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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 13 [2018

PREF MUN DE CAMPO LARGO PR

Auditoria realizada no período de 26 a 30/03/2018, com o objetivo de verificar
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 definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
a adequação e

—

por:.
por:-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS. nº 053/2018,
referente ao item 140, do anexo V, do PAINT 2018.
—

Analisado

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
054/2018, referente ao item 141, do anexo V, do PAINT 2018.

—

—

OS. nº

Analisados

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017
ao item 136/2018, do anexo V, do PAINT 2018.

—

Anansado

per:.

- OS.

nº 049/2018, referente

- Programa Nacional

de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil — PROINFAN CIA, exercício 2013 - OS. nº 056/2018, referente
ao item 143, do anexo V, do PAINT 2018.

Anausado

pen-

- PAR - MOBILIÁRIO,

exercício 2013

—

OS

nº 057/2018, referente ao item 144, do anexo V,

do PAINT 2018.

Anahsado por:

por:-

PAR - CAMINHO DA ESCOLA, exercício 2013 - OS nº 058/2018, referente ao item 145, do
anexo V, do PAINT 2018.

—

Anansado
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.535.635,60
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$ 1.535.635,60 (Um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
trinta e cinco reais e sessenta 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 ia (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 27 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Campo Largo/PR para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item
01

02
03

04

Escola
EF osé Andreassa
EF Fina E. M. Dona

I EF In
EF Anchieta

o

Comunitária

INEP
41125215
41125100
41 125142
41 124910

ªa-

tv
,
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EF Cardos Drumond de Andrade

41124987

EF Reinoda Loucinha

41 125517

EF O Ateneu

41125398

C EI EF Au

Pires de Paula

EF Luiza G. Monteiro

41 125290

EF Hans e Schinidt

41125134

EF João Santana

41125185

EF osé Alexandre Sávio

41125207

EF Maria oana F. Macrochi

41 125320

EF Mauro Portu

41 125339

EF Ivo Zanlorenzi
E

41124936

41 125150

El EF Natal

41125355

EF Primeiro de Maio

41125487

EF 15 de Outubro

41125509

EF Madalena Portella

41 125312

Ouro Verde

4115 1 348

tro de Educação Rudolf Go

41369807

El ER Dr. Caetano da Rocha

41 124979

EF Ed

41125070
41125622
41125274

EF Almede B. Galdino

41383494

Marochi
EF Solidariedade
EF Luiz úlio
EF Sete de Setembro

41125606

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

Fato:
Para atendimento aos 13.192 (treze mil, cento e noventa e dois) alunos
na
educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas uma nutricionista
matriculados
no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de
40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com disposto nos parâmetros numéricos
mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº
26, de 17 de junho de 2013 c/c 0 Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal
de Nutrição.

Evidências:
Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017, Extrato
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Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, em 08/03/2018 e cópia do
Diário Oﬁcial da Portaria n92342/2012 de nomeação da nutricionista.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015—001/2018 de
28/03/2018, A Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR, apresentou por meio do Ofício
nºO43/2018, de 13/04/2018, a seguinte justificativa:
"...Será solicitado uma alteração no Projeto de Lei, de ampliação no número
de vagas de Nutricionistas ao mínimo estabelecido pelo Conselho Federal de

Nutricionistas...".

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

Nº de Alunos

~
~

Nº de Nutricionista

~

cargslﬂgzgietggﬁfﬁggﬂma
.

Até 500

1

RT 30 horas

30 horas

501 a 1.000

1

RT + 1QT

30 horas

1.000 a 2.500

1

RT + 2QT

30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 3QT

30 horas

1 RT + 3QT e + 01 QT a cada fração
Acima de 5.000 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 será realizada alteração na legislação municipal
quanto a ampliação do número de vagas de Nutricionistas em seu quadro em atendimento
ao estabelecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas.
Considerando os dados do censo escolar, atualmente a nutricionista atende
e dois) alunos. A Entidade conta
o cumprimento da norma, faz-se

aproximadamente 13.192 (treze mil, cento e noventa
atualmente com apenas 01 (um) nutricionista e para

.’\
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necessário o total de 15 (quinze) 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 de Campo Largo/PR, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A DIRAE

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.

Notificar

a

1.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o disposto no art. 62, parágrafo único, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo exemplificada:

.

_

_

_

Cooperatlva da Agncultura Famlhar de Campo
Largo

_

ISilgrlnercardo

.

R1gon1 -

~~~
~

Data l
IIN.F nº! Valor(R$)
0745 35.289,35 13/07/2017]

Empresa

.

Alessandro Costa e Cla

~

~
0744

3.097,80 13/07/2017]

0741

14.376,70 I13/07/2017

1996

1.344,70H27/07/2017

2134

131,92 14/08/2017

2135

263,84 14/08/2017

2136
2137

148,41l14/08/2017
65,98 14/08/2017

2138

181,39 14/08/2017

~

2139

98,94 14/08/2017

2140

164,90 14/08/2017

2141

82,45 14/08/2017

2142

115,43 14/08/2017

2143

82,45 14/08/2017
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[

8393

151,20 15/05/2017]

8394

151,20 15/05/2017]

1

Comercial de Alimentos CWB WORD

S.

LTDA

8398

120,96 [15/05/2017

[

181,44 15/05/2017

8408
l

8413
1

120,96 15/05/2017}

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015-001, de 28/03/2018, a
Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR, apresentou por meio do Ofício nºO43/2018, de 13
de abril de 2018, a seguinte justificativa:

"...Estão sendo comunicado todos os fornecedores da alimentação escolar
para que seja incluída a identificação do programa respeitando a resolução.
Como ação adicional, será incluída a partir da próxima licitação uma
observação no Edital para que os futuros fornecedores tenham ciência da
enissão das notas fiscais com a devida identificação..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória da execução das despesas contraria o
disposto no o art. 62, Parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas
com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, deverão ser emitidos em nome da EEx. e identiﬁcados com o nome do FNDE e
do Programa. Além desse dispositivo, 0 item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1E—l Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:

"(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a-evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:

(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [.. .] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art 3º da MP nº 2.1 78- 36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, (.. .)”.
\-
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Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
1.2.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com Vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina a identificação dos comprovantes de despesas com
o nome do Programa e do FNDE.

1.3 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
De acordo com a inspeção in loco realizada nas escolas do município de
Campo Largo/PR, verificou-se que o depósito de alimentos também é utilizado para
armazenamento de outros materiais, tais como: gás de cozinha, panelas, refrigeradores e
caixas de papelão etc...,em desacordo ao estabelecido no art. 33, da Resolução/CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013.

Evidências:
Exemplificando, algumas situações encontradas nos depósitos das escolas
inspecionadas:

cªrªgº

41125215

Escola Visitada

E-M-

Vereadorjosé
Andreassa

41125622

E.M. Solidariedade

41125274

E'M' LU'ZJUhº

41124979

E.M. Caetano Nunhoz

41125517

E.M. Reino da Loucmha

41125070

E.M. joana Marochi

Situação encontrada

Alimentos acondicionados com materiais como refrigeradores e
buffet porta alimentos.

Alimentos acondicionados em vailhas de plástico e caixas de
papelão
No depósito foram encontrados
panelas e caixas de plástico

alimentos acondicionados em

Alimentos acondicionados em panelas e caixas de papelão

Alimentos acondicionados com botijão de gás, refrigerados e
caixas de papelão.

Alimentos acondicionados com panelas
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41125312

E.M. Madalena Portella

Alimentos acondicionados com liquidificador, caixas de plástico
e panelas

41125606

E.M. Sete de Setembro

Alimentos acondicionados com panelas

41125070

~

E.M. Diácomo Edgard

Marochi

Alimentos acondicionados com panelas

Registros fotográficos de algumas situações verificadas nos depósitos
escolares:

,:i
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~

Déposito de Alimentos EMEF—Reino_da_Loucinha
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 015-001, de 28/03/2018, a
Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR, apresentou por meio do Ofício nº 043/2018, de
1 3/04/201 8, a seguinte justificativa.
"... informo que as merendeiras de todas as escolas e CEMEI'S do município já
receberam treinamento sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios,
através das palestras proferidas e comunicados da nutricionista responsável.
Ação: será realizado uma notificação reforçando as orientações às
instituições municipais, solicitando que as diretoras corrijam e supervisionem
essas e demais situações referentes ao assunto de armazenamento dos
gêneros alimentícios...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em inspeção "in loco" realizada nas escolas, conforme relatório fotográfico no
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campo "Evidências, foi verificado que o depósito de alimentos também é utilizado para a
guarda de outros materiais alheios a alimentação escolar, em desacordo com o § 49, do
artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que as entidades
executoras adotem medidas que garantam adequadas condições de estocagem e condições
higiênico-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo, pelos alunos atendidos
pelo Programa.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A DIRAE
a Entidade a adotar iniciativas de forma a promover a regularização
da situação apontada, no sentido de garantir o cumprimento art. 33, § 49 da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e a Resolução nº 216 - ANVISA - Agência Nacional de Vigilância

Notificar

Sanitária.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 363.040,24
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$ 363.040,24 (trezentos e sessenta e tres mil, quarenta
reais e vinte e quatro 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 a (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;

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

“.

\
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Foram inspecionados 05 (cinco) veículos escolares, conforme segue:

~
~
]

Tipo

Marca/Modelo

Veículos Escolares
Localidade de atendimento
Placa
.

ônibus

M.Ben%/)l;4jlalgcopolo

AKX-5095

-Árvolre alta Caixa Alta - Santa Cruz

Onibus

M.Benz/Marcopolo
Torino

AKP- 4803

Palmital dos Pretos Boa Vista - Santa
Cruz

—

—

~

ônibus

M.Benz/Marcopolo
Tonno

AKP- 48 0 4

Barreiro -Jacu1 - Santa Cruz - Escola

ônibus

M.Benz/Marcopolo
Torino

AAW-6371

Erva, lajeado, conceição - Escola São

ônibus

M.Benz/Marcopolo
Torino

AAW—0545

Sao Silvestre

SJllvestre
-

Herval dos Castro - Estrada Ribeira
Escola Sao Silvestre

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

Constatações:
2.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se a
ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, em
desacordo com o disposto no art. 14, § 5º, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de
2015.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo demonstrada:

Empresa
M.M.B. Transportes LTDA ME

I

~

000099

Transportes Coletivos Nossa Senhora da
Piedade LTDA

~

Data
N. F. nº Valor(R$)
000098 9.635,29 05/09/2017
7.765,84 09/11/2017
00010

16229

7.472,55

06/10/2017

243.942,43 01/12/2017

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 015-006, de 28/03/2018, que
solicitou justificativa quanto fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
‘1‘

i>*“/
.-

.
“
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Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
disposto no art. 14, § 59, da Resolução
CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de 2015e alterações posteriores, o qual estabelece que:

A ausência de identificação contraria

o

"...Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar a qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos..."

Além desse dispositivo, 0 item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou 0 Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
”

Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal seja utilizado
para comprovar despesas de mais de uma fonte." Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE
emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007, com a seguinte conclusão:
..

[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados [...], a prestação de contas
na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da correta utilização
desses recursos, dando margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa
forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com fulcro no § 7º do
art. 3º da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº 32/2006...".
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
2.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a identificação dos comprovantes de despesas
com o nome do Programa e do FNDE.
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

XX;;ZZÉ
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a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 377.830,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente à
amostra no valor de R$ 258.680,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta
reais), referente às U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo "informação".

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

verificação das ações pertinentes

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

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da UE);

e

movimentação financeira.

Foram inspecionadas 27 unidades escolares, conforme segue:

Escola
EF osé Andreassa

112521
11251

(R$)
5.060,00
8.840,

EF Fina E. M. Dona

5.420,0

Comunitária

1125142

EF In

1124910

EF Anchieta

12.680,00

1124987

EF Cardos Drumond de Andrade

16.180,00

1125517

EF Reino da Loucinha

29.490,0

1125398

EF O Ateneu

11.240,0

112493

0

CEI EF

11.670,0

Pires de Paula

1.680.

1125290

EF Luiza G. Monteir00695—5

11251

EF Hans e Schinidt

7.160,0

1125185

EF oão Santana

5.060,0

112520

EF osé Alexandre Sávio

5.780,

112532

EF Maria oana F. Macrochi

17.620,

1125339

EF Mauro

12.710,0

1125150

EF Ivo Zanlorenzi

7.320,

112535

E

1

10.900,

EI EF Natal

112548

EF Primeiro de Maio

1125

EF 15 de Outubro

8.140,0
11.900,

,

n,
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EF Madalena Portella

1125312

5.080,

7.120,0

EMEI Ouro Verde

1151

entro de Edu

1369807

er

o Rudolf Go

1124979

EF Dr. Caetano da Rocha

1125070

EF Ed

8.880,0
8.080,0

Marochi

5.920,0

1125622

EF Solidariedade

6.800,

112527

EF Luiz úlio

5.000,

4.900,0

EF Almede B. Galdino

13834

8.050,

EF Sete de Setembro

1125606

Total

258.680,

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante
a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e
caput do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, em
que os fornecedores ficam devidamente identificados.

Evidências:

~
~

Extratos bancários das contas correntes específicas do programa referentes

~

às escolas listadas abaixo:

Escola

'

Conta Corrente

Agência

6756-3

0695—5

E.M José Andreassa
E.M. Fina E. M. Dona
E.M. Integração Comunitária

~

0695-5

58239-5
"

E.M. Anchieta

6763-6

[

6737-7

EM. Cardos Drumond

0695—5

0695-5

6747-4

0695-5

E.M. Reinoda Loucinha

58241-7

0695-5

EM. 0 Ateneu

58242-5

0695-5

[E.M. Augusto Pires de Paula

58244-1

0695-5

6746-6

0695—5

EM Luiza

G.

de Andrade

Monteir00695-5

EM. Hans e Schinidt
EM. João Santana

~
I

6757-1

ll

0695-5

6760-1

ll

0695-5

~
[

I

áó

“&
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osé Alexandre Sávio

6758-x

Maria oana F. Macrochi
. Mauro Portu
. Ivo Zanlorenzi
. Natal
. Primeiro de Maio
. 15 de Outubro
.M. Madalena Portella

58245-31

.
.

58246-8
6753-9

6732-6
6743—1

58248-4
6762-8
52679-7

.M. Ouro Verde

tro de Edu

39089-5

Rudolf Go

58250-6

.M. Caetano da Rocha

6734-2

Marochi

.M. Ed

58251—4

.M. Solidariedade
.M. Luiz úlio

6761—x

.M. Almede B. Galdino

6735-0

.M. Sete de Setembro

58252-2

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria SA para a presente constatação.
—

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras
aodisposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução n°44l2011.

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 especííioas do Programa,
conforme diposto no § 29 do Art. 14 da citada Resolução:
—

"

Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEX representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo...”.
.. § 29

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 Campo Largo-PR e às UEX, tendo em vista que
seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES .
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exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo
Projeto

e 2 Convencional, conforme Termos de
Articuladas - PAC2 nº 5073 e 6787, ambos de 2013.
1

Compromisso no Plano de Ações

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 662.209,94
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
1.690.601,97 (Hum milhão, seiscentos e noventa mil, seiscentos e um reais e noventa e sete
centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nº(s) 6787/2013 e 5073/2013.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 662.209,94 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos referente à conta do
Proínfância, no exercício de 2012, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos
repassados pelo FNDE referentes aos Termos de Compromissos nºs 6787/2013 e 5073/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº(s) 6787/2013 e 5073/2013, referente a (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

O4

unidades de educação

infantil do Proinfância, tipo "2", com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC
Obras 2.0, em 15/03/2018, conforme segue:
Termo de
.
Comprgimsso
n

5073/2013

6787/2013

.
. .
Vigenc1a

Valor
ID obra

10/09/2018

Global

Repasse

FNDE

GastoR$

Percentual Situação
execuçâo

25382

Chªrª“

1.267.584,72

841.666,77

867.592,60

92.86%

Execução

25383

Mªlªgª

1.267.584,72

220.734,36

184.327,80

16.74%

Paralisada

25384

CMEI
Rivabem

1267
.
. 584 , 72
220 . 73439
,

179 . 663 , 41

17 . 10º/O

P ar al"15a d 3

1.927.667.98 407.466,45

-

-

L1c1taçao

-

-

10/09/2018 1005587

Total

Localização
da Obra

CMEI

Bºituva

5.730.519,16 1.690.601,97 1.231.583,81
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Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Inconformidade na documentação inserida no SIMEC.

Fato:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, Aba 'execução orçamentária', a
Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR não identificou a documentação comprobatória da
execução físico-financeira referente aos Termos de Compromissos nº's 6787/2013 e
5073/2013, com o nome do Programa e o nome do FNDE, em desacordo com o disposto no
Art.59, Inciso III, letra "r” da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo especificada:
TC Nº 5073/2013 (ID 25384) CMEI RIVABEM

Data da NF

Nº da NF

Valor da NF (R$)

16/11/2016

112

59.310,02

09/12/2016

117

55.195,47

18/01/2017

121

65.157,92

TC Nº 5073/2013 (ID 25383) CMEI MELYANE

16/11/2016

113

62.240,45

09/12/20156

116

47.033,62

18/01/2017

120

75.053,73

TC Nº 5073/2013 (ID 25382) CMEI OURO VERDE

18/10/2016

1094

83.874,08

25/11/2016

1095

52.384,41

09/01/2017

1152

126.729,57

09/01/2017

1153

10.030,04

19/06/2017

238.715,11

06/09/2017

60.041,24

20/10/2017

85.332,60

20/11/2017

40.269,74

09/01/2018

57.263,28

05/02/2018

112.952,53
TC Nº 6787/2013 (ID 1005587) CMEI BOTIATUVA

16/10/2017

290

19.240,01

&,
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 015.005, de 03/04/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 042, de 09/04/2018, a seguinte
—

justificativa,

:

"...Está sendo comunicado às empresas prestadoras de serviçosdo Proínfância
para que seja incluída a identificação respeitando a resolução. Como ação
adicional, será incluído a apartir da próxima licitação uma observação no
Edital para que os futuros fornecedores tenham ciência da emissão das notas
fiscais com a devida identificação...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que está implementando
medidas com vistas ao saneamento da ausência de identificação na documentação
comprobatória com o nome do Programa e do FNDE, referente à execução físico-financeira
aos Termos de Compromissos nº(s) 6787/2013 e 5073/2013, tal ocorréncia contraria o
disposto no Art.5º, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas
na execução do objeto da transferência deverá conter a identificação do Programa. Além
desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº
795/2008-TCU-1E—1 Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos

documentos:

"[...] Não

se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os
documentos comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo
documento fiscal seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma
fonte..7 Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº
441/2007, de 27/07/2007, com a seguinte conclusão.-

[...]

a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas,
tem-se que tais irregularidades são bastante graves e comprometem,
seriamente, a execução do Programa, inviabilizando a identificação dos
recursos atrelados [...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo
Programa e, por conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses
recursos, dando margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa
forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE
proceder a suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em
questão, com fulcro no § 79 do art. 39 da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº
32/2006, [...]".

Portanto, mantém-se a constatação.
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Recomendação:
4.1.1 Á Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAC2/PROINFÁNCIA, que determinam a identificação dos comprovantes
de despesas com o nome do Programa e do FNDE.

4.2 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.
Fato:
Conforme consulta realizada no SIMEC - Obras 2.0, verificou-se registros de
"restrições e inconformidades" relacionados a execução da obra ID nº 25382 CMEI Ouro
Verde, pertinente ao TC nº 5073/2013, em situação 'aguardando providências e/ou
correções', desde a data de abril/2017, sem a devida adoção de medidas saneadoras por
parte da Prefeitura, em desacordo com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de
08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC
23/04/2018, com os seguintes dados:

Item

Data da
.
inclusao

-

Obras 2.0, em consulta realizada em

.

-

Descriçao

Situação
atu al

~

cronograma da obra deve ser atualizado,
conforme, execução física. Utilize a opção Superada
Inconformidade 04/04/2017 "Editar prazos docronograma" existente na lista
O

de opções da obra.

Inconformidade 05/04/201 7

O Município/Estado deve executar conforme o
projeto ou enviar a seguinte documentação: A)
Novo projeto, assinado pelo responsável
técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) do referido Projeto;
C) Planilha comparativa de custos (solução
anterior x situação atual), informando o destino
a ser dado para a diferença dos valores (se for
Justiﬁcada
menor o custo da situação atual) ou declarando
ser a Prefeitura a responsável pela despesa
gerada (se for maior),- D) Justificativa Técnica,
devidamente assinada pelo engenheiro ou
arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões
da alteração e sua anuência com o projeto

apresentado.

)X/
de 42
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Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA, nº 015-005/2018, a Prefeitura
Municipal de Vitória/ES apresentou, por meio do Ofício nº 042/2018” de 09/04/2018, a
seguinte justificativa:
Em atendimento

&

...Cmei Ouro Verde -já foram sanadas as restrições e ínconformidades,
conforme segue os prints em anexo.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal apresentou justificativa alegando que foram sanadas
inconformidades constantes no Sistema SIMEC, no entanto, em consulta realizada no
referido sistema, em 23/04/2018, verificou-se que a entidade atualizou somente o
cronograma de execução da obra, mas referente ao Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) que não foi executado em [conformidade com o projeto, constando
apenas como "justificada", aguardando análise conclusiva pela unidade técnica do Programa
dos registros realizados.

Portanto, mantém—se a constatação, tendo em vista que se
analisou a pertinência da medida apresentada pela Prefeitura.

&

DIGAP ainda não

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

a

Avaliar a medida apresentada pela Prefeitura, constante no SIMEC, de forma
evitar pendências que eventualmente possam comprometer a regular execução da obra.

4.3 Obra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proinfância ID 25383 - CMEI
Melyane e ID 25384 - CMEI Rivahem, pertinentes ao TC PAC2 nº 5073/2013, constatou—se
que as mesmas encontram-se paralisadas e em processo de depredação, não se
observando, até a data desta inspeção, atividades que indiquem cuidados com a guarda e
conservação dos bens produzidos, em desacordo com o disposto na letra 'a', do Inc III, do
Art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.

Evidências:
Inspeção "in loco" nas obras do Proinfância, conforme a seguir:

TC nº

Situação verificada
Obra abandonada, sendo depredada pela comunidade

TC Nº 5073/2013 (ID 25383)
CMEI MELYANE

local (16.74% executado).

TC Nº 5073/2013 (ID 25384)
CMEI RIVABEM

Obra abandonada, sendo depredada pela comunidade
local (17.10% executado).

l
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Relatório fotogréﬁco das obras inspecionadas:

Foto 2 ID 25384 - CMEI Rlvabem

Foto 3 - ID 25383 - CMEI Melyane

~

i

~~

m-..—4

.

_

Foto

Foto 4 ID 25384 - CMEI Rivabem

1

ID 25384 - CMEI Rívahem (retirada de materiais da obra)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015.005, de 03/04/2018, a Prefeitura
Municipal apresentou justificativa, por meio do Oficio nº 043 de 13/04/2018, esclarecendo o seguinte:

quanto ao abandono da obra, a
Prefeitura realiza periodicamente a limpeza e conservação da mesma, só não conta com
segurança 24 horas, pois esta deve ser armada, por razão da localidade onde esta inserida, visto
"... Em relação ao TC nº 5073/2013, (ID25383) Cmei Melyane

—

\Ílxde 42 'ª/
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que o custo deste serviço é demasiadamente alto em relação ao que poderia acontecer com a
construção, pois a prefeitura não paga pelo materiais soltos e sim quando estão instalados.
Em relação ao TC nº 5073/2013, (ID 25384) Cmei Rivabem quanto ao abandono da obra. a
Prefeitura realiza periodicamente & limpeza e conservação da mesma, só não conta com
segurança 24 horas, pois esta deve ser armada, por razão da localidade onde esta inserida, visto
que o custo deste serviço é demasiadamente alto em relação ao que poderia acontecer com a
construção, pois a prefeitura não paga pelo materiais soltos e sim quando estão instalados,..".
—

Análise da equipe:
Nos casos das obras em referência, verificou—se a dificuldade ou omissão da
e conservar adequadamente o patrimônio público gerado
do Programa, sendo que deste fato, decorre o estado atual
decorrentes
investimentos
pelos
em que se encontram as obras inspecionadas.

Prefeitura em operar, manter

Cabe ressaltar que a alegação apresentada pela Prefeitura de que o custo
deste serviço (manutenção, Vigilância e conservação por guarda armada) é demasiadamente
alto em relação ao que poderia acontecer com a construção, corrobora a constatação de
obra paralisada e que vem sendo objeto de depredação. Assim, não se evidenciam medidas
efetivadas por parte da administração que salvaguardassem o patrimônio produzido,
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
concluir a construção ainda que com recursos próprios.
Ressalta—se que o termo de compromisso pertinente às obras foram de 2013 e
que a vigência está prevista para terminar em 10/09/2018, estando as obras com baixa
execução física, com respectivamente 16.74% e 17.10%, conforme consulta realizada no
Sistema SIMEC-Obra 2.0, em 20/04/2018.
'

Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Campo Largo-PR que garantam a adequada continuidade da
execução da. obra da unidade do Proinfância 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.

4.4 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Em verificação "in loco" realizada nas obras do Proinfância ID 25383 - CMEI
Melyane e ID 25384 - CMEI Rivabem, pertinentes ao Termo de Compromisso nº 5073/2013,
verificou—se ausência das placas de identificação com logo do Governo Federal/Ministério da
Educação e do FNDE, em desacordo com o disposto no Art. 59, Inciso III, letra "j” da
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores.
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Evidências:
Inspeção "in—loco" realizada nas obras de construção do Proinfância, no
período de 26 a 28/03/2018, conforme relatório fotográfico & seguir:

~

Foto

1 -

ID 25382 CMEI OURO VERDE RIVABEM

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015.005, de 03/04/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 042, de 09/04/2018, a seguinte

justificativa:
"... Em relação à placa a empresa que abandonou a obra recolheu a placa e
outra será colocada assim que a nova empresa assumir a execução...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que será providenciada a
placa de identiflcação das obras do Proinfância ID: 25383 e ID: 25384 assim que a nova
empresa assumir a execução das referidas obras, a ausência de Placa de identificação da
obra com 0 logo do Governo Federal / Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto
”j” da Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações
no art. 59, Inciso III, letra
posteriores, o qual estabelece que a prefeitura "deverá assegurar e destacar
obrigatoriamente a participação do Governo Federal, Ministério da Educação e do FNDE em
toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto pactuado,
obedecendo ao modelo—padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal
em placas, de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta
do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de
dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República".
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

Recomendações:

"
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4.4.1 A DIGAP

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIGAP que providenciou a fixação das placas das obras, mediante apresentação de
relatório fotográfico, atendendo a legislação Vigente e o pactuado com o Governo Federal.
4.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Verificou—se nos comprovantes de pagamentos a utilização indevida dos
recursos do Termo de Compromisso nº 6787/2013, referente à obra ID: 1005587, no valor
total de R$449.764,04, para pagamento de despesas pertinentes ao Termo de Compromisso
nº 5073/2013, referente às obras ID's 25382, 25383 e 25384, descritas na tabela no campo
evidência, em desacordo com o disposto no item VII do Termo de Compromisso nº
6787/2013.

Evidências:
Ofício nº 042 de 09/04/2018, da PM de Campo Largo—PR, em resposta a SA nº
015.005, Memorando nº 090 de 06/04/2018, Memorando nº 069 de 20/10/2017, da PM
Campo Largo-PR, extratos bancários do período “de 04/11/2016 a 22/12/2017, das contas
específicas dos Termos de Compromissos, abaixo especificado:
Notas fiscais referentes as despesas pertinentes ao Termo de Compromisso nº
5073/2013, pagos com recursos do Termo de Compromisso nº 6787/2013, conforme a
seguir:

da NF

alor da NF (R$)

112

59.310,02

117

55.195,47

113

62.240,45

1094

83.874,08

1095

52.384,41

1152

126.729,57

1153

10.030,04

ermos e ID's
Nº 5073/2013 (ID 25384) CMEI Rivabem
Nº 5073/2013 (ID 25383) CMEI M

e

Nº 5073/2013 (ID 25382) CMEI Ouro verde

.764,04

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015.005, de 03/04/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou justificativa, por meio do Ofício nº 042 de 09/04/2018,

esclarecendo o seguinte:
"... Em relação ao TC nº 3787/2013 (ID 1005587) CMEI Botiatuva A conta
—

\
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corrente em relação a este Cmei será corrigida e realizado a devolução do
recurso. Para isso a Procuradoria Geral do Município está seguindo os
trâmites legais.
(...)
o setor de orçamento e finanças a solicitação de
correção das contas correntes...".

foi encaminhado para
Análise da equipe:

A justificativa apresentada corrobora a constatação. Ressalta-se que para
cada termo de compromisso está previsto a abertura de conta corrente especifica para a
movimentação dos recursos (art. 59, alínea "c" da Resolução nº 13 de 08/06/2013). Nesse
viés conforme disposto no item IV, do Termo de Compromisso pactuado estabelece a
seguinte responsabilidade a Entidade:

"...IV Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente
no cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso e dentro do
prazo de execução definido no art. 11 da Resolução CD/FNDE nº 13/2012,
assim como responsabilizar-se para que a movimentação dos recursos ocorra
somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de
Compromisso ou para aplicação financeira devendo a movimentação realizarse, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada
a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de
serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo
proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/201 1 ..'
—

Portanto, permanece a constatação, tendo em vista estar caracterizado a
aplicação indevida em objeto diverso para o qual os recursos do FNDE foram transferidos.
Recomendação:
4.5.1 Á DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Campo Largo/PR que garantam o saneamento do fato apontado e a correta
restituição dos valores à conta do Programa, adotando ainda, se necessário, iniciativas
visando resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

a

4.6 Despesa sem comprovação.
Fato:
Conforme a documentação apresentada, verificou-se a Nota Fiscal nº 290, de
16/05/2017, no valor de R$19.240,01, emitida pela Empresa Construtora Infrateco LTDA,
EPP, referente a 1ª medição da obra ID 1005587- CMEI Botiatuva, que ainda encontrava-se
em processo de pagamento no setor financeiro da Prefeitura. Em inspeção 'in loco' realizada
na área apresentada para a construção da unidade do Proinfância, verificou-se a ausência
da realização dos serviços descritos na referida nota ﬁscal, sendo que o terreno apresentado
«

x

'
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pela Prefeitura tratava-se de área aberta, sem canteiro ou identificação de obra.
Cabe acrescentar que conforme pesquisa ao sistema SIMEC, em 15/03/2018,
a obra se encontra como "em Licitação" e a vigência do respectivo de Termo de
Compromisso nº 6787/2013 encontra-se próximo do vencimento, em 10/09/2018.

Evidências:
Tela do SIMEC referente a pesquisa realizada, em 15/03/2018, Inspeção in
loco realizada no local da obra ID 1005587- CMEI Botiatuva, conforme relatório fotográfico
e Nota Fiscal nº 290, de 16/05/2017, no valor de R$19.240,01, emitida pela Empresa
Construtora lnfrateco LTDA, EPP.

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

Análise da equipe:
Conforme consulta realizada ao SIMEC, Obras 2.0, em 15/03/2018, bem como
análise da documentação apresentada pela entidade, verificou-se a seguinte situação:
Consta no SIMEC - Obras 2.0: obra em licitação, os quais foram repassados
pelo FNDE o valor de R$ 407.466,45, correspondente a 25%, do valor global previsto para a
obra.
Em que pese não ter havido & inserção no Sistema SIMEC, a Prefeitura
Municipal apresentou a equipe de auditoria do FNDE a Nota Fiscal nº 290, de 16/05/2017,
no valor de R$19.240,01, emitida pela Empresa Construtora lnfrateco LTDA, EPP, que
demonstraria a realização da 1ª medição da obra, referente a instalação de barracões
provisórios e locação da obra. A referida nota fiscal encontrava-se no setor financeiro da
Prefeitura Municipal para pagamento.

No entanto, conforme inspeção 'in loco' realizada na área destinada a obra,
verificou-se a ausência de evidência dos serviços especificados na referida nota fiscal, sendo
que no terreno apresentado pela Prefeitura tratava-se de área aberta, sem canteiro ou
identificação de obra.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendaçães:
A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas que garanta que a referida
despesa seja impugnada quando da análise da prestação de contas.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2014

~~~
\
_4

E
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Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 201302589/2013, 201401325 e 201406183, ambos de 2014.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 631.000,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos ﬁnanceiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente a amostra no valor de R$ 484.595,87
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete
centavos) referente à Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (conjunto aluno e
carteiras para cadeirantes), pertinente aos Termos de Compromissos nº 02589/2013,
01325/2014 e 06183/2014.

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 nº 02589/2013,

01325/2014 e 06183/2014, 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 carteiras para
cadeirantes) conforme segue:
Item

Escola

~
Monsenhor Ivo
Zanlorenzi

O Ateneu

15 de Outubrº

Quantidade Valor Unitário

Valor Total

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

Conj. Aluno CJA/06159m e
188m

30

118 ’ 00

3 ' 540 ’ 00

Con]. Aluno CJA/OS 1.19m e
1.42m

25

118 ’ 00

2.950 ’ 00

Conj. Aluno CJA/04 1.33m e
1.59m

2.7

120 ' 00

3 ' 240 ' 00

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

Conj. Aluno CJA/06159m e
188m

32

118,00

3.776,00

Conj. Aluno C]A/031.19m e
1.42m

24

118 ' 00

2 ' 832 ' 00

Carteiras para cadeirantes

2

148,00

296,00

Conj. Aluno CIA/06159111 e
188m

60

118 ’ 00

7 ' 080 ’ 00

_
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Solidariedade

Mªriª Jºªnª Mªrººhi

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

Conj. Aluno CJA/06159m e
188m

38

118,00

4.484,00

Carteiras para cadeirantes

2

148,00

296,00

120

118,00

14.160,00

1

148,00

148,00

35

118,00

4.130,00

Conj. AlumãglgAn/IM 1.33m e

30

120,00

3.600,00

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

Conj. Alunãgâ/Oõlãgm e

30

118,00

3540,00

Carteiras para cadeirantes

2

148,00

296,00

Conj. AlunÍgIâ/Oõlsgm e

35

118,00

4.130,00

90

118,00

10.620,00

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

ConJ.Alun(iiJ2An/103 1.19m e

10

118,00

1.180,00

Conj. AluniggArgM 1.33m e

60

120,00

7200,00

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

30

11 8,00

3.540,00

100

120,00

12.000,00

2

148,00

296,00

68

118,00

8.02 4,00

2

148,00

296,00

30

118'00

3'540'00

100

120,00

12.000,00

Carteiras para cadeirantes

1

148,00

148,00

ConJ.AluncíâJ2An/103 1.19m e

30

118,00

3540100

com-

Mªngªs 061591“ º

Carteiras para cadeirantes
Cºnj“
Dona Fina

Padre Natal Pigato

“1111355833

061591“

ª

Luíz Júlio
Cºnj“ Alum;

212%”

“gm º.

joão Santana

Cºnj“ Alum;
iªi/103
'

Vereador José
Andreassa

Cºnj“

“ºm º

“mªgºª“ 13331 º

Carteiras para cadeirantes

Reinº Lºucinha

Conj.

Mundiªl/103 1.19m e“

Carteiras para cadeirantes
Alunçí EIJZAIÁOB 1.19m

&

Conj.A1un01%g:/n04 133m

ª

C011].

Sete de Setembro

Caetano Munhoz da
Rocha

~

Total

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:

&

Constatações:

KÃ/
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5.1 Ausência de atuação do Conselho de Controle Social.

Fato:
Conforme reunião realizada entre a equipe da auditoria e os membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAC's/FUNDEB, bem como
nas inspeções realizadas nas escolas, verificou-se que o Conselho CAC's/FUNDEB não
realizou a verificação e o acompanhamento das ações do Programa inerentes à aquisição,
recebimento e distribuição dos bens adquiridos à conta do PAR-Mobiliário, evidenciando
que o CAC’s/FUNDEB não atuou de acordo com as competências estabelecidas no art. 10 da
Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012.

Evidências:
Ata da Reunião dos membros do CAC's/FUNDEB com a equipe da auditoria,
realizada em 19/03/2018 e inspeção "in loco" realizada nas escolas municipais
beneficiadas, conforme a seguir demonstraada:

- Total de

Escola Municipal
Itens recebido

Carteiras
Conj. Aluno
p ara
Amarelo
cadeirantes

Conj. Aluno
Conj. Aluno
CIA/Amarelo CIA/Vermelho
1 .33m e
1.19m e
1 . 59m
1.42m

Maria Joana Marochi

2

120

-

-

Dona Fina

1

35

-

30

1

30

-

—

30

25

27

32

24

15 de Outubro

60

-

Solidariedade

38

-

Luíz úlio

35

90

oâo Santana

-

10

Padre Natal

to

Monsenhor Ivo Zanlorenzi
O

Ateneu

Vereador José Andreassa

30

Reino da Loucinha

68

Sete de Setembro

30

Caetano Munhoz da Rocha

30
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Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 015-005, de 03/04/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório o Conselho CACS-FUNDEB não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
De acordo com o relatado em reunião realizada com os membros do
'S/FUN
CAC
DEB, os mesmos informaram desconhecer a função daquele Conselho quanto ao
acompanhamento e controle das ações pertinentes ao obj etc do Programa. Em
consequência, não estavam atuando de acordo com as competências estabelecidas no art.
10 da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, conforme transcrição & seguir:
"...O acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no ant. 24 da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007...".
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.1.1 A DIGAP

Orientar o Conselho para que exerça as competências previstas na Lei nº
12.695, de 25 de julho de 2012, em especial quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no
Art. 10.
5.2 Auséncia de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.

Fato:

<%
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Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, contrariando 0 art. 5º, item III, letra ‘r', da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e
alterações posteriores.

Evidências:

~
TC
002589/2013
001325/2014

Notas Fiscais abaixo exemplificadas:

~
Empresa - CNP]

Nota Fiscal
Número, Valor

e

data

~

nº 3935, R$ 21.240,00; 3937, R$
Toão Roberto Davoglio LTDA, nº
21.600,00; 3936, R$ 42.480,00 e 3938, =
02.419.903/0001—37
R$43.200,00, de 03/08/15
,

_

_

GGL - Industria de moveis de
Aço LTDA, CNPJ nº

Nº 5015 de 16/08/2017, R$ 6.786,54

-

L

02.985,342/0001-33

006183/2014

Maqmóveis Industria e
Comércio de Móveis LTDA.

Nº 35694, R$ 90.274,00 de 30/09/2016
e 36051, R$ 5.920,00 de 13/10/2016

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015.005, de 03/04/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou, por meio do Ofício nº 042 de 09/04/2018, a seguinte

justificativa:
"...será comunicado a todos os fornecedores para que nas próximas aquisições
seja incluída a identificação da documentação comprobatória com o nome do
Programa e do FNDE, respeitando a resolução...".

Análise da equipe:
A ausência de identificação contraria o disposto no § 2º, art.15 da Resolução
nº
12, de 17/03/2011, o qual determina que os documentos comprobatórios das
CD/FNDE
despesas deverão ser emitidos em nome do município, e com a identificação do
Programa/FNDE.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU—1a Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
”...Não se trata de preceito inútil, poís visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte." Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que

vª,
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tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006...".
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
5.2.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR, que determinam a identificação dos comprovantes de despesas com
o nome do Programa e do FNDE.

5.3 Inexecução do Programa.

Fato:
A Entidade não utilizou os recursos repassados à conta do Termo de
Compromisso nº 001325/2014. O referido Termo de Compromisso incialmente firmado em
11/06/2014, conforme consulta realizada em 15/03/2018 no SIMEC, teve a solicitação de
reformulação aprovada em 18/05/2017 e os recursos liberados em 29/05/2017. No entanto,
até a data desta inspeção & Entidade ainda não havia iniciado a execução das
ações previstas no plano de trabalho, em desacordo com o disposto nos itens I e II do
Termo de Compromisso nº 01325/2014.
Ressalta—se a vigência do Termo de Compromisso em questão,

expira em

30/10/2018.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0695—5, conta corrente nº 58205-0, dos meses de
maio/2017 a março/2018, extraídas em 15/03/2018, visita à obra vinculada (Creche ID
25382-Cmei0uro Verde), conforme a seguir:
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ID 25382 CMEI Ouro Verde - Etapa ﬁnal da obra (foto

1)

ID 25382 CMEI ouro verde- Etapa ﬁnal da obra (foto 3)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015.005, de 03/04/2018, a
Prefeitura Municipal apresentou, por meio do Ofício nº 042 de 09/04/2018, a seguinte

justificativa:
"...os mobiliários e equipamentos a estes termos estão vinculados às obras do
Proinfância. A prefeitura esta adquirindo as quantidades referentes à obra
Ouro verde (ID25382), para a finalização da construção...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constação.

Decorridos onze meses da liberação dos recursos a Entidade não executou as
ações do plano de trabalho aprovado, contrariando assim o disposto nos itens I e II
do Termo de Compromisso nº 001325/2014:

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

l
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II -

Executar os programas em conformidade com as normas específicas
editadas pela FNDE para execução do PAR e das demais ações ﬁnanciadas...".

Importante frisar que os investimentos educacionais com recursos do PAR Mobiliários e Equipamentos contribuem para a melhoria do desempenho da educação e no
caso em tela estão Vinculados à obra do Proinfância CMEI Ouro Verde, que a época da
fiscalização encontrava-se em execução os acabamentos finais da obra. Assim, a não
utilização dos recursos comprometem o alcance dos objetivos estabelecidos no Programa.
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
5.3.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em Vista que os recursos estão parados
na conta e que a aplicação deverá ser realizada ainda na vigência do termo de compromisso,
de forma a adotar as medidas necessárias com vistas a garantir a correta aplicação dos
recursos transferidos com vistas ao alcance dos objetivos do Programa e benefício da
clientela escolar ou, se for o caso, adotar medidas que evitem danos ao programa e aos
cofres da autarquia.
6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2014

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 201302589, 201303876 ambos de 2013, e 201700369, CAMINHO
DA ESCOLA, na subação VEÍCULOS ESCOLARES.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 631.000,00
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$ 1.088,990,00 (Hum
milhão, oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais), pertinente aos Termos de
Compromissos nº's 02589/2013, 03876/2013, e 00369/2017.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 631.000,00 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos referentes ao Programa
Caminho da Escola, no exercício de 2014, sendo que os valores examinados referem-se aos
recursos repassados pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos nºs 02589/2013,
03876/2013, e 00369/2017.

Informação:
“ªv“)g/
'
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As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, a' conta dos Termos de Compromissos nº's 02589/2013, 03876/2013, &

00369/2017, referente à:

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

e

atendimento ao público beneficiário do

Foram inspecionados 05 veículos escolares, conforme segue:
Escolares
ermo de

de atendimento

/15 190 EOD E HD ORE

Reserva

.BENZ/OF 1519 RORE

Reserva
de Itaiacoca, Herm-Estrada do Cerne,jajeado e Sao

.BENZ IOF 1519 R. ORE

.BENZ/OF 1519 RORE

CITY CLASS 70C 17

4887

Pedro, Cachiva e Pavão

Aparecida e Vila bancária

1649

11/2014

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:

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

Fato:
Conforme reunião realizada entre a equipe da auditoria e os membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, bem como
as inspeções realizadas nas escolas, verificou-se que o Conselho CAOS/FUNDEB não
realizou a verificação e o acompanhamento das ações do Programa tais como: condições dos
veículos, cumprimentos das rotas e horários, documentação de despesas a conta do
programa, evidenciando o não acompanhamento pelo Conselho, em desacordo com o
disposto no § 13, do art. 24 da Lei 11.494, de 20/06/2007.
—

Evidências:
Ata da Reunião realizada com membros do CACS/FUNDEB e a equipe da
Auditoria do FNDE, em 19/03/2018 e inspeção "in loco" realizada nas escolas municipais
identificadas no quadro abaixo:
Escolas M
Maria cana Marochi
Dona Fina
Padre Natal Pi ato
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Monsenhor Ivo Zanlorenzi
O

Ateneu

15 de Outubro

Solidariedade
Luíz úlio
oão Santana

Vereador josé Andreassa
Reino da Loucinha
Sete de Setembro

Caetano Munhoz da Rocha

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 015—005, de 03/04/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório o Conselho CAOS-FUNDEB não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
De acordo com o relatado na reunião realizada com os membros do
CAC 'S/FUNDEB, os mesmos informaram desconhecer a função daquele Conselho quanto ao
acompanhamento e controle das ações pertinentes ao objeto do Programa. Em
consequência, não estavam atuando de acordo com as competências definidas para o
acompanhamento das açõe do PAR, o que contraria o disposto no § 13, do art. 24 da Lei
11.494, de 20/06/2007.

".O

acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no art. 24 da Lei no 11.494, de 20 dejunho de 2007...".
Dessa forma, mantém—se a constatação.

Recomendações:
6.1.1 A DIRAE

Orientar o Conselho para que exerça as competências previstas na Lei nº
12.695, de 25 de julho de 2012, em especial quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no
Art. 10, da citada lei.
6.2 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:

(
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Em Inspeçâo realizada nos veículos adquiridos à conta do Programa Caminho
da Escola, especificados no campo "evidência", verificou—se que os mesmos não apresentam
condições adequadas para o transporte de escolares, proporcionando risco à segurança dos
alunos beneficiários pela ausência de equipamentos obrigatórios de segurança, bem como
apresentam sinais de falta de manutenção, em desacordo com o disposto no Art. 136, da Lei
nº 9.503, de 23/09/1997 e art. 13, da Resolução nº 45, de 20 denovembro de 2013.

Evidências:

~

Ofício nº 047/2018 de 13/04/2018, em resposta & S.A. nº 015—002/2018 de
26/03/2018 e inspeção realizada nos veículos escolares, conforme relatório fotográfico.

~

Veículo Placa

Situação Encontrada

[EG-4327

Veículo parado aguardando manutenção na oficina. Vidro do para-brisa,
lado direito trincado; vidro janela de passageiro logo na entrada do
veículo trincado (prestes a estourar), sensor de estacionamento e câmara
de ré danificados.

AZN-9805

~

Extintor com prazo de validade vencido. Motoristas sem formação para
condução de escolares. Sensores de estacionamento e câmara de ré
danificados.

AZI-1649

Extintor com prazo de validade vencido

e

Motoristas sem formação para

condução de escolares.

az‘a‘i

""“‘

11

&

“**—“'A

*

AZG—4327 -

.

.

.

Vidro do para-brisa trincado

All-1649 - Extintor com prazo de validade vencido.

AZG—432'7 -~VlClI'D Janela de

passageiro logo na entrada do veículo

~~

trincado

[El-1649 - câmara de ré danificada

\\‘.
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Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 015-002/2018 de 26/03/2018, a
Prefeitura Municipal de Campo Largo/PR, por meio do Oficio nº 047/2018 de 13/04/2018,
apresentou a seguinte justificativa:
"...Veiculo Placa/ Situação:

AZG-4327 - Aguardando

a conclusão de empenho para a realização da
manutenção. Veículo continua em manutenção.

AZN-9805

Aguardando orçamento do serviço solicitado pela
motorista está orientado a realizar sua matrícula para
formação de condução de escolares nas instituições credenciadas.
auditoria.

-

O

AZI-1649 - Troca da carga do extintor sendo realizado.

O

motorista

está orientado a realizar sua matrícula para formação de condução de
escolares nas instituições credenciadas.

(...)

Para as inspeções semestrais dos veículos do Programa Caminho da
Escola, a Prefeitura Municipal de Campo Largo através da
Procuradoria do Município está viabilizando a forma legal de
contratação de empresa para a inspeção.
(...)

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura apresentou justificativas elencando as providéncias que serão
adotadas com vista o saneamento das situações verificadas nos veículos escolares.
Conforme dispõe o artigo 13 da Resolução nº 45/2013, será considerado utilização indevida
os veículos de transporte escolar que estejam em desacordo com os dispositivos desta
Resolução e demais normativos do Programa Caminho da Escola, sujeito ao agente público
as sanções na forma da legislação aplicável.
A ausência dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos
adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, contraria o disposto no Art. 136, da Lei
nº 9.503, de 23/09/1997, que estabelece:

”...Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo-se, para tanto.-

,,
[

(...)
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inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança...”
(...)

Conforme justificativa apresentada pela Prefeitura, o veículo "AZG—4327 está
aguardando a conclusão de empenho para a realização da manutenção e veículo continua
em manutenção". Documentos acostados na justificativa demonstra o início dos
procedimentos com vistas a abertura de licitação para manutenção dos veículos (notas de
empenho nº(s) 2449/2018, 2450/2018 e 2452/2018, assim, nesse hiato de tempo, o mesmo
não cumpre a finalidade prevista no objeto pactuado na oferta de transporte para escolares,
contrariando o disposto no item XXII, do Termo de Compromisso nº 02589/2013, que
estabelece a Prefeitura a responsabilização por todos os procedimentos necessários à
aquisição e manutenção dos bens e equipamentos adquiridos.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
6.2.1 A DIRAE

Notifique a Prefeitura para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE,

relatório fotográfico dos veículos apontados no campo "Evidências", comprovando que
regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE.
7. Conclusão:
7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4;6,
5.1, 5.3, 6.1 e 6.2 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.
7.3. Na constatação referente ao subitem 1.2, 2.1, 4.1, e 5.2 a impropriedade
operacionalização
na
do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.

7.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
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bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
7.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.
7.6. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
especificos
deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
itens
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.

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 DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aquele do item 4 (PROINFÃNCIA) e 5 (MOBILIÁRIO); atentando para o contido no
subitem 7.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.2.1 a 4.6.1,
5.1.1 e 5.3.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e
Acompanhamento (DIPLA) da (COPAC) acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas, sobre o cumprimento do objeto dos 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;

8.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e 6
- PAR/TD - Programa Caminho da Escola;
—

8.4. a DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aquele do item 4 (PROINFÃNCIA) e 5 (MOBILIÁRIO),- atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 41
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5.1.1 e 5.3.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar a Divisão de Planejamento e
Acompanhamento (DIPLA) da (COPAC) acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; C) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. a DlGAP: 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 Prefeitura do Município de Campo Largo/PR, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 1.2.1, 2.1.1, 4.1.1 e 5.2.1, ficando consignado que não há
necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.
8.7. a Diretoria Financeira
naquilo
que lhe compete;
contas

Em

“Mg/>018

~

"a:

\

DIVAP/CORAP/A‘EUDIT/FNDE

k

-

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

~~
DIVAP/CORAP/AUDIT/FNDE

Of
,!
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 13 [2018
DESPACHO

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.

Emil/Ll

l8

~~
%” Chefe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a )—.Chefe

Em

& l
b—l—

Coordenador(a )da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 827634).

EM“
Auditor-Chefe
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