas parcialmente justificativas no SIMEC;
Obra ID: 1058428, não foi inserida nehuma justificativa no SIMEC.
As restrições geram suspensão dos repasses, conforme estabelecido no artigo
89, inciso I, da Resolução nº 06, 24/04/2007, que dispõe:

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

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:
4.2.1 A DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Sinop/MT que garantam o imediato saneamento das inconsistências (restrições
e inconformidades) e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário,
iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

a

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2012

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
MOBILIÁRIO,
subação
nº 4406 e 89706, ambos de 2012.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.493.654,90
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente a amostra nos valores de R$479.845,90
e R$327.314,64, referente à Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (conjunto aluno e
professor), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 4406/2012 e 89706/2012,

respectivamente.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nºs 4406/2012 e

89706/2012, referente à:
—

Inspeção 'in 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)"
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conforme segue:

TC

4406/2012

.
,
Vlgenc1a:
30/1 0/201 8
_

~

Item

Quantidade

&“

Vr. Total

Conjunto aluno CIA-03 para alunos com
altura entre 1,19m e 1,42m

506

119’00

60'214’00

Con"Junto aluno CJA_ 06 para alunos com

altura entre 1,59m

e 1,88m

.

2212

179'90 397'938'80
17.293,10

Conjunto professor GJP-01

79

"218,90

Mesa Pessoa de Cadeira de Rodas MAI

40

"110,00 4.400,00

~
479.845,90

Subtotal
à conta do
Programa e ainda nao foram utilizados pela Prefeitura.

335312312 Os recursos foram transferidos em 20/12/2017
30/10/2018

~

327 314 64

,

807.160,54

Total

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

5.1 Ausência de tombamento

e

incorporação dos bens

adquiridos/produzidos.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Sinop - MT não apresentou a documentação
comprobatória pertinente ao tombamento e incorporação ao patrimônio da Entidade,
adquiridos a conta do Termo de Compromisso nº 4406/2012.

Evidências:
Expediente da Secretaria Municipal de Educação de Sinop-MT, datado de
16/03/2018 e inspeções in loco realizadas nas escolas beneficiadas com o mobiliário,
conforme registro fotográfico a seguir:

CEMEI Gente Feliz Mobiliário sem tombamento.
—

\
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EM Maria Aparecida Amaro - Conjunto Aluno

CIA—06.

EM Armando Dias Conjunto Professor CJF-01.
—

~~
EM Taciana Balth Jordão - Conjunto Aluno CIA-06.

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - S.A. nº 001-005/2018, de
01/03/2018, a Prefeitura Municipal de Sinop/MT apresentou, por meio de expediente datado
de 16/03/2018, a seguinte justificativa:

~

"...Em relação ao Plano de Ação Articulada - Transferência Direta PAR—TD esse Setor./'
de Patrimônio solicita o prazo de 90 dias para a entrega dos referidos comprovantes
—
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de distribuição e recibos das unidades que receberam o mobiliário, assim como os
controles de possíveis remanejamentos efetuados entre Unidades.

A solicitação se faz necessária em virtude de que grande parte dos mobiliários
entregues nas referidas escolas já tem mais de 5 anos e neste período havia outro
gestor de patrimônio, desta forma estaremos realizando uma busca mais detalhada
dos documentos, assim como o levantamento dos termos juntos as Unidades e
apresentaremos a documentação solicitada...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.

A Prefeitura Municipal solicitou prazo para apresentação da documentação
pertinente ao tombamento e incorporação dos bens ao patrimônio, em virtude de grande parte
dos mobiliários terem sidos entregues às escolas a mais de 5 anos e o registros dos mesmos não se
encontram no Setor de Patrimônio daquela entidade, sendo necessário a realização de levantamento
junto as unidades escolares para a localização das guias e controles pertinentes aos registros desses

mobiliários.

A ausência de incorporação dos bens adquiridos a conta do Programa ao
o disposto no item XI do Termo de Compromisso nº
4406/2012, que estabelece: "Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar
os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas com
recursos federais...".

patrimônio da Prefeitura, contraria

Recomendações:
5.1.1 A DIGAP

Notificar

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.
&

6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 4.1, 4.2 e
5.1 foram veriﬁcadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que
merecem atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.

6.3. Nas constatações referentes aos subitens 2.1 e 3.1, os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis.
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6.4. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerarem as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
6.5. 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.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

7.2. ã DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
aqueles
dos itens 1 (PNAE) e 2 (PNATE) e o cumprimento das recomendações
em especial
constantes dos subitens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, e 2.2.1, devendo, no prazo máximo de 30
dias, comunicar à DlPLA/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; o) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;

7.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
7.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, quanto ao item 4 (PROINFÁNCIA) e 5 (PAR - TD - MOBILIÁRIO ) e o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1.1, 4.2.1 e 5.1.1 devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com
relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
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programas e transferências fiscalizados; c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
7.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR - TD/2012 MOBILIÁRIO, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho; e
7.6. a DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de contas naquilo que lhe

compete.

7.7. a Prefeitura Municipal Sinop/MT, para conhecimento e adoção de
medidas que julgar pertinente em relação às constatações elencadas no presente Relatório
de Auditoria.

Em 02/04/2018

~

AUDIT/CORAP/DIVAP

AUDIIi/CORAP/DIVAP
Í
!

~

AUDI //COBAP/DlVAP

~

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

Em

13/93

@019

Chefe da’DIVAP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

Lalªi]

.

'

Coordenadora 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 0806886).

Em

iii/ªl

{Ming

i

Auditor-Chefe
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