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. 8 [2018

PREF MUN DE VOLTA REDONDA RJ

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, definidos no Anexo IV do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

Auditoria realizada no período de

19 a 23 de março de 2018, com o

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
referente ao item 109 do anexo V do PAINT 2018.
—

Analisado

-

exercício de 2017

-

O.S. nº 28/2018,

10

por.-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017
29/2018, referente ao item 110 do anexo V do PAINT 2018.

—

Anansado

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, exercício 2017
30/2018, referente ao item 111 do anexo V do PAINT 2018.

—

OS nº

—

- OS

nº

Anansadopor=.
PROINFÁNCIA - TC nº 7852/2014, exercícios 2012 a 2017
referente ao item 112 do anexo V do PAINT 2018.
—

PAC

II

—

- OS

nº31/2018,

epor:.

Anal-madm

PAR - TD - MOBILIÁRIO TC nº 20141274 e 20141275, exercícios 2014 a 2017 - OS nº
32/2018, referente ao item 113 do anexo V do PAINT 2018.

—

—

Analisado por:

PAR - TD - CAMINHO DA ESCOLA - TC Nº 201401781/2014 e 201701068/2017, exercícios
2014 a 2017 OS nº 33/2018, referente ao item 114 do anexo V do PAINT 2018.

—

—

Analisado

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 3.778.936,40
Extensão dos exames:
Analisada & 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$ 3.778.936,40 (três milhões setecentos e setenta e oito mil e novecentos e
trinta e seis reais e quarenta centavos).
'

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

- 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 31 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Volta Redonda-R], para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

te

0

01

33032769

02

33033706

03

33033471

04

33227403

Prof. Wladir de Souza Telles

05

33097321

Profa Maria Rosa

06

33033730

Profa. Marisinha F elix Teixeira

Escolas
CIEP Wandir de Carvalho

Prof. ura

Varanda de Almeida Ga

ose Botelho de

e

es
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33033412

Graciema Coura

Genﬂn3V

33032866
33033307
33033455
33033560

Bahia
oao Paulo I

Mi

el Couto Filho

irito Santo

33033048
33033382

Fernando de Noronha
De Souza Martins

33033692

a

33033439

esus Menino

33033609

Para

33033773

Tocantins

33033641

Paulo VI

Recanto Infantil

33034109
33032912
33103062
33034141

o Delce

Horta

MEI Cora Coralina
Bem-m
er

33034036

Vera Lúcia

33157677

Carlos Sarkis

33139547
33150869
33094160
33033498

do

e

S.

(Branca de Neve)

Mahatma Ghandi
ção de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda

APADEFI

Nilton Penna Botelho
osé Fontes Torres

33120129

Iracema Leite Nader

33030928

Dom W

33097348

Dr. oão Paulo Pio de Abreu

Calheiros de Novaes

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

Constatações:
1.1 Contratação indevida para fornecimento de alimentação escolar.

Fato:
De acordo com a documentação comprobatória das despesas efetuadas à
conta do PNAE, referente ao Contrato nº 172/2015, firmado com a Empresa AEX Alimenta
Comércio de Refeições e Serviços LTDA, verificou-se que foi efetuada a contratação para
fornecimento de alimentação às escolas por meio da Concorrência Pública nº 006/2015, cuja
aquisição dos gêneros alimentícios foi vinculada, em uma mesma contratação, com a
prestação de serviços de preparo, distribuição da alimentação escolar e demais serviços
inerentes à alimentação escolar, em desacordo com o paragrafo único do art. 18, da
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Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Expediente sem número, da Secretaria Municipal de Educação da PM de Volta
Redonda R], datado de 27/03/2018, referemte a resposta da SA, nº 010—002/2018, Edital de
Concorrência Pública nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 3316/2015-SME, Contrato nº
172/2015-SME firmado com a Empresa AEX - Alimenta Comércio de Refeições e Serviços
LTDA e Notas Fiscais abaixo demonstrados:

Empresa

I

Notas fiscais
Valor (R$)
Número" Data
I

AEX - Alimenta Comércio de Refeições
Services LTD

e

48022

08/08/2017

67.608,79

49598

24/08/2017

50968

06/09/2017

498.612,63
437.854,58

~

379-45738
54062 “06/10/2017 368.578,28
“5558—19/10/2017 296.288,35
57207 ”10/11/2017! 415.152,66
58575 ”24/11/2017 334.579,17
2.798.131,84I
52644

25/09/2017

.

]

l

Total

Manifestação da entidade:

Prefeitura

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 010-002, de 20/03/2018, a
Municipal apresentou por meio de expediente sem número, datado de

27/03/2018, a seguinte justificativa:
"...Informamos que o Município está adotando as medidas necessa’rias para
adequar o que dispõe no artigo 18 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura informou que está adotando medidas necessárias para adequar o
que dispõe o artigo 18 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, no entanto, não foram
apresentados documentos comprobatórios da adoção de medidas efetivas para
regularização dos pagamentos realizados a conta do PNAE.
Em que pese a Prefeitura estabelecer controle que possibilite o pagamento do
contratado de forma distinta separando os gêneros alimentícios dos demais serviços
pertinentes ao fornecimento de alimentação escolar, verificou-se que foi realizado por meio
da Concorrência Pública nº 006/2015, a contratação da Empresa AEX - Alimenta Comércio
de Refeições e Serviços LTDA, incluindo a aquisição de gêneros alimentícios e a prestação
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de serviços de preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos locais de consumo,
fornecimento das merendeiras, logística, manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios, emprego de mão de obra, treinamento do pessoal, o que
caracteriza a contratação de forma Vinculada para compra de produtos alimentícios com
outros itens e serviços, restringindo a participação de empresas do ramo, podendo inibir a
participação de empresas que somente atuem com o fornecimento de gêneros alimentícios,
o que poderá acarretar prejuízos ao programa, contrariando o que dispõe o art. 18, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, a qual determina que:
Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE
serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

"..Art. 18

Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos
gêneros alimentícios, deverá estar desvinculada do processo de compra do
PNAE...".
Portando, permanece a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A DIRAE

Notificar

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante ao

a

FNDE/DIRAE que tomou iniciativas com vistas que a futura licitação no âmbito do PNAE as
aquisições de gêneros alimentícios ocorram em processo de compra especifico, nos termos
das normas do programa

1.2 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Familiar em quantidade inferior a 30%.

Agricultura

Fato:
Conforme análise na documentação apresentada referente aos recursos
repassados pelo FNDE, no montante de R$3.778.936,40, verificou-se que a Prefeitura
Municipal de Volta Redonda - RJ não realizou nenhuma despesa na aquisição de gêneros
alimentícios oriundo da Agricultura Familiar, em desacordo com o estabelecido no artigo 24,
da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Expediente sem número, da Secretaria Municipalde Educação da PM de Volta
Redonda RJ, datado de 27/03/2018, em resposta & SA, nº 010-002/2018 e Relatórios da
Prestação de Contas da Prefeitura Muncipal de Volta Redonda / R] - SIGPC, extraída em
1 3/ 03/ 2 0 1 8.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 010-002, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio de expediente sem número, datado de
27/03/2018, a seguinte justificativa:
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"... Informamos que o Município durante o ano de 201 7 adotou providencias
para aquisição de gêneros alimentícios oriundo da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar, conforme estabelece

o

artigo 24, da

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 através do Processo Administrativo
16.365/2017. O certame ocorreu através de Chamada Pública nº 013/201 7 no
período de 01/12/2017 a 21/12/2017 e publicado a homologação no jornal
oficial VOLTA REDONDA EM DESTAQUE em 08/02/2018.
Para o ano de 2018 esta’ sendo providenciando a Chamada Pública

—

Processo

Administrativo 31 12/201 8.
municipio em anos anteriores realizou Chamada Pública para aquisição de
gêneros alimentícios oriundo da Agricultura Familiar encontrando
dificuldades para atingir os 30% conforme determinação a legislação,
Buscando sanar esta dificuldade foi estabelecida uma parceria com o
O

SEBRAE/Rj...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar a realização das 'Chamadas
Públicas' para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, bem
como sua alternativa em parceria com a SEBRAE/R] a ser realizada no exercício de 2018. A
Prefeitura deve empreender esforços para aquisição de produtos alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso,
o planejamento das aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros
desse segmento no decorrer de todo período letivo, nos percentuais preconizados nas
normas regulamentares do programa.

A aquisição de gêneros alimentícios oriundo da Agricultura Familiar em
a 30% dos recussos repassados pelo FNDE, contraria o artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme segue:

quantidade inferior

“...Art. 24 Do total dos recursos ﬁnanceiros repassados pelo FNDE, no âmbito
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.94 7/2009.
trata este artigo poderá ser realizada dispensando—se o
procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.94 7/2009, desde que
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando—se
os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos
atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a matén‘a...".

§19 A aquisição de que

Ainda, conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/TCU:
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(...) empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

Notificar & Prefeitura para que em prazo certo, comprove a DlRAE/FNDE, &
adoção de medidas concretas que garantam a aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 24 da Resolução/CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013, gerando medidas de incentivo à organização e legalização desses
grupos de empreendedores.

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

Fato:
Para o atendimento de 36.313 (trinta e seis mil trezentos e treze) alunos
matriculados na educação básica a Prefeitura Municipal emprega apenas 03 (três)
nutricionistas no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga
horária semanal de 40 horas, quantitative insuficiente e em desacordo com o disposto no
parágrafo 29, art. 12. da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE) do INEP, exercício 2017 e
Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, aba
Sistema
extrato do
"Dados da Unidade/Responsável Técnico/Nutricionista" referente a Prefeitura Municipal de
Volta Redonda, em 08/03/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 010-002, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio de expediente sem número da Secretaria
Municipal de Educação da PM Volta Redonda RJ, datado de 27/03/2018, com a seguinte

justificativa:
"...Apesar de apresentarmos apenas uma nutricionista no quadro técnico
desta Prefeitura e duas nutricionistas (não cadastradas), ressaltamos que a
empresa terceirizada disponibiliza 10 (dez) nutricionistas dividas por rotas
das escolas para auxiliar no controle e inspeção da merenda escolar...".

Análise da equipe:
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A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em Vista que a
disponibilização de apenas três nutricionistas para atuar no Programa contraria a
determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos minimos 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

Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Mínima semanal
recomendada

Até 500

~

1

H

RT

[

30 horas

1

RT +

QT

30 horas

1.001 a 2.500

1

30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 2 QT
RT + 3 QT

501 a 1.000

ll

1

30 horas

1RT+3QTe+01QTA

.

Aczma de

cada fração de 2.500
alunos.

5.000

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 nutricionistas lotado em
seu quadro técnico, conta também com o auxílio de mais 10 nutricionistas oriundas da
empresa contratada que presta serviços inerentes ao desenvolvimento do Programa.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 12.104 (doze mil, cento e quatro) alunos. A Entidade conta atualmente
com apenas 03 (três) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total
de 33 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das atribuições previstas na
legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de nutricionistas condizente com
a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita o acompanhamento das
ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda R], bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela
manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A DIRAE

Notificar

a

Entidade para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE

9/
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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 0 art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com o art. 69, § Sº da
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

1.4 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal não ofereceu ao Conselho de Alimentação Escolar CAE & infraestrutura necessária à plena execução das atribuições inerentes ao Conselho,
tais como: sala própria com equipamentos de escritório, material de consumo, espaço para
arquivo de documentos e reuniões, 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 realizada com membros do CAE e equipe técnica do FNDE, em
19/03/2018 e Expediente sem número, da Secretaria Municipal de Educação da PM de Volta
Redonda RJ, datado de 27/03/2018, em resposta a SA, nº 010—002/2018.

Arquivo da SEMED utlizado de forma compartilhado pelo Conselho

Recepção da SEMED improvisada como sede do Conselho

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 010-002, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Expediente sem número, datado de
27/03/2018, com a seguinte justificativa:
—

"...O Conselho de Alimentação Escolar tinha uma sala no Edifício Plaza, na Av.
Paulo de Frontin, 590 Aterrado, Volta Redonda - R], onde as instalações
eram adequadas com espaço para arquivamento das documentações, mesa de
reunião computador, impressora, telefone, ar condicionado. No ano de 2017
através de revisão de contrato realizado pela Gestão atual visando otimizar os
custos, foi encerrado o contrato de locação da sala.
—

Informamos que após esta auditoria e relatos dos conselheiros serão adotadas
medidas para sanar quaisquer dificuldades que atrapalhem a ações do
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referido Conselho...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em sua manifestação a Prefeitura informou que o contrato de locação
referente ao imóvel utilizado como a sede do CAE foi rescindido no exercício de 2017, em
razão da necessidade de otimização de recursos daquela municipalidade, mas que tendo em
vista o alerta da auditoria e os relatos dos conselheiros serão adotadas medidas visando o
saneamento de qualquer dificuldade que atrapalhe as ações do CAE.

A ausência de disponibilização de infraestrutura adequada para a realização
o disposto do inciso I do art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:
das atribuições inerentes ao CAE, contraria

”...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; o) 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 jim 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 efetividadeJ
a

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE

Notificar

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
a

controle social.
1.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme a movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da Conta Corrente nº 59.072-9, Agência nº 2626, do Banco do Brasil SA, específica do
Programa, verificou—se que nos dias 08/04/2016, 12/09/2016, 14/10/2016, 27/10/2016,
22/11/2016 e 12/04/2017, foram realizados débitos a título de determinação judicial, no
montante de R$ 82.730,19 (oitenta e dois mil e setecentos e trinta reais e dezenove

,
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centavos), em desacordo com o disposto o artigo 18, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de
17/06/2013, tendo em vista que não se evidenciou nos extratos bancários que a prefeitura
tenha feita a reposição dos recursos na conta do programa.

Evidências:
Expediente sem número, da Secretaria Municipal de Educação da PM de Volta
Redonda R], datado de 27/03/2018, em resposta a SA, nº 010-002/2018 e Extratos bancários
da conta específica nº 59.072-9, agência nº 262—3, Banco do Brasil SA, conforme valores
abaixo identificados.

Data

Histórico

(R$)
6.002,97

01

12/09/2016

40.355,63
6.350,

14/10/201

Débito Bloqueio judicial

7/10/201

5.424,0

2/11/201

23.499,73

12/04/201

1.097,82

82.730,19

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA, nº 010-002, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Expediente sem número, datado de
27/03/2018, com a seguinte justificativa:

"...Informamos que os valores de bloqueios judiciais na conta específica nº
59.072-9, agência nº 262—3, Banco do Brasil do período de março a dezembro
27/10/2016,14/10/2016; R$5.424,00
de 2017 foram R$6.350,04
12/04/2017.
R$23.499,73 - 22/11/2016; R$1.097,82
—

—

Já foram tomadas as providencias quanto o ressarcimento dos valores
bloqueados a conta específica do Programa Nacional de Alimentação Escolar
junto à Controladoria Geral do Munícipio...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que já foram tomadas as providências quanto
o ressarcimento dos valores bloqueados à conta específica do Programa, junto à
Controladoria Geral do Município, no que se refere aos débitos R$6.350,04 (14/10/2016),
R$5.424,00 (27/10/2016), R$23.499,73 (22/11/2016), R$1.097,82 (12/04/2017), sem,
contudo, apresentar nenhuma informação quanto aos valores R$6.002,97, de 08/04/2016 e
R$40.335,63, de 12/09/2016.
Ressalta-se que referente a justificativa apresentada quanto ao ressarcimento
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do Programa, não foi apresentada nenhuma documentação comprobatória.

Art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013
somente pode ser utilizado para gastos com alimentação escolar e apesar de os débitos
terem sido decorrentes de determinação judicial, caberia a prefeitura fazer a imediata
reposição dos recursos debitados na conta do programa, o que não ocorreu até a finalização
dos trabalhos desta Auditoria Interna.
Os recursos do PNAE, conforme

Portanto, mantém-se a constatação, devendo a DIFIN verificar a efetivação da
restituição mencionada na conta do programa quando da análise financeira da prestação de
contas, fazendo as devidas impugnações caso não regularizada a situação.

Recomendações:
1.5.1 A DIFIN

-

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

para que verifique a efetivação da restituição mencionada na conta do
programa quando da análise financeira da prestação de contas, fazendo as devidas
impugnações caso não regularizada a situação.

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$ 3.547,86
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$3.547,86 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e
oitenta e seis centavos).

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

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

—

Inspeção 'in loco': condições dos veículos utilizados no transporte escolar,.a‘
K
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Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

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

Constatações:
2.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 44306-9, Agência nº 262-3, do Banco do Brasil SA,
específica do Programa, verificou-se a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNATE.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente especifica nº 44.306—9, agéncia nº 262-3,
Banco do Brasil, dos meses de março a dezembro de 2017.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 010-004/2018, de 20/03/2018,
que solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma justificativa.
Em análise na movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da conta corrente específica do Programa, verificou-se que os recursos repassados pelo
FNDE no exercício de 2017, no valor de R$3.547,86, não foram utilizados em prol da
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE.

Portanto, permanece a constatação, tendo em Vista que a prefeitura não
justificou o motivo pelo qual não aplicou os recursos no objeto do programa, devendo a
DIRAE avaliar o fato e adotar as medidas necessárias, de forma que os recursos sejam
aplicados devidamente ou restituídas aos cofres da autarquia.
Recomendações:
2.1.1 A DIRAE

apresentada, com relação aos recursos que
foram repassados, porém ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido, desde o
repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa vir a sofrer o Programa com a não

Avaliar imediatamente

a situação

~
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a aplicação dos recursos e a
eventual
restituição aos cofres da autarquia.
adequada continuidade do Programa, ou a

utilização dos mesmos, adotando iniciativas que garantam

2.2 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme a movimentação financeira demonstrada no extrato bancário da
Conta Corrente nº 44.306-9, Agência nº 262-3, do Banco do Brasil SA, específica do
Programa, verificou—se que nos dias 10/04, 12/05, 18/05, 21/07, 11/08, 28/08, 11/09, 13/11 e
07/12/2017, foram realizados débitos a título de determinação judicial, no montante de
R$2.103,24 (dois mil, cento e três reais e Vinte e quatro centavos), em desacordo com o
disposto no artigo 69, da Resolução CDIFNDE nº 05/2015, tendo em vista que não se
evidenciou nos extratos bancários que a prefeitura tenha feita a reposição dos recursos na
conta do programa.

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº 44.306—9, Agência nº 262-3, do Banco
do Brasil SA, específica do Programa, conforme valores abaixo identificados:
I

Histórico

Débito Bloqueio Judicial

Data

"Valor (R$)

~
~
10/04/2017"

354,78

l12/05/2017”
[18/05/2017
21/07/2017

332,13l
22,65

1 1/08/20 1 7

2 07, 00

28/08/2017”

12234

11/09/2017

354,78

13/11/2017

354,78

[07/12/2017

354,84

Total

354,78

2.103,24

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 010—004/2018, de 20/03/2018,
que solicitou justificativa quanto fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma justificativa.
Os recursos do PNATE, conforme Art. 6º da Resolução CD/FNDE nº 5/2015
somente pode ser utilizado para gastos de custeio com transporte escolar e apesar de os

g/
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débitos terem sido decorrentes de determinação judicial, caberia à prefeitura fazer a
imediata reposição dos recursos debitados na conta do programa, o que não ocorreu até a
finalização dos trabalhos desta Auditoria Interna.
Portanto, mantém—se a constatação, devendo a DIFIN verificar a efetivação da
restituição mencionada na conta do programa quando da análise financeira da prestação de
contas, fazendo as devidas impugnações caso não regularizada a situação.

Recomendações:
2.2.1 A DIFIN

-

para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

para que verifique a efetivação da restituição mencionada na conta do
programa quando da análise financeira da prestação de contas, fazendo as devidas
impugnações caso não regularizada a situação.
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$ 824.540,00
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 a
amostra no valor de R$ 241.380,00 (duzentos e quarenta e um mil e trezentos e oitenta
reais), referente às 33 U.Ex’s, relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

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

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

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da U.Ex

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 33 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 23 unidades escolares, conforme segue:
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Nº Código INEP

~

Unidade Executora

Inspeção

Valor
Repassado

1

33032769

Associacao de Apoio A Escola Clep Wandlr
De Carvalho

S

8.130,00

2

33033706

C C E da Em ProfJuracy Varanda De
Almelda Gama

S

6.590,00

3

~

33097330

N

7.510,00

4

33033471

5

7.660,00

N

8.010,00

S

7'200’00

N

5'860'00

S

5.610,00

IC C E da Escola Municipal Dr Jiulio Caruso
"CCE - Colegio Jose Botelho de Athayde

~
~~

Cons Comunltarlo Escolar - E M Prefelto
]ose Juarez Antunes
Cons Comunitario Escolar da Em Prof
Wladir De Souza Telles

~
~~
5

33033676

6

33227403

7

33033315

8

33097321

9

33033730

Cons Comunitarlo Escolar da Em Profa.
Manzmha Fehx Te1xe1ra

S

5.820,00

10

33033722

Cons Comunltano Escolar da Em Proﬂund
Fernandes Vlllela

N

9.640,00

11

~

33032750

Cons Comunltano Escolar da Em Walmir
de Freltas Montelro

N

7.700, 00

12

33034141

Cons Comumtano Escolar do Centro Mun
Integrado de Educ B

8

5.320,00

Cons Comunitario Escolar da Em Profa
Antonietta Motta Bastos
Cons Comunitario Escolar da Em Profa
Mana Rosa Rodngues

~

~
~

13

33103062

Cons Comunitario Escolar do Centro Mun
Integrado de Educ C

S

5.430,00

14

33032904

Cons Comunitario Escolar do Col Profa
Themis de Almeida VI

N

9.000,00

15

33033501

Cons Comunitario Escolar Em Maestro
Franklin de Carvalho Ju

N

5.780,00

16

33033412

Conselho Com E E M Graciema Coura

17

33097348

Conselho Comunitario da Em Doutor Joao
Paulopio de Abreu

S

6.220,00

18

33032866

Conselho Comumtano Escolar Coleg1o
Getuho Vargas

S

13. 3 50’ 00

19

33033307

S

6.410,00

S

8. 57 0’0 O

~
~

~

~

~

Conselho Comumtario Escolar da E M
Bah1a

Comunitario Escolar da E Mjoao

"

s

H

8.270,00

20 33 033 45 5

gglnlsoellho

21 3303351 0

Conselho Comunitario Escolar da E M M
Jose Campos Costa

N

1 0.1 00,00

22 33033560

Conselho Comunitario Escolar da E M
Miguel Couto Filho

S

6.980,00

~

É
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Conselho Comumtario Escolar da Em
E spirito Santo

23 33033048

7.770,00

Conselho Comumtano Escolar da Em
Femandode Noronha

S

6.050,00

Conselho Comunitario Escolar da Em
ayme De Souza Martins

S

5.880,00

~
~

~

24 33033382

~

25 33033692

Conselho Comunitario Escolar da Em

~
~
26 33033439

28 33033773

29 33 033 6 41

~

30 33034109

Conselho Comunitario Escolar da Escola
Mun1c1pal Para
Conselho Comunitario Escolar da Escola
Municipal Tocantins
Conselho Comunitario Escolar da Escola
Paulo VI
Conselho Comunitario Escolar do Cemei
Recanto Infantil
Conselho Comunitario Escolar do Cemei
Pururuca
Conselho Comunitario Escolar do Colegio
Delce Horta Delgado
Conselho Comunitario Escolar do Colegio
Joao XXIII

~

~

~

S

Jesus Menino

27 33033609

~

S

31 33034192

32 33032912

33 33 032 8 40

Total

]

~

6.580,00

~

S

8.010,00

S

5.690,00

S

S

N

~
6.770,00

~

5.890,00

5.140,00

~
S

N

8320,00

10.120,00

~

241.380,00

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Bem(ns) adquirido(s) pela escola não foi(ram) localizado(s).

Fato:
Em inspeção 'in loco' realizada na unidade escolar Colégio José Botelho de
Athayde não foi localizada uma impressora jato de tinta Multifuncional Ecotank 1395 BRCF
46302, adquirida à conta do PDDE, no valor de R$1.117,50 (mil cento e dezessete reais e
cinquenta centavos), bem como não houve registro de controle patrimonial que
comprovasse baixa, destinação diversa ou obsolescência do bem, em desacordo com o
disposto no caput do art. 25 da Resolução CDIFNDE nº 10/2013.

Evidências:
Nota fiscal sob nº 0000003035, Série 001, emitida por Lider Copy Ltda ME
(CNPJ 17 .352.096/0001-50) em 30.11.2017, com atesto de recebimento, extrato bancário da
conta corrente nº 64076-X, da agéncia 262-3, do Banco do Brasil SIA, específica do
Programa, cópia de cheque nº 850.191, 30/11/2017 e Expediente sem número, datado de
06/04/2018, da UEX do Colégio ]osé Botelho de Athayde.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 010—009/2018, o gestor
da UEX. do Colégio José Botelho de Athayde por meio de expediente sem número, datada de
06/04/2018, apresentou a seguinte justificativa:
“... Informo que foi identificado o desaparecimento da referida impressora em
nove de fevereiro de dois mil e dezoito, no final do turno vespertino, por volta
de 16h20min, tal constatação se deu devido termos procurado a impressora
no local que estava guardada para sua instalação na mecanograﬁa (sala que
fica em outro local da Unidade Escolar), pois havia um técnico na Unidade
neste momento para executar o serviço. Ao ser constatado o sumiço tentamos
verificar se a mesma estava em algum outro local, porém tivemos que deixar
para o próximo dia letivo, devido o encerramento do turno, e vários
funcionários já haviam encerrado o expediente. No dia 09 de fevereiro
solicitamos a guarda municipal as filmagens das Câmeras instaladas no
interior da unidade, pois tínhamos a orientação de que todas as gravações
ficavam arquivadas por 30 dias, porém o responsável por este setor na guarda
municipal, informou que o equipamento de gravação havia queimado e que as
mesmas só ﬁcavam arquivadas por 7 dias e que não seria possível atender a
minha solicitação, neste mesmo dia às 18h02min entrei em contato por Whats
App com o guarda municipal
mensagem está gravada em texto no
meu celular, onde o mesmo retornou confirmando a informação anterior por
seu colega de trabalho. A escola ficou em recesso de 10 a 18 de fevereiro
devido ao carnaval. No retorno as aulas no dia 19 e 20 de fevereiro
vasculhamos toda a Unidade Escolar no intuito de encontrar a impressora,
sem êxito. No dia 21 de fevereiro foi marcada uma reunião com o Conselho
Comunitário Escolar (ata anexo) para dia 27 de fevereiro onde foi informado
aos membros sobre o desaparecimento da referida impressora. No dia 05 de
março o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE),
autarquia a qual esta unidade está ligada administrativa e pedagogicamente,
compareceu para visita e foi informado verbalmente o fato a ele, tendo
presenciado diálogo a diretora
onde o mesmo orientou a fazer relatórios necessários e seguir com os tramites
legal, foi buscado a execução do registro através de boletim online na semana
de 12 à 16 de março, porém por problemas com internet e dúvidas na
execução, decidimos pelo boletim de ocorrência na própria delegacia, pois em
esclarecimento junto a SME, fui informado que este procedimento até o dado
momento não havia sido adotado em casos semelhantes No dia 21 de março
houve auditoria do FNDE em nossa Unidade, onde o fato foi relatado e que o
boletim de ocorrência estava sendo providenciado. Do dia 21 à 23 de fevereiro
foram feitas reuniões com funcionários onde foi informado o ocorrido, bem
como foi solicitado individualmente informações sobre o fato, a fim de
localizarmos a mesma. Foi buscado todos os meios possíveis dentro da
unidade escolar e guarda municipal para localização desta impressora, como
descrito acima, e o boletim de ocorrência só foi executado após esgotado

-a

adjunta,
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todos estes recursos, para que não fosse feito um boletim de ocorrência e
depois fosse constatada a inexistência do furto...".

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas, verificou-se que as providências
gestor por meio da apresentação do registro do boletim de ocorrência nº 093pelo
adotadas
01488/2018, de 04/04/2018, só ocorreu após a inspeção realizada na escola pela auditoria,
em 21/03/2018, que justificou a ausência do bem adquirido a conta do PDDE, em razão de
ocorrência de furto nas dependências da escola, o que caracteriza a ausência de controle
dos bens adquiridos a conta do PDDE.

A ausência do bem nas dependências da escola provoca prejuízo ao objeto do
Programa, visto que os bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE devem servir à
utilização da comunidade escolar, sob pena de descumprimento das diretrizes do Programa
e consequente ressarcimento ao erário, contrariando o artigo 25 da Resolução/CD/FN DE nº
10 de 18/04/2013, que estabelece:
"

adquiridos ou produzidos com os recursos
e incorporados ao patrimônio das
tombados
ser
transferidos a expensas do PDDE deverão
EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo
a esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens".

Art. 25

Os bens permanentes

Portanto, mantém-se a constatação, considerando que o gestor além de não
ter providenciado a devida incorporação do bem ao patrimônio municipal, somente
providenciou o boletim de ocorrência policial muito tempo depois de que afirma ter sentido
falta do bem e, ainda, somente, após a equipe da Auditoria do FNDE ter apontado a
ausência do mesmo, o que demonstra procedimentos inadequados para a gestão patrimonial
dos bens adquiridos com recursos do PDDE.

Recomendações:
3.1.1 A DIRAE

quando da análise técnica da respectiva prestação de contas, efetuar a
impugnação dos recursos correspondentes, tendo em Vista que a ausência do bem acarreta
danos ao programa.
3.2 Débitos incompatíveis com o objeto do Programa.

Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou-se débitos a
titulo de taxas e tarifas bancárias referentes, respectivamente, a devolução de documentos e
emissão de extratos bancários, pertinentes as contas correntes específicas das unidades
executoras: Conselho Comunitário Escolar Colégio Getúlio Vargas e Conselho Comunitário
Escolar do CMEI Pururuca, incompatíveis com o objeto do Programa, em desacordo com o
art. 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:

\‘\_
.
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Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
do período de janeiro a dezembro de 2017, consulta em 18.3.2018, das seguintes
Unidades Executoras:
Agência

Unidade

Cºnselhº Cºmªfúiáfíº Escºlªr Cºlégiº
Getulio Vargas

c5323;

29229;

31535-7

Data

vª"

Movimento

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agéncia

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agéncia

2,80

18/01/2017

Tarifa Extrato Solic Agência

2,80

27/12/2017 Taxa BACEN devolução documento

Total
CCE do CMEI Pururuca

0262-3

0,35

22,75

800600-5

09/05/2017

Tar Extr Mês Anterior—Ag

2,80

10/05/2017

Tar Extr até 6 meses Ant

2,30

11/05/2017

Tar Extr até 6 meses Ant

2,80

Total

8,40

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria - SA, nº 010-005/2018, a Prefeitura
Municipal de Volta Redonda/R] apresentou, por meio de documento de 22.3.2018, as
seguintes justificativas
1) As despesas incompatíveis Tarifa Extrato Solic Agéncia e Tarifa Extrato
Mês Anterior - verificadas nas contas específicas das Unidades Executoras
Colégio Getúlio Vargas e CMEI Professora Mariana Bressan se devem à
—

impossibilidade de retirada dos extratos online pela dificuldade de
cadastramento no aplicativo do Banco do Brasil no computador.
2) A despesa incompatível - Taxa BACEN devolução documento, se deu ao fato
do desconhecimento do Presidente do Conselho Comunitário, do mandato
estar vencido, o que impossibilitou o pagamento."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que
conforme a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários das referidas
UEx's, verificou-se tratar de débitos a titulo de taxas e tarifas bancárias que não estão
contemplados pelo Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o
Banco do Brasil SA, contrariando o disposto no contrariando o disposto no art. 4º, da
Resolução CD/FNDE nº 10/2013.
Com relação as tarifas bancárias pela realização de emissão de extratos
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bancários, a ausência de contemplação do referido termo de cooperação se deu em razão do
número de operação realizada pelas U.Ex's, o qual superou o limite estabelecido no Termo
de Cooperação Mútua nº 42/2016, contrariando os ditames previstos no § lº e 29, do Art. 4º
da Resolução CD/FN DE nº 44/2011.

” .. Resolução CD/FNDE nº 10/2013:
cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia
do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos

art. 49.

Os recursos do programa destinam-se a

estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:

Iº É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

§

(...)

IV cobertura

de despesas com tarifas bancárias./'.

determina os ditames previstos no
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, a seguir:
E ainda, conforme

§

lº e 29, do Art. 4º da

"...lº

Conforme dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão
cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput...".
Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto,

determina:
"

Parágrafo Sexto - As contas correntes serão insentas das tarifas listadas
no Anexo 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo beneficiário sem
previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares.
..

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIFIN

-

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:
Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo
em Vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil.
3.2.2 ÁDIRAE

Para incluir nas orientações de caráter geral para as E. Ex e U Ex sobre o que
está incluído no Acordo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil SA, de formX
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inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo.
3.3 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente
eletrônico.
por meio

Fato:
As Unidades Executoras (UExs) que receberam recursos do FNDE no periodo
de janeiro a dezembro de 2017 efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do
PDDE mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lª, do art. 29 do Decreto
nº 7.507/2011 e art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente

identificados.

Evidências:

Extratos bancários

das contas correntes (todas Banco do

Brasil)

e

prestações de contas apresentadas:
Nº

~

Unidade Executora

(:1;dé%°

1

33032769 Associacao de Apoio A Escola Ciep Wandir De Carvalho

2

33033706 C

3

33097330 C C E da Escola

4

33033471 CCE - Colegio Jose Botelho de Athayde

C E da

Em Prof Juracy Varanda De Almeida Gama

Municipal DrJiulio Caruso

Cons Comunitario Escolar
Antunes

- E M

Prefeito Jose Juarez

Agência Conta Corrente
2922
02 62

2922

~

309605
640751

312843

0262

64076X

2922

31 63 OX

2922

309664

02 62

640727

5

33033676

6

Escolar da Em Prof Wiadir De Souza
33227403 gglrliãsComumtano

7

33033315

8

33097321

Cons Comunitario Escolar da Em Profa Maria Rosa
Rodrigues

2922

316296

9

33033730

Cons Comunitario Escolar da Em Profa. Marizinha Felix
Teixeira

2922

311847

10

Comumtano Escolar da Em Proﬂund Fernandes
33033722 Cons
Vﬂlela

2922

316830

11

33032750

2922

311812

12

33034141

%)munitario Escolar do Centro Mun Integrado de

gag:

1583

175188

13

33103062

CComunitario Escolar do Centro Mun Integrado de

533:

2922

368180

14

33032904

Cons Comunitario Escolar do Col Profa Themis de
Almeida VI

2922

309648

15

33033501

Cons Comunitario Escolar Em Maestro Franklin de
Carvalho Ju

0262

650250

16

33033412 Conselho Com E E M Graciema Coura

2922

309613

gens Comunitario Escolar da Em Profa Antonietta Motta
astos

Cons Comunitario Escolar da Em Walmir de Freitas
Monteiro

i

c:;%
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33097348

~

Conselho Comunitario da Em Doutor Joao Paulopio de

0262

640735

Abreu

18

33032866 Conselho Comunitario Escolar Colegio Getulio Vargas

2922

316857

19

33033307 Conselho Comunitario Escolar da E M Bahia

2922

309729

20

33033455 Conselho Comunitario Escolar da E M Joao Paulo I

2922

309737

21

Comunitario Escolar da E M M Jose Campos
33033510 ggªtsgelho

2922

3 09 63X

22

33033560 Conselho Comunitario Escolar da

2922

309710

23

33033048 Conselho Comunitario Escolar da Em Espirito Santo

E

M Miguel Couto Filho

0262

Conselho Comunitario Escolar da Em Femandode

I

836168

I

1583

176680

2922

31692X

24

33033382

25

33033692

26

33033439 Conselho Comunitario Escolar da Em Jesus Menino

0262

27

33033609 Conselho Comunitario Escolar da Escola Municipal Para

1583

175145

28

33033773

1583

17517X

29

33033641 Conselho Comunitario Escolar da Escola Paulo VI

2922

309702

30

1583

222593

31

33034109 lConselho Comunitario Escolar do Cemei Recanto Infantil
33034192 Conselho Comunitario Escolar do Cemei Pururuca

0262

806005

32

33032912

0262

648817

33

33032840 Conselho Comunitario Escolar do Colegio joao XXIII

0262

640794

Noronha
I(;;/Ionselho

Comunitario Escolar da Em Jayme De Souza

artlns

Conselho Comunitario Escolar da Escola Municipal
Tocantins

~

Conselho Comunitario Escolar do Colegio Delce Horta
Delgado

~

l

640719

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
meio de expediente, apresentou a seguinte justificativa:

—

SA 010-011, a

Prefeitura por

“De acordo com informações divulgadas no site oficial do FNDE
(www.fnde.gov.br), o município de Volta Redonda ainda não está na lista das
cidades em que as escolas foram contempladas com o uso do cartão
magnético que dá acesso aos pagamentos por meio eletrônico das despesas
realizadas pelas UEx."

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
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº44/2011.

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, autoriza as
U.Ex's a utilizar cheques para movimentação financeira nas contas específicas do Programa,
conforme diposto no § 2º do Art. 14 da citada Resolução:
"... § 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as

, ,
de
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UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque n-ominativo 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 Volta Redonda-R] e às UEX, tendo em vista que
seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercicio 2012

1

e 2

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil projetos
convencional, conforme primeira reformulação ao Termo de Compromisso no Plano de

Ações Articuladas - PAC2 nº 7852/2014.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 498.417,10
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de
R$1.277.671,39 (um milhão duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e
trinta e nove centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº 7852/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 498.417,10 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2012,
referente as obras do Proinfâcia pertinentes ao Termo de Compromisso nº 7852/2014, sendo
que os valor examinado refere-se a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 7852/2014, referente à (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 de supervisão contratada pelo FNDE.

Foram inspecionadas as obras de construção de 3 unidades de educação
infantil do Proínfâncía, tipo Projeto 1 e tipo Projeto 2, com base nas informações extraídas
no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 15/03/2018, conforme segue:

&
R.F.Nº 8/2018 IPREF MUN DE VOLTA REDONDA

24 de 40

:.

(',—<
.
.

&
“m

ID
obra da ohm
]ardimVíIa

451

852/2014

30/05/18

451

Global

FNDE

Gasto

Execução

obra

1.209.693,55

86.74%

Execução

2.161.238,47

756.363,03

Belmonte

1.419.046,56

209.142,79

-

-

SávioGama

1.419.046,56

312.165,57

85.951,58

35.31%
-

Rica

451

Val or

Total

.67

1

Paralisada
-

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

Constatações:
4.1 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em verificação 'in loco' realizada na obra do Proinfância ID: 24517 - Creche
Sávio Gama, verificou-se que a mesma encontra-se paralisada e com sinais de abandono e
depredação, sem perspectivas para reinício, haja vista que a vigência do contrato firmado
com a empresa prestadora de serviços: Servaie Construçãoes Civil Eireli EPP, encontra-se
rescindido desde a data 03/10/2017, em desacordo com o disposto na letra 'a', do Inc III, do
Art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.
Ressalta-se que a vigência do respectivo de Termo de Compromisso encontrase próximo do vencimento, em 30/06/2018.

Evidências:
Telas do SIMEC-Obras 2.0, aba 'contratação' extraída em 12/03/2018, cépia
nº
045/2016, firmado entre a Prefeitura e a Empresa Servale Construçãoes Civil
do Contrato
Eireli EPP e inspeção 'in loco’ realizada nas obras das unidades do Proinfância acima
citadas, em 19/03/2018, conforme levantamento fotográfico a seguir:

Creche Sávio Gama - Obra com sinais de depredação.
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Creche Sávio Gama - Placa de identificação da obra.

Creche Sávio Gama Obra com aspecto de abandono.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 001-010, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 0218/SME, de 22/03/2018, a seguinte

justificativa:
Obra ID 24517 - Creche Sávio Gama:

"..A obra foi paralisada

em 16/12/2016 devido a pendências ﬁnanceira com a
Empresa, não tendo sido realizado os pagamentos de três medições (6ª, 7ª e
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8ª) totalizados o valor de R$ 273.002,08 (duzentos e setenta e três mil e dois
reais e oito centavos) e a mais a última medição (gº) no valor de R$24, 748,49
(vinte mil e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove
centavos) que estava em processamento, conforme mencionado na carta
datada de 14/12/2016.
Os pagamentos foram efetuados em 22/02/201 7, porém a Empresa através da
datada de 03/10/201 7, propôs a rescisão amigável do contrato, alegando não
possuir recursos próprio, nem meios de consegui—los e não tendo condições

ﬁnanceiras para dar continuidade
a mão-de-obra e

e

concluir a obra, por não contar mais com

fornecedores.

Tal documento foi encaminhado ao Sr. Prefeito, para conhecimento e analise
quanto a rescisão contratual.

Quanto à preservação da obra informamos que ela encontra-se com tapumes
de vedação e proteção e trancada, Naturalmente que a vegetação cresceu,
então acionamos o órgão competente da Prefeitura Municipal de Volta
Redonda para fazera devida poda e limpeza do canteiro.
Fomos informados que a rescisão foi assinado entre as partes em 20/03/2018
e que foi consultada a Empresa 2ª Colocada que se manifestou favorável a dar
continuidade aos serviços, porém o processo encontra-se em tramitação...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal justificou somente que a referida obra foi paralisada
ainda na gestão anterior no exercício de 2016, por falta de pagamento a empresa contratada
e que as providências quanto a reativação do contrato estão sendo implementadas, não
apresentando nenhuma comprovação quanto a adoção de medias efetivas para a
continuidade da execução da obra que se encontra paralisada e com sinais de abandono e
depredação.
Conforme consulta ao SIMEC, Obras 2.0, em 15/03/2017, bem como análise
da documentação comprobatória apresentada pela entidade, verificou-se a seguinte
situação:
Consta no SIMEC - Obras 2.0: obra paralisada desde a data de 16/12/2016,
com 35,31% de execução, os quais foram repassados pelo FNDE o valor“ de R$312.142,79,
correspondente a 21.99%, do valor global previsto para a obra, dos quais já foram gastos o
valor de R$ 85.951,58.
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proínfância ID: 24517, verificouse que a mesma encontra-se paralisada, com sinais de abandono e depredação, tomada por
vegetação e sem nenhuma atividade que indique cuidado com a guarda e conservação dos
"a" e "e" da
bens públicos, contrariando o disposto no artigo 59 Inciso III, alíneas
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios.

%
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Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.1 .1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando, se entender viável,
medidas junto à Prefeitura Municipal de Volta Redonda/R] que garantam a adequada
continuidade da execução da obra da unidade do Proinfâncía e a consumação da política
pública, considerando que a vigência do termo de compromisso não expirou, adotando
ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.2 Ausência de evidência de execução de obras.

Fato:
Em inspeção 'in loco' realizada na área apresentada para a construção da
unidade do Proinfâncía ID: 24516, verificou-se a ausência de evidência de execução de obra,
sendo que no terreno apresentado pela Prefeitura tratava-se de área aberta, tomada por
vegetação, sem canteiro ou identificação de obra.

No entanto, conforme documentação comprobatória apresentada, foi
realizado pagamento com recursos do programa a Empresa Irmãos Vasconcelos LTDA
EPP, por meio da Nota Fiscal nº 013, 06/07/2016, no valor de R$ 19.635,22, pertinente a
execução da 1ª medição da obra, em desacordo com o disposto na letra 'a', do Inc III, do Art.
—

59, da Resolução/CD/FNDE

nº 13 de 08/06/2012.

Ressalta-se que a Vigência do'respectivo de Termo de Compromisso encontrase próximo do vencimento, em 30/06/2018.

Evidências:
Telas do SIMEC-Obras 2.0, extraída em 12/03/2018, cópia do Contrato nº
053/2016, firmado entre a Prefeitura e a Empresa Irmãos Vasconcelos LTDA - EPP, Nota
Fiscal nº 013, 06/07/2016, no valor de R$ 19.635,22 e inspeção 'in loco' realizada na obra do
Proinfâncía ID: 24516 - Creche Belmonte, em 19/03/2018, conforme levantamento
fotográfico a seguir:
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Creche Belmonte - Terreno coberto com vegetação e sem vestígio de
execução de obra

Creche Belmonte - Vista do terreno da obra.

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 001-010, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 0218/SME, de 22/03/2018, a seguinte

justificativa:
Obra ID 24516

—

Creche Belmonte:

"... A obra teve seu início no dia 30/06/2016. A contratada Irmãos Vasconcelos
Ltda-Epp realizou os serviços de mobilização e montagem de canteiro de

obras, sondagem de reconhecimento do solo e cravação de todas estacas que
compõem a fundação dos edifícios e castelo d'água.

No dia 24/09/2016, a contratada paralisou a obra, tendo executado 13.02%
dos serviços, pois por interesse da então Administração Pública, foi solicitada
Rescisão Amigável de Contrato. Este não foi formalizado pois contavam em
aberto a 3ª e 5ª medições.
Ao assumir o Governo Municipal, 0 nova Administração, optou pela
continuidade da obra, no entanto, as medições em aberto só foram pagas no
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dia 15/08/201 7.

Foi solicitado à contratada manifestação pela continuidade da obra, haja vista
que as medições foram quitadas. A contratada comunicou que tem interesse
pela finalização da obra, desde que sejam feitos realinhamento e reajuste dos
preços da planilha contratual, uma vez que o contrato da obra foi assinado no
dia 11/03/2016, ou seja a mais de um ano.

cálculo de percentual a ser reajustado e a atualização da planilha
contratual, foram realizados pelo Departamento de Projetos e Orçamento do
IPPU—VR e encaminhados no dia 27/02/2018 para a Procuradoria Geral do
Município para veriﬁcar e autorizar o reajuste solicitado pela contratada.
O

No que tange as condições que o canteiro de obras se encontra informamos
que será solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura a realização de
capina, limpeza e remoção do entulho depositado pela comunidade e
instalação de novos de vedação e proteção, para evitar despejo de resíduos
sólido no local...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal justificou somente que trata-se de obra paralisada
ainda na gestão anterior no exercício de 2016, por falta de pagamento a empresa contratada
e que providências para a reativação do contrato está sendo implementada, não
apresentando nenhuma comprovação quanto a adoção de medidas efetivas para o
andamento regular da obra.
'

Conforme consulta ao SIMEC, Obras 2.0, em 15/03/2017, bem como análise
da documentação comprobatória apresentada pela entidade, verificou-se a seguinte
situação:
Consta no SIMEC - Obras 2.0: obra em contratação, com 0% de execução, os
quais foram repassados pelo FNDE o valor de R$209.142,79, correspondente a 14.74%, do
valor global previsto para a obra.

Em que pese não ter havido a inserção da respectiva informação no Sistema
SIMEC, a Prefeitura Municipal apresentou a auditoria comprovante de pagamento efetuado
com recursos do programa a Empresa Irmãos Vasconcelos LTDA — EPP, no valor de
R$R$19.635,22, referente à execução da 1a medição da obra, conforme demonstrado no
campo “evidência".

A Prefeitura informou que foram realizados serviços de mobilização e
montagem de canteiro de obras, sondagem de reconhecimento do solo e Gravação de todas
as estacas que compõem a fundação dos edifícios e castelo d'água, os quais não foram
evidenciados em inspeção in loco realizada pela auditoria, conforme levantamento
fotográfico no campo ”evidência", contrariando o disposto no artigo 5º Inciso III, alíneas "a"
e "e" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à
conta do programa, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados, bem
/’——%W«
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como concluir a construção ainda que com recursos próprios.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

Avalie imediatamente a situação e adote, se for

o caso,

medidas que evitem

danos aos cofres públicos.

4.3 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.
Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0, em 19/03/2018, verificou—se a
existéncia de registros de 'restrições e inconformidades' não sanadas, lançadas em
16/03/2018, referente à Construção da unidade de educação infantil do Proinfância ID
24515 - Creche Vila Rica.

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC, Obras 2.0 - Aba "restrições e inconformidades",
extraída em 19/03/2018, referente a Obra ID 24515 - Creche Vila Rica, conforme abaixo
exemplificado:

Item ID

~

SIMEC Obras 2.0 - Aba 'Restrições e Inconformidades'
Situação
Previsão de
Descrição
Atual
providência

Cobertura

executada

em
desconformidade com o projeto. A
351950 estrutura da cobertura foi executada com
aço comum, enquanto o projeto solicita
que seja em Light Steel Frame (LSF)
Sistema de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA) foi executado em
desconformidade com o projeto. O captor
351987
tipo Franklin, indicado no projeto TIPOIEDA-PLB-GERO-01_R01, não foi
executado sob o reservatório.

15/04/2018

Aguardando
providência

15/04/2018

Aguardando
providência

H

~

Levantamento fotográfico da obra ID 24515
abaixo demonstrado:

—

Creche Vila Rica, conforme

“(Xx
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Creche Vila Rica - obra em execução.

Creche Vila Rica - Obra em execução.

Creche Vila Rica - interior da obra.

Creche Vila Rica - obra em execução.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 001-010, de 20/03/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nºOZlS/SME, de 22/03/2018, a seguinte

justificativa:

",,,In

n

rmi ad

1

Cobertura em desconformidade com o projeto. A estrutura da cobertura foi
executada com aço comum, enquanto o projeto solicita que seja em Light

'
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Steel Frame (LSF).

Objetivando uma maior eficiência, o custo benefício e o prazo da obra, após
análise do projeto e planilha orçamentaria, decidiu-se por executar a estrutura
em aço comum e não em aço LSF
.

item da Planilha Orçamentaria refere-se à estrutura da cobertura, Item
SINAPI 72111, sendo sua descrição "Estrutura Metálica em Tesouras ou
treliças, vão livre de 15m, FORNECIMENTO E MONTAGEM, não sendo
consideradas as colunas, os fechamentos metálicas” O projeto solicita o Aço
Light Frame (LSF).
O

Quando da realização do projeto com ”as built” da obra, constará no mesmo a
referência sobre a Estrutura Metálica da Cobertura executada na obra.

Incontormidade 351987
Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executada em
desconformidade com o projeto. O captor tipo Franklin, indicado no projeto
TIPO-EDA-PLB-GERO-Ol R01, não foi executado sob o reservatório”.

Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), não se
encontra completamente concluído.
O

Fazendo parte desta conclusão, a instalação do Para—raios tipo Franklin. O
mesmo ocorrerá antes do término da obra ...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou à equipe da auditoria justificativa de parte
das ocorrências apontadas, os quais foram inseridos no SIMEC - aba 'restrições e
inconformidades', no entanto, conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em
24/04/2018, verificou-se que as providências apontadas pela Empresa de supervisão
contratada pelo FNDE, não foram implementadas pela Prefeitura, constando ainda, no
SIMEC ocorrências de restrições e inconformidades & serem sanadas.

89,

inciso

1,

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

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

Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Volta Redonda-R], que garantam o saneamento das inconsistências (restrições
e inconformidades) e a adequada continuidade da execução da obra, se entender viável 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 2017

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 20141274 e 20141275, ambos de 2014.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 576.442,69
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$117.483,86 (cento e
dezessete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), pertinente aos
Termos de Compromisso nºs 1274/2014 e 1275/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 576.442,69 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2017,
referente a todas as ações previstas no PAR, sendo que os valores examinados refere—se aos
recursos repassados pelo FNDE à conta dos Termos de Compromisso nºs 1274/2014 e
1275/2014. pertinentes a subação Mobiliário Escolar/PAR.

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 1274/2014 e
1275/2014, referente a (ao):
—

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

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

Os recursos

pertinentes aos Termos de Compromissos nº's 1274/2014

e

»

&
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1275/2015, Vigências 30/11/2018 e 30/10/2018, respectivamente, foram repassados à
Prefeitura Municipal de Volta Redonda - R], em 21/12/2017 e encontravam-se devidamente
aplicados no mercado financeiro, enquanto a entidade beneficiada aguarda a liberação da
Ata de Registros de Preços no Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços (SIGARP)
para adesão da compra dos mobiliários constantes dos referidos termos de compromissos.
Tendo em vista a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE pela
Prefeitura Muncipal de Volta Redonda - R], não foram realizadas as inspeções dos
mobiliários escolares.

Auditoria,

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
conforme segue:

Constatações:
5.1 Ausência de irregularidades na execução do Programa.

Fato:
Considerando amostra analisada, referente a documentação comprobatória
apresentada pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda - R], não se identificaram fatos
relevantes.

Termo de Compromisso
1274/2014
1275/2014

Total

Valor (R$)
167.538,16
108.904.53

276.442,69

Valor Subação Mobiliário

Vigência

(R$)
64.258,86

Novembra/2018

53.225,00

Outubro/2018

117.483,86

-

,

I

6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2017

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 201401781l2014 e 201701068/2017, CAMINHO DA ESCOLA, na
subação VEÍCULOS ESCOLARES.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 576.442,69
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 486.400,00
(quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos reais), pertinente aos Termos de
Compromissos nºs 01781/2014 e 01068/2017.

“&
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Cabe esclarecer que o valor de R$ 576.442,69 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2017,
referente a todas as ações previstas no PAR, sendo que os valores examinados referem-se
aos recursos repassados pelo FNDE à conta dos Termos de Compromisso nºs 01781/2014 e
01068/2017. pertinentes ao Programa Caminho da Escola/PAR.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº's 01781/2014 e 01068/2017, referente
à (ao):

Inspeção 'in loco': existências dos veículos
Programa.
—

e

atendimento ao público beneficiário do

Não houve Inspeção 'in loco” aos veículos escolares previstos nos Termos de
Compromissos, acima citados, em razão da não utilização dos recursos relativos aos Termos
de Compromissos nº's 1781/2014, Vigência 30/12/2018, e 1068/2014, vigência: 30/05/2018.

Ressalta-se que conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em
24/04/2018, os Termos de Compromissos acima citados foram os únicos pactuados acerca
do Programa.
Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
6.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na documentação apresentada, verificou-se que a Prefeitura
Municipal de Volta Redonda - R] ainda não utilizou os recursos repassados pelo FNDE, no
valor de R$300.000,00 à conta do Termo de Compromisso nº 1781/2014 (vigência
30/12/2018), pertinente ao Programa Caminho da Escola, os quais encontram—se

devidamente aplicados no mercado financeiro, desde a data de 24/02/2017.

Evidências:

Extratos bancários da Conta Corrente nº 87.221-0, Agência nº 262-3,
específica do Programa, Telas do Portalweb do FNDE - Consultas Liberação de Recursos,
extraída em 24/04/2018, Relatório do Sistema SIAFI Consulta Ordem Bancária (CON OB),
extraída em 24/04/2018 e Termo de Compromisso nº 1781/2014.
—

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Auditoria para a presente constatação.

%
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Análise da equipe:
Conforme demonstrados nos extratos bancários das contas específicas dos
Termos de Compromissos, nº's 1781/2014 e 1068/2014, relatório extraído do SIMEC Solicitação de Pagamentos PAR e relatório do SIAFI - Consulta Ordem Bancária, verificou-se
as seguintes ocorrências:
Com relação aos recursos previstos no Termo de Compromisso nº 1781/2014,
foi repassado o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a Prefeitura Municipal de Volta
Redonda - R], em 24/02/2017, por meio da Conta Corrente nº 87.221-0, Agência nº 262-3, do
Banco do Brasil, específica do Programa e encontra-se devidamente aplicado no mercado
financeiro. No entanto, a conta corrente inicialmente prevista para respectivo Termo de
Compromisso foi a Conta Corrente nº 87.005-6, Agência nº 262-3, do Banco do Brasil, e
emitido o pagamento por meio da Ordem Bancária nº 848691, sendo o mesmo cancelado
pelo FNDE em 31/12/2016 e reemitido por meio da Ordem Bancária nº 802038, em
22/02/2017, para crédito em outra Conta Corrente nº 87.221-0, Agência nº 262-3, do Banco
do Brasil, registro dessa alteração disponibilizado a entidade beneficiada não localizado no

SIMEC, ou no PortalWeb do FNDE.
Quanto ao recurso previsto no Termo de Compromisso nº 1068/2014, no valor
de R$ 186.400,00 (cento e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), foi empenhado pelo
FNDE em 22/12/2017, sendo que, até o presente momento, ainda não foi realizado o
respectivo repasse à Prefeitura Municipal de Volta Redonda - R].

Recomendações:
6.1.1 ADIRAE

Avaliar imediatamente a situação apontada no presente relatório, bem como,
implementar iniciativas junto a Prefeitura Municipal de Volta Redonda RJ, no sentido de
garantir a aplicação dos recursos repassados no objeto do programa.
—

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

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 e 6.1 foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s)
respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta
autarquia, tendo sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades.
6.3. Na constatação referente ao subitem 3.3, o achado de auditoria, ainda
que sem recomendação, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providências que entender cabíveis.
6.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
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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.

8. Encaminhamento:
8.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
8.2. à DIRAE: &) para conhecimento 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 cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 2.1, 3.1, 3.2 e 6.1 devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e 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;

8.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/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 6
- PAR/TD Programa Caminho da Escola;
—

8.4. à DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (PROINFÁNCIA) e 5 (MOBILIÁRIO); atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da
(COPAC) acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para

É.
\

R.F.Nº 8/2018 / PREF MUN DE VOLTA REDONDA

38 de 40

”3.5

\

x

&

considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; 0) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos
adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em
conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e
dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. a 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;

8.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentar para os itens 1.5.1, 2.2.1 e 3.2.1 adotando, se for o
caso, medidas que achar pertinentes; e

8.7. à Prefeitura do Município de Volta Redonda/R], para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 22/05/2018

~

~

AUDIT/CORAP/DIVAP

".

AUDIT/CORAP/DIVAP

»,

\/

~

AUDIT/CORAP/DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 8/2018
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.

Emª/ºí/QOÍX

~
~
'

7

/

~

Chefe da DIVAP

De acordo.

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

~

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 0827717).

Em

sabi/a

16>

í

Auditor-Chefe
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