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. 11 [2018

PREF MUN DE BARRA DO PIRAI R]

Auditoria realizada no período de 26 a 29/03/2018, 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

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017 - O.S. nº 34./2018,
referente ao item 115 do anexo V do PAINT 2018,—

—

Anansadopone
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS nº
35/2018, referente ao item 116 do anexo V do PAINT 2018;

—

Anansado per:

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, exercício 2017 - OS nº
36/2018, referente ao item 117 do anexo V do PAINT 2018;

—

Anansado pon

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFAN CIA, exercícios 2014 - OS. nº 37/2018, referente
ao item 118 do anexo V do PAINT 2018;

—

—

Analisado por:

e

- Plano de Ação Articulada

per::
—

e

PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2013 e 2014
nº 38/2018, referente ao item 119 do anexo V do PAINT 2018;
—

Analisado

OS

—

e

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
KEN“
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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$ 889.031,20
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$ 889.031,20 (oitocentos e oitenta e nove mil e trinta e um reais e Vinte
centavos).
—

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

verificação das ações pertinentes

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

—

—

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 18 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Barra do Pirai-R] para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Código
Item INEP

Escolas

1

“33034761

Uardim de Infância Ortelina Bichara

2

“33125350

[Joao de Deus

3

33034745

Jardim de Infância Municipal Monteiro Lobato

4

33034737

5

33034796

jardim de Infância Ismael
jardim de Infância Newton Rocha Brandao

6

33034680

Professor Arlindo Rodrigues

7

33034532

Professor Jehovah Santos

]

[

,

%
I

'
'.

RFNg 11/2018 / PREF MUN DE BARRA DO PIRAI

ª; de 42

(já (ªºs

8

33034621

Maria Gonzaga de Oliveira

9

33034435

Conde Modesto Leal

10

33034630

11

33034613

Manoel Fonseca

12

3303481 8

13

331 12401

Marieta Vasconcelos C. Coelho
jardim de Infância Peixinho Dourado

14

33034583

América Barbosa da Silva

16

33034648

Miguel Vasconcelos

16

33034605

“Cortines Cerqueira

17

33127522

Adma David Chedid

]

”33034907

CIEP Brizolão 284 Municipalizado Nelly de Toledo Rocha

[

18

Auditoria,

[

Mario Mariotini

l

I

J

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

Constatações:
1.1 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento de 8.893 (oito mil, oitocentos e noventa e três) alunos
matriculados na educação básica a Prefeitura Municipal emprega apenas 01 (uma)
nutricionista no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga
horária semanal de 40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com o disposto no
parágrafo 2ª, art. 12. da Resolução CDIFNDE nº 26/2013.

Evidências:
Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017 e consulta
extrato Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, na aba "DADOS
DA UNIDADE/RESPONSÁVEL TÉCNICO/NUTRICIONISTA” em 08/03/2018, Ofício nº 104
/2018, de 28/03/2018, da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-R], em resposta & SA nº

011.004/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 011—004, de 28/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 104 /2018, de 28/03/2018, a seguinte

justificativa:

"...Apresentamos o quadro técnico de nutricionistas inferior para
cumprimento das atribuições exigidas para atuação na alimentação escolar,
como já foi constatado em termo visita nº 6181/16 do Conselho Regional de
Nutricionistas 4ª Região que foi enviado a Prefeitura Municipal através do
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processo nº 10520/16. Será realizado através deste documento, o reforço da
solicitação a ﬁm de suprir o quadro...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a
disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a
determinação do § 29 do art. 12º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
"...art. 10: Consideram-se, para ﬁns desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação

~

básica:

Nº de alunos
[Até 500

~

Nº Nutricionistas

11

RT 30 horas

”1 RT + lQT
”1 RT + 2QT

[501 a 1.000

[1.000 a 2.

RT + 3QT

2.501 a 5.000

1

Acima de 5.000

1 RT + 3QT e + 01 OT a cada fraçao de
2.500 alunos

Carga horária Técnica
Mínima semanal
recomendada.
-30 horas
”30 horas

l

]

“30 horas
30 horas

[

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 justificou que o fato apontado pela equipe de auditoria já foi
objeto do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, 0 qual está sendo implementada
medidas com vistas a ampliação do seu quadro técnico.
Considerando os dados do censo escolar, atualmente a nutricionista atende
aproximadamente 8.893 (oito mil, oitocentos e noventa e três) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 01 (um) nutricionista e para o cumprimento da norma, faz—se
necessário o total de 07 (sete) 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 Barra do Piraí/R], bem como o treinamento para a qualificação dos
proﬁssionais responsaveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

3V
\

Portanto, mantém—se a constatação.

'
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Recomendações:
1.1.1 A DIRAE

Entidade para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
medidas concretas visando assegurar o atendimento dos parâmetros numéricos mínimos de
referência relativos ao número de nutricionistas em função do número de alunos atendidos
pela EEx., em consonância com o art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com o art. Gº, § Sº da
Resolução CDIFNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

Notificar

&

1.2 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Em inspeções realizadas nas escolas municipais, conforme demonstradas no
campo "Evidências", verifico-se que os manipuladores de alimentos não estavam
devidamente paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção, tais como: roupa
adequada, avental, sapato fechado, em desacordo com o disposto nos itens 4.2 e 4.6, da
Resolução - RDC nº 216 da ANVISA/Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, de 15/09/04,

Evidências:
Inspeções às escolas relacionadas abaixo, conforme relatório fotográfico a

~

E.M Arlindo Rodrigues - Manipuladores de alimentos com vestimentas E. M Manoel Fonseca - Manipuladores de alimentos com vestimentas
inadequadas.
inadequadas.

~E.

M Adma Divid Chidid - Manipuladores de alimentos com vestimentas inadequadas. E, MJehovah Santos -
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Jardim de Infância Newton Rocha Brandao - Manipuladores de alimentos com vestimentas inadequadas.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

-

SA nº 011-004, de 28/03/2018, a
a seguinte

Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 104 /2018, de 28/03/2018,
justificativa:

"...A Divisão de Nutrição Escolar, através da responsável técnica, realizou
previamente o levantamento de vestimentas adequadas para os
manipuladores de alimentos da rede municipal, onde houve aquisição, porém
devido à demanda, faz-se necessário uma nova aquisição. Será realizado novo
levantamento e enviado a Divisão de Atendimento Escolar, para que seja
elaborada nova requisição para aquisição de vestimentas apropriadas...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

A ausência de indumentária adequada dos manipuladores de alimentos
itens 4.2 e 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA/Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04, que estabelece:

contrariam

os

"...4.2.7 05 funcionários responsáveis pela atividade de higienização das
instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados
daqueles utilizados na manipulação de alimentos.
(...)

4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando—se com
uniformização completa, bem conservada e limpa. Os uniformes devem ser de
cor clara e de uso exclusivo nas dependências internas do estabelecimento. Os
sapatos devem ser fechadas e em boas condições de higiene e conservação.
4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao
trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do
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serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre
que se fizer necessário. Devem ser afixados cartazes de orientação aos
manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos e demais
hábitos de higiene, em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações
sanitárias e lavatórios.

4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes,
toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso
de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a
maquiagem...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE
a PM de Barra do Piraí-R] para que comprove à DIRAE/FNDE, em
prazo certo, a regularização da indumentária das manipuladoras da alimentação escolar,
encaminhando ao FNDE os documentos fiscais de aquisição das indumentárias e, ainda,
relatórios fotográficos das escolas Visitadas que demonstrem que os profissionais estão

Notificar

utilizando

o

referido material em suas atividades

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR exercicio 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$ 2.362,10
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$ 2.362,10 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e dez
centavos).
—

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

verificação das ações pertinentes

—

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
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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
e medição de rotas.

financeira, manutenção dos veículos

Foram inspecionados 13 veículos escolares, conforme segue:

Veiculos Escolares
Tipo
“Marca/Modelo
VW/15.190 EOD
ESCOLAR HD

ônibus

-

VW/15.190 EOD
ESCOLAR HD

.

Onibus

"Placa
LLF8 08 6

LPQ8244

I

Localidade/rota de atendimento
Boa Sorte, Morro do Gama, Asilo,
Creche Municipal Paulo Carneiro
Marins, Jardim de Infância Murilo
Braga.

Morro do Gama, Asilo, Boa Sorte,
Cantão, Jardim de Infância Ismael,
Escola Municipal Coronel Aylton
Coelho.

VW/15.190 EOD E. HD

Onibus

ORE

»

.

.

Micro-Ombus

IVECO/CITYCKASS
7OC17

KPR7834

KYO4718

Cantão, Nossa Senhora de Fátima,
Jardim de Infância Ismael, Escola
Municipal Coronel Aylton Coelho.

Vila Helena/Santa Bárbara, Oficina
Velha, Escola Municipal Cortines
Cerqueira, Escola Municipal Arlindo
Rodrigues.

Kombi

VW/KOMBI LOTAÇÃO

LTF3530

~

Boca do Mato, Guararema, Roseira,
Ponte do Andrade, Escola Municipal

Anna Casalli, Escola Municipal
América Barbosa.

Kombi

ônibus

VW/KOMBI LOTAÇÃO

M‘ BENZ/M5010 VIALE

LKX1061

LNT9997

Califórnia/Jardim de Infância Peixinho
Dourado.

Saída do Centro de Barra do Piraí,
recolhendo alunos que residem nas
proximidades do Bairro Boa Sorte e
Cantão, passando pela ponte nova no
Bairro Asa Branca, para estudarem no
Jardim Infância Ismael no Bairr
'

Oficinas Velhas.
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Saída de Dorândia, recolhendo alunos

Onibus

MARCO POLO/VOLARE
W8 ON

e professores que residem nas
proximidades da Fazendas União da
Serra, Bonsucesso e indo até a
Quinvale e Fazenda Paraíba levando
para estudarem no CIEP 428
Professora Mariana Coelho e ao
Jardim Escola General Olívio Vieira
Filho no Distrito de Vargem Alegre,
retornando com os mesmos para um
ponto seguro e próximo de suas
—

LAN7734

residências.

Saída de São José do Turvo para
estudarem na E.E. Municipalizada São
José do Turvo localizada no Distrito
Onibus

Onibus

MARCO POLO/VOLARE
W8 ON

MARCO POLO/VOLARE
W8 ON

KOJ7609

Saída de São José do Turvo recolhendo
alunos do ensino médio que residem
no Distrito de São José do Turvo /
Barra do Piraí, para estudarem no
Colégio Estadual Nossa Senhora do

LCL2183

~
ônibus

de São José do Turvo. Roteiro:
Proximidades das Estradas São josé
do Turvo até a Fazenda do Amparo
(trajeto Pesque&Pague) e Fazenda
Santa Maria, Vila Borges e Morro.

Amparo em função do Distrito não
possuir Ensino Médio e ser uma
localidade de difícil acesso,
retornando com os mesmos para um
ponto seguro e próximo de suas
residências.

M.BENZ/MASCA
GRANVIA o

KZQ3763

Transporte escolar com saída da PRF
recolhendo alunos da Cerâmica União,
Manibra, Santa Terezinha, recolhendo
alunos na no Distrito da Califórnia
com destino ao ].E.M.Peixinho
Dourado e CIEP 284 Nely Toledo,
ambos no Distrito da Califórnia,
retornando com os mesmos para um
ponto seguro e próximo de suas
—

—

residências.

Onibus

ºnibus

~

M.BENZ/NEOBUS MEGA
OF

M.BENZ/MASCA
GRANVIA o

LN26517

Saída do Centro de Barra do Piraí,
recolhendo alunos que residem nas
proximidades da Fazendo Monte
Alegre e Fazenda Minuano, para
estudarem no ].I. Miretta Baronto
Souza e na E.E. Maria de Nazareth do
Santos no Bairro do Coimbra.

Distrito de Califórnia, Pedreira
LQL1323

Branca, Manibra, Nely Toledo, ].E.
Peixinho Dourado
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Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
2.1 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação apresentada, verificou-se a
realização de despesas com pagamentos de IPVA de veículos da frota da Prefeitura
Municipal, conforme demonstrada no campo "Evidências", não pertencentes ao transporte
de alunos, em desacordo com o disposto no art. 6º, da Resolução/CD/FNDE, nº 05/2015.

Evidências:
Relação de veículos para atendimento do transporte escolar fornecida pela
Prefeitura Municipal, Ofício nº 103/SME, de 28/03/2018, em resposta à SA nº 011-008/2018,
extrato bancário da conta corrente nº 15.357-5, agência 0073-6, do Banco do Brasil,
específica do programa, conforme demonstrativo & seguir:

[

(

;

l

Veículo
ONIBUS

KOMBI
GOL

Placa
LLF8088

If

Finalidade

[[

IPVA

l

KVL9327

[I

IPVA

ll

w3744

ll

IPVA

"
[

Total

“
l

!

156,82

ll

156,82

ll

67,84

IL

3

Valor R$

]

l

381,48

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 011-008, de 28/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nºlOB/SME, de 28/03/2018 a seguinte justificativa:

"...Sobre o pagamento de IPVA de veiculo não pertencentes ao transporte
escolar, informo que a Secretaria Municipal de Planejamento receberá uma
notificação acerca do pagamento de despesas incompatível com o objeto do
programa, solicitamos que sejam adotadas as providências legais cabíveis
para correção e possível restituição dos recursos...".

Análise da equipe:
A justificativa da entidade corrobora

&

constatação.

A realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa, de acordo
com o quadro demonstrado no campo evidência, contraria o que dispõe o art. Gº, da
Resolução/CD/FNDE, nº 05, de 28/05/2015, o qual dispõe:

ªx
'

/

"...Art.6º Os recursos deveram ser utilizados exclusivamente no custeio de
despesas com o transporte escolar dos alunos da educação básica da rede

RFNº
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pública de ensina...".
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
2.1.1 ÁDIPLA
CPF nº -.436.087-', Prefeito do
Diligenciar o Sr.
Munícipio de Barra do Piraí-Rj, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias à conta do FNDE, o
valor de R$381,48 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), devidamente
atualizado, referente ao pagamento de despesas incompatíveis com o objeto do Programa. A
atualização deve ser realizada pelo Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU,
disponível em seu sítio virtual (http:/[contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito

/CalculoDeDebito.faces).

2.2 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
transporte do escolar.
Fato:
Conforme documentação comprobatória apresentada, verificou—se que os
condutores dos veículos pertencentes à Empresa Viação Santa Edwiges e Turismo LTDA EPP, contratada para prestação de serviços de transporte escolar, bem como dos
condutores da Prefeitura Municipal não possuem curso especializado na condução de
escolares, em desacordo com os dispostos no § Sº, do artigo 14, da Resolução CDIFNDE nº
05/2015.

Evidências:

=e

Contrato nº 012, firmado com a empresa Viação Santa Edwiges e Turismo
Ltda - contratada para prestação de serviços de transporte escolar no município e cópias
das carteiras de habilitação dos motoristas, a seguir:
-

Prefeitura:

e

Empresa Cºntrªtadª

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 011-008/2018, de
28/03/2018, a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nºlOS/SME, de 28/03/2018 a
seguinte justificativa:

"...]ustífico o fato de os motoristas ainda não possuírem o curso de transporte
escolar devido aos mesmos haverem iniciado os trabalhos nesta secretaria há
pouco tempo. Informo que já estamos dando entrada nos tramites para
contratação do curso de transporte escolar, bem como do curso de monitor de

&
\
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transporte escolar aos servidores que desempenham esta função. Não há no
município o cargo especiﬁco de Condutor/Motorista, apenas motorista D,
assim as capacitações são solicitadas conforme os mesmos são designados
para execução dos serviços...".

Análise da equipe:
Na manifestação da Prefeitura Muncipal não foi tratada a situação dos
motoristas da empresa contrada. Quanto aos motoristas da Prefeitura, em que pese a
justificativa apresentadas, a ausência da habilitação específica dos condutores, compromete
a segurança dos escolares ao descumprir o disposto no § 39, do artigo 14, da Resolução
CD/FNDE nº 5, de 28 de maio de 2015 , que estabelece:

”...O condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá atender
aos requesitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro ou na norma
estabelecida pela autoridade marítima no caso de veículo aquaviário...”.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
2.2.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para, que em prazo certo, adote providências com Vistas
regularização do curso especializado para condutores de escolares, nos termos do Código
de Trânsito Brasileiro, comprovando perante o FNDE/DIRAE & regularização do fato,
mediante a apresentação do relação de todos os motoristas que atuam no PNATE da
prefeitura juntamente com a cópia de suas respectivas habilitações.
a

2.3 Veiculos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em inspeção realizada nos veículos escolares, conforme especificados no
campo evidência, verificou-se que os mesmos não se encontram em condições adequadas
para o transporte de alunos, os quais não apresentam os itens de segurança tais como:
extintor de incêndio, cinto de segurança, bem como estofamento danificado, falta de vidro
na janela (lado esquerdo), pneu gasto e lataria com avarias, em desacordo com o art.136, da
Lei nº 9503/1997, Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Inspeção aos veículos utilizados no transporte de escolares, conforme
relatório fotográfico.

ªx

Veículos frota própria

Veículos

Placa

Estado veículo

Onibus

LPQ8-244

Bancos com estofado rasgado

R.F.Nº 11/2018 IPREF MUN DE BARRA DO PIRAI
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mls

\r\
\\

K"
'

Micro-Onibus

KYO4718

Kombi

LTF3530

~
~

Sem vidro na porta (lado
esquerdo)
Bancos com estofado rasgado

Veículos frota terceirizada (Viação Santa Edwirges e Turismo Ltda)

Veículos

Placa
LAN7734

Estado veículo

KOJ7609

LN26517
LNT9997
LQL1323
LCL2183

ônibus

KZQ3763

Bancos com estofado rasgado

Bancos com estofado rasgado e lataria com
avarias
Pneu gasto e lataria com avarias

nibus placa LPQ8244

ônibus p aca KYO4718

~

«,a;

>

-

..

,_

~

“__

,.

_

.

_

Onibus placa KYO4718 - Sem vidro na porta lado esquerdo.

RFNº

~

ônibus placa LP08244 - Bancos com estofado rasgado.
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«esª ªº

Kombi LTF3 5 30

Lv”-

i

'
»

.

.

(X»
.

,

,E»;
ônibus placa K203763 . lataria com avarias.

ônibus placa LCL2183 - lataria com avarias.

ônibus placa LNT9997 - Banco com estofado rasgado.

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 011-008, de 28/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nºlOB/SME, de 28/03/2018 a seguinte justificativa:

"...Informo que referente às providencias adotadas para regularização dos
veículos em condições inadequadas da frota própria do Município, a SME,
através da Divisão de Atendimento Escolar, elaborou a requisição nº
697/2018, solicitando a contratação de empresa para manutenção dos

KEN"
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veículos com fornecimento de peças, estamos aguardando a conclusão dos
trâmites processuais para solução dos problemas apontados, porém,
informamos que, com base no fato e evidências apontadas pela auditoria,
tentaremos adquirir os itens através de adiantamento, visando solucionar os
problemas com maior agilidade.
Quanto aos veículos da frota terceirizada, esta secretaria recebe das diretoras
das unidades de ensino municipais atendidas pelo serviço laudo de vistoria
quanto às condições dos veículos, conforme modelo anexo, todas as
informações são repassadas à empresa para que adote as
providências/correções em prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Com relação aos veículos da frota própria a Prefeitura informou que encontraprocesso
de contratação de empresa especializada para manutenção dos veículos e
em
se
fornecimento de peças. Quanto aos veículos da frota terceirizada, & Prefeitura apenas
informou dos procedimentos que são adotados quando se percebe uma situação de veículos
em condições inadequadas, todavia, nenhuma medida efetiva foi apresentada, quanto ao
saneamentos das condições dos veículos verificados pela auditoria.

A utilização de veículos inadequados para o transporte de escolares, contraria
contidas no Código Brasileiro de Trânsito - CTB, Lei nº 9503/1997, que
determinações
as
em seu art 136, estabelece:

"...ºs veículos especialmente destinados

à condução coletiva de escolares
emitida pelo órgão ou
vias
com
autorização
nas
circular
somente poderão
entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo—se,

para tanto:

LJ
inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;
-

(...)
—

outros requisitos

e

equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo

CONTRAN...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
2.3.1 A DIRAE

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

2.4 Atuação deficiente 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 nos veículos utilizados no transporte escolar e visitas nas escolas
beneficiadas, verificou-se que o Conselho não atuou de maneira satisfatória na sua função
de controle social 6 fiscalização, no que diz respeito ao acompanhamento da execução do
Programa, em desacordo com o disposto no art. 15 da Resolução CD/FNDE nº 05 de
28/05/2015.

Evidências:
Ata de reunião realizada com membros do CACS/FUNDEB, em 26/03/2018,
Ofício nº004, de 28/03/2018, em resposta a SA nº 011.002/2018, Ofício nº 003/2018, de
06/03/2018, inspeções realizadas nos veículos escolares e Visitas às escolas atendidas pelo
Programa, conforme exemplicado:
Código
INEP
33034761

ardim de Infância Ortelina Bichara

33125350

oao de Deus

33034745

ardim de Infância M

33034737

ardim de Infância Ismael

Monteiro Lobato

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 011-002/2018, de
27/03/2018, o CACS/FUNDEB, apresentou por meio do Ofício nºOO4, de 28/03/2018 a
seguinte justificativa:
'..'.O Conselho do FUNDEB vem sofrendo com a ausência de seus conselheiros
afetados pela falta de profissionais da área da educação nas Unidades
Escolares e estando nas escolas priorizando o atendimento dos alunos.
Ficando o trabalho a ser desenvolvido pelo Conselho prejudicado como a
elaboração do Plano de Ações, Cronograma de Visitas as Escolas e fiscalização
do transporte escolar, convênio e programas etc...

Em relação a fiscalizaçao do transporte escolar, realmente até o momento não
acompanhamos as rotas do transporte escolar plenamente,- no entanto, já
solicitamos à Secretaria Municipal de Educação que nos informe a situação
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dos veículos utilizados no transporte escolar da própria Prefeitura, a qual já
recebemos resposta e fomos fiscalizar uma mto...".

Análise da equipe:
Ajustificativa apresentada corrobora a constatação.
Conforme manifestação apresentada a auséncia da participação dos membros
do Conselho vem prejudicando o desenvolvimento os trabalhos inerentes ao
CACS/FUNDEB.

Conforme declarado em reunião realizada com a equipe da auditoria, o
Conselho não vem desenvolvendo suas atividades, tais como: visitas as escolas e fiscalização
djas rotas do transporte escolar, restringindo-se somente em analisar os documentos afetos
a prestação de contas ﬁnal do PNATE, encaminhados pela Prefeitura.

A ausência de atuação do CAOS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
controle social da execução do Programa PNATE, o que contraria o exposto no art. 15 da
Resolução CD/FNDE nº 05 de 28/05/2015, que estabelece:
O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação dos
recursos do PNATE serão exercídosjunto aos respectivos EEx pelos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do FUNDEB, constituídos na
forma estabelecida no § 13 do art. 24 da Lei nº 11.494, de 2007...".

"...Art. 15

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.4.1 A DIRAE
o CACS/FUNDEB para que atente para a necessidade de cumprir
sua atuação ﬁscalizadora sobre a execução do PNATE, nos termos da legislação vigente.

Notificar

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$ 224.160,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente à
amostra no valor de R$ 90.770,00 (noventa mil, setecentos e setenta reais), referente às
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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 25 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 18 unidades escolares, conforme segue:
Unidade Executora

É

Código INEP

1

33034761

APM da E M Jardim de Infância Ortelina Bichara

S

2

33125350

APM da Escola Municipal João de Deus

5

3

33035040

APM do Jardim de Infância General Olívio Vieira Filho

N

4

33167419

APM da Escola Municipal Jorge de Freitas Tinoco

N

5

33034745

APM. do Jardim de Infância Mun. Monteiro Lobato

S

2550’00

6

33034737

APP do Jardim de Infância Ismael

S

3330,00

7

33034796

APP do Jardim de Infância Newton Rocha Brandão

S

de Assistência ao Educando da E M Prof Arlindo

InSPeçãº

Re::slsoãdo

4520/00
3.510,00
2.060,00

423090

4330100

8

33034680

âªªãçeãso

$

9

33034532

Associação de Apoio a Escola e Prof Jehovah Santos

S

2100,00

10

33034621

Associação Comunitária da Escola M Maria Gonzaga de Oliveira

S

2140,00

11

3309441 1

Associação de Apoio a Escola Ciep 428 P Mariana Coelho

S

12

33034435

Associação de Apoio a Escola e Conde Modesto Leal

S

13

33034451

Associação de Apoio a Escola Est Dr Gervasio A Pereira

N

14

33034770

Associação de Apoio a Escola] I Prof Murilo Braga

N

15

33034630

Associação de Apoio a Escola Mario Mariotini

3

16

33034613

Associação de País E Professores em Manoel Fonseca

n
18

33034818

ramª“

Associação de Pais, Professores e Amigos da Escola Marieta

S

4.840,00

5.180,00

2310.00
2.880,00
3.060,00
2.920100

4690,00

&

N
S

4.480,00

x
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33112401

Associação dos Amigos do jardim em Peixinho Dourado

S

20

33175039

Associação de Apoio ao Col Estadual Profa Maria Nazareth Sto

N

21

33034664

Conselho de Apoio A Escola M Prof Amelia de Jesus Lisboa

N

~
~
~
22

33034583

Conselho Escolar da Em America Barbosa da Silva

S

23

33034648

Conselho Escolar da Escola Municipal Miguel Vasconcelos

S

24

33034605

Conselho Escolar de Apoio A Comunid E M Cortines Cerqueira

S

25

33127522

Escola Municipal Adma David Chedid

S

4 100 00
2 080 00

110 00

2

2.040,00
3 220 00

3 900 00

6.790,00

Tºtªl

90.770,00

_

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 (UExs) que receberam recursos do FNDE no período
de agosto a dezembro de 2017 efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do
PDDE mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no §1‘—’, do art. 2º do Decreto
nº 7.507/2011 e art. da Resolução CDIFNDE nº 44/2011, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente

identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos do
período de janeiro a dezembro de 2017 e prestações de contas apresentadas:

Nº

~
1

,
.

.

2

3

4

~

5

6

"Agência I Conta

Unidade Executora
Escola Municipal Jardim De Infância Ortelina Bichara
Escola Municipal Joao de Deus
Escola Municipal Jardim de Infância Mun. Monteiro Lobato

I]

IIEscola Municipal jardim de Infância ismael
Escola Municipal Jardim de Infância Newton Rocha Brandao
Escola Municipal Prof Arlindo Rodri

0073

II

7

IIEscola Municipal Prof Jehovah Santos

I

8

”Escola Municipal Maria Gonzaga de Oliveira

I

I

0073

160180

0073

160199

0073

”277517

0073

II28503X

0073

II05884XI

0073

II789887I

0073

II

~
[.

I

160172I

.

58882

I

‘i
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9

Escola Municipal Ciep 428 P Mariana Coelho

0073

058793

10

Escola Municipal J I Prof Murilo Braga
Escola Municipal Mário Mariotiní

0073

285013

[

0073

58815

12

Escola Municipal Manoel Fonseca

I

0073

058920

13

gªlegª Bélgiãilãipal

0073

238678

14

IEscola Municipal Marieta

0073

281 123

15

IEscola Municipal Peixinho Dourado

0073

069159,

11
,

~
~

Escola MunicipalAmérica Barbosa da Silva

0073

17

Escola Municipal Miguel Vasconcelos

0073

I058890
058807
I

18

Escola MunicipalCortines Cerqueira

I]

0073

058858

II

0073

I100587

16

I

I

CIEP Brizolão 284 Municipalizado Nelly de

,

19

]

l

Escola Municipal Adma David Chedid

Manifestação da entidade:

asW
WW

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 011-005/2018, a
Secretaria Municipal de Educação por meio de expediente, apresentou as seguintes

justificativas:

Mag,
-Realmente

não movimentaram os recursos do PDDE e suas
por
meio
agregadas,
eletrônico, ou seja, transferência eletrônica,
ações
uma vez que, ainda não fomos contemplados com cartão, MLMMJQ

11
i i
l
olm'gatanleiedummmnumtestedemios ( união estados e

2

municípios ), de acordo com a Resolução CD/FNDE nº. 44 de 25 de
agosto de 2011
nº 7
n r
i
D r
27
nh
1'

21111, a qual passaremos a fazer uma breve anális7e:

Transcrição do artigo 49. da Resolução nº. 44/2011:

Art. 49 A movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos
transferidos pelo FNDE, nos termos desta Resolução, ocorrerá
exclusivamente por meio eletrônico, no qual seja devidamente
identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou
prestadores
de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados
*Estados, Distrito Federal e Municípios. ( grifo é nosso )

pelos

Análise:
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rni

1. Pagamentos realizados pelos *entes federados
m
Ex

mm

en ão

pelas Unidades

Fica4
ríí

ri

Transcrição do artigo 59. da Resolução nº. 44/2011:

Art.

59

M

instituiiçóes Enanggiras

mencionadas no artigo 39, bem como a
emissão de cheques pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para
pagamento de despesas realizadas à custa dos programas e ações
abrangidos por esta Resolução. ( grifo é nosso )

Análise:

WW

A própria instituição financeira, que no nosso caso é o Banco do
Brasil S/A, em momento algum restringiu o fornecimento de talão de
cheques para as Unidades Executoras ( UEXs), fato que ocorreu
somente para Entidade Executora (EEX ) que é a própria Prefeitura (
Município) representando ojardim Municipal Candido Ferraz Bueno.
1

—

Portanto

niil
a

Brr

Pirí

i

xl

r

n

transferência eletrônica.-

Não podemos deixar de fazer menção a
que além de ser posterior a Resolução em
questão, ou seja, a
exclusivamente sobre os procedimentos de adesão e
habilitação e as formas de execução e prestação de contas referentes
ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a qual passaremos a
fazer uma breve análise.—
—

Mtrata

Transcrição da Resolução nº. 07/2012.-

serão creditados
em contas correntes específicas, nas quais esses deverão ser mantidos
e geridos.

Art. 13. Os recursos transferidos

a expensas do PDDE

A movimentação dos recursos das contas específicas somente será
o pagamento de despesas relacionadas com as
finalidades do programa, na forma definida no caput e incisos I a VI do
art. 49, ou para aplicação financeira nos termos previstos no art. 14. §
6º A movimentação financeira de que trata o parágrafo anterior deverá
realizar-se, no caso de:
§ Sº

permitida para

'

I.

m
UEx e EM,
credor ou ordem bancária, Transferência Eletrônica de
Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de movimentação
autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique evidenciada a
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sua destinação e, no caso de pagamento, identificado o credor; e

II. EEx, unicamente, por meio eletrônico compreendidas as
operações efetuadas por meio do sítio da instituição financeira, que
envolvam transferências entre contas do mesmo banco, e entre bancos
distintos mediante Documento de Ordem de Crédito (DOC) e TED,
pagamentos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento de
tributos e emissão de ordens bancárias com características
semelhantes às do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (SIAFI). ( grifo é nosso )

Art.

1

7.

l

As despesas realizadas com recursos tmnsfen'dgs. nos moldes
1
,
,
l' I
v
i l
&
l
Z

1

E

'

'

n

r
’ri

'

iv

I n

I
.

5.

”

'

n
'

”v I

r
'l

'

'

i

‘

v n

.

l
EEx
Ex
m n
EM
m
n m
FNDE e o ro r m
r r iv
identi load
'
rv n
mentos e etuados 6 i
n m nte com o c
m

5

r

r

mi i

bancárias. etc.), em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 5(cinco) anos, contado 5 da
data do julgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), para disponibilização, quando
solicitados, a esse Fundo, aos órgãos de controle interno e externo e ao
Ministério Público.
Parágrafo único. O FNDE disponibilizará no sítio www.fnde.gov.br a
posição do julgamento de suas contas pelo TCU. ( grifo é nosso )
Análise:
A Resolução nº. 44/2011 evidentemente não revogou a Resoluçao
nº. 07 /2012, além daR esQl ação nº . (2212912 ser espeçitíga da
enquanto a Resolução nº
44/2011,
1—

n

7“

W

r

º

-

Registramos também que o próprio SIGPC das UEXs não tem campo
para o registro das transferências eletrônicas .

Diante de todo exposto, aguardamos orientações para execução do
Programa Dinheiro Direto Na Escola PDDE, no que se refere a
movimentação ser exclusiva por meio eletrônico por parte das UEXs,
uma vez que, pela EEX, isto já ocorre...".
—

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
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disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011

e no

artigo 4º, da Resolução nº44/2011.

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, autoriza 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
UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo...".
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta Autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-R] e às UEX, tendo em vista que
seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.2 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Em inspeção às escolas, verificou-se que os bens permanentes adquiridos à
conta não estavam identificados com a numeração de tombamento e incorporação ao
patrimônio da Prefeitura.

Evidências:
Termos de doação, registros fotográficos, expediente, datado de 30/03/2018,
Patrimônio, da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-Rj e Notas Fiscais,
de
Divisão
da
abaixo demonstrado:

Unidade
Executora

âãªãªfãfãg de
Deus (INEP—
33125350)

Bem

~

Fornecedor

CNP]

Classe Móveis
Quadro Branco e Informática 05.392.933/0001-95
Ltda _ ME

.
,
Associação de Apoio
Classe Moveis
.
.
.
,
.
Liquidificador
Prof
e
a Escola
e Informatica 05.392.933/0001 _ 95
Industrial Inox
Jehovah Santos
Ltda ME
(INEP-33034532)

~~
Nota
Fiscal

Valor
(R$)

755

510,00

76

645,00

794

599,00

—

ªsgggêâgíãrg: (fãs
Manoel Fonseca
(INEP-33034613)

Caixa de Som Classe Móveis

Multiuso USB
300w 6 ..

e

Informática 05.392.933/0001-95
Ltda - ME

RRNº 11/2018 l PREF MUN DE

BARRA DO PIRAI

23 de 42

Associação de País e
Professores em
Manoel Fonseca
(INEP-33034613)
Conselho Escolar da
, .
Em Amºnºª
.
Barbosa da Sllva
(INEP-33034583)

.

Copladora
Brother MFC
L59 02
Bebedouro
.

mªlignª]

Escola Municipal Monoel Fonseca

~

Escola Municipal Conde Modesto Leal

lºº

tros C/3

Torneiras

Ricoímpress
Serviços em
,

.

Informatlca

13.668.121/0001-58

1195

3.836,00

733

2.167,00

-

LTDA ME
,

~

.

Classe Move1s
e

Informática 05.392.933/0001-95

Ltda _ ME

Escola Municipal Manoel Fonseca

~

Escola Municipal América Barbosa da Silva
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Manifestação da entidade:
SA nº 011-006/2018, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
datado de 30/03/2018, da
expediente,
de
meio
por
apresentou
27/03/2018, a Prefeitura
Divisão de Patrimônio, & seguinte justificativa:
—

"...1 - Comunico que juntamente com a Comissão nomeada através da
Portaria 1257 de 25 de outubro de 2017, passaremos a fazer o
levantamento de todo o patrimônio esta administração;
2 - No que diz respeito ao tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos pelo PDDE/2017, estaremos dando prioridade na
medida do possível, inclusive já entramos em contato com a responsável
do referido Programa dessa Secretaria, que se comprometeu em sinalizar
as escolas que adquiriram bens permanentes...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de tombamento dos bens permanentes adquiridos a conta do
PDDE, contraria o § 29 do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que
estabece:

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

No caso das UEX, representativas das escolas públicas ou de polos
presenciais da UAB, a incorporação dos bens permanentes adquiridos ou
produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de
Termo de Doação & EEx à qual a escola ou polo estejam vinculados, cujo
modelo está disponível no sítio www.fnde.gov.br, providência que deverá ser
adotada no momento do recebimento do bem adquirido ou produzido.

§ 19

Zº As EEx deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no
parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das
escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas
para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação...".

§

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
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3.2.1 ÁDIRAE

Notificar a Barra do Prefeitura Municipal de Piraí-RJ para que, em prazo
certo, comprove perante o FNDE/DIRAE o registro de incorporação ao patrimônio da
Entidade, dos bens adquiridos com recursos do PDDE, mediante a apresentação de
relatórios fotográfico e contábil contendo os respectivos números de tombamento.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo C,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC2 nº 08707/2014.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 205.789,95
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de R$
205.789,95(duzentos e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco
centavos), referente à construção de 01 unidade de Educação Infantil pertinente ao Termo
de Compromisso nº 8707/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 8707/2014, 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.
Foi inspecionada a obra de construção de 01 unidade de educação infantil do
Proinfância, tipo C - Metodologia Inovadora (MI), com base nas informações extraídas no
Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 15/03/2018, conforme segue:

Obra
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ce/jt

Xx

707/2014

0/2018 1011099

otal

159,80

159

05.789,95

,00

789,95

.00

0,00%

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Inexecução de obra.

Fato:
Em inspeção 'in loco' realizada na obra do Proinfância, ID: 1011099 - CEMEI
Califórnia, verificou-se que a Prefeitura Municipal não iniciou a execução física da obra,
conforme pactuado no Termo de Compromisso nº 08707/2014.

Conforme o contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa MVC
Componentes Plásticos Ltda, responsável pela execução da obra ID: 1011099 - CEMEI
Califórnia, constatou-se que o prazo de Vigência do referido contrato encontrava—se
expirado, desde a data de 30/04/2015, sendo que a Prefeitura não apresentou nenhuma
perspectiva de início da obra.
Ressalta-se que a Prefeitura recebeu recursos à conta do Programa, no valor
de R$ 205.786,95, em 13/05/2014, correspondente a 25% do total dos recursos previstos
para execução da referida obra, sem que nenhuma providência tivesse sido implementada
por parte da Prefeitura, com vistas o início da execução da obra, em desacordo com o
disposto na letra ”a” e "e", do Inciso III, do Art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de

08/06/2012.

Evidências:
Telas de Consultas do Sistema SIMEC, extraída em 15/03/2018, Extrato
Corrente nº 74.847—1, Agência nº 073-6, do Banco do Brasil - SA, em
Conta
bancário da
15/03/2017, Contrato nº 42/14, firmado com a Empresa MVC Componentes Plásticos Ltda e
inspeção in loco na obra, conforme relatório fotográfico & seguir:

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria nº 011—001, de 26/03/2018, na qual foi
solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
relatório de auditoria a Prefeitura não apresentou sua manifestação.

Análise da equipe:
Conforme a inspeção realizada, verificou-se que a Prefeitura não iniciou a
execução da obra da Creche ID nº 1011099 - CEMEI Califórnia.
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Ressalta-se que em consulta realizada no Sistema SIMEC Obras 2.0, em
15/03/2018, constatou-se que em 30/04/2014 foi contratada a Empresa MVC Componentes
Plásticos Ltda, por meio do Contrato nº 42/2014, cuja vigência expirou em 30/05/2014, sem
que houvesse o início da execução física da obra, evidenciando que, mesmo tendo o FNDE
repassado o valor de R$ 205.789,95, em 12/05/2014, 25% do valor previsto da obra, a
Prefeitura Municipal não tomou qualquer providência quanto ao cumprimento do Termo de
Compromisso nº 08707/2014, contrariando o disposto na letra "a" e ”e", do Inciso III, do
Art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.
—

"...III aos municípios, estados e

ao

Distrito Federal:

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC
2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos;

(...)

garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no
Termo de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores
transferidos se revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s)...".
e)

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
1- Avaliar imediatamente a situação apresentada, considerando que o recurso
e ainda não há nenhuma perspectiva de início da obra,
considerando, também, a movimentação indevida dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do Termo de Compromisso nº 08707/2014, conforme abordado no item 4.2 deste
relatório, adotando medidas com vistas a recuperar os recursos repassados pelo FNDE, com
a devida atualização, conforme previsto na legislação vigente, inclusive providenciando
junto à Diretoria Financeira - DIFIN o início de tomada de contas especial.

foi repassado em 13/05/2014

2- Levantar a ocorrência de casos similares ao ora apontado por esta
Auditoria Interna adotando medidas com vistas a recuperar os recursos repassados pelo
FNDE, com a devida atualização, conforme previsto na legislação Vigente, inclusive
providenciando junto à Diretoria Financeira - DIFIN o início de tomada de contas especial.

4.2 Movimentação indevida da conta específica do Convênio.

Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira na Conta Corrente nº
74.847-1, agência nº 073-6, específica do Termo de Compromisso nº 8707/2014, verificou-se
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que a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ, realizou movimentação indevida, conforme
demonstrado no campo "Evidências", em desacordo com os dispostos nos artigos Sº e 13 da
Resolução CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
- PM de Barra do Piraí-R], em resposta a SA nº 011Corrente nº 74.847—1, Agéncia nº 0073-6, do Banco
Conta
da
bancários
001/2018 e extratos
do Brasil-SA, referente aos meses de maio de 2014, a março de 2018, conforme quadro a
seguir.

Oficio nº 105/2018

lExtrato bancário da conta específica (movimentação sem aplicação financeira)
Saldo
"Débito
"Crédito
Data
"Histórico

~

29/07/2016 [Saldo anterior

~25/08/2016

TED

12/09/2016

Trans. On Line

29/09/2016

Trans. On Line

~

29/01/2018 ~ Trans. Recebida
29/01/2018 _Trans.Recebida

I

“243.672,39
190.000,00 153.672,39

243.672,39

190.000,00

l---

I

240.000,00

3.672,39

l199.725,51

"2033990

l21.285,33

"224.683,23

da movimentação financeira realizada no período de 2910712016 a

29/01/2018
otal Crédito

11.010,84
.000,00

otal Débito

18.989,16

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 011-001, de 26/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 105/2108, de 02/04/2018, a seguinte

justificativa:

“...A cerca da movimentação financeira na conta do Programa

—

PROINFÁNCIA exercício 2012 a 2017, esclarecemos que em virtude de um
desequilíbrio acentuado nas contas do Município em decorrência da queda na
arrecadação da receita, o credito foi utilizado em duas ocasiões pela gestão
anterior para cobertura de folha de pagamento.
—

Em janeiro o crédito foi restituído & conta de origem com as devidas
atualizações e teve por base de cálculos os dados do relatório de execução e
acompanhamento do Ministério da Educação (SIMEC).
De acordo com esse relatório, datado 28/01/2018, foi transferido para o
Município pelo programa R$205.789,95. Nesta data, havia na conta R$
7.023,69, a partir dessas informações foi realizado o cálculo abaixo:
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A

B

C

Valor
Transferido
Saldo
para o
Município de existente na
conta 74.84—1
acordo com
BB em
extrato
SIMEC
08/01/2018.

D

Correção pelo Base de
IGPM a partir Cálculo para
correção pela
de
01/08/2018
Poupança (CA* (ISPM).
B).

(Cópia
Anexa).

[205.739,95 “7.023,59

“206.788,57 "199.725,51

IE

Valor juros
(Fonte
calculadora
cidadã do
Banco

Central)
D*juros.

[21.285,33

F
Total
de asi ta do na
costa do

PROINFÁNCIA
em 30/01/2018
(D +E)

[221.010,84

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que a movimentação financeira indevida na conta do
Programa ocorreu em virtude de um desequilíbrio em suas finanças, o qual realizou a
retirada de recursos da conta específica do Programa em duas ocasiões pela gestão
anterior, sendo restituída & conta de origem devidamente atualizada.
Com relação à manifestação apresentada pela Prefeitura, apresenta-se o

seguinte:

Por meio do Termo de Compromisso nº 08707/2014, foi repassado à
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-R], em 13/05/2014, o valor de R$ 205.786,95, que
corresponde a 25% do total dos recursos previsto para execução da obra ID: 1011099
—

CEMEI Califórnia.
Os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, que se encontravam
aplicados no mercado financeiro, passaram a ser movimentados indevidamente, em
25/08/2016, conforme quadro demonstrativo contido no campo ”Evidência", o qual
demonstra débitos e créditos realizados na conta específica para finalidade diversa ao
objeto do Programa, haja vista que nenhuma ação quanto à execução fisica/financeira
pertinente a execução da obra foi realizada.

Em que pese a Prefeitura afirmar que realizou a restituição dos recursos
utilizados devidamente atualizados, conforme análise efetuada pela equipe da auditoria nos
extratos bancários da conta específica, verificou—se que () recursos utilizado no valor R$
240.000,00 não foram totalmente restituídas à conta específica e tão pouco corrigido
monetariamente. Ademais, conforme já abordado & obra sequer foi iniciada e não há, ainda,
perspectivas de aplicação destes recursos.

Conforme consulta ao Sistema SIMEC-Obras 2.0, aba "Restrições e
Inconformidades" verificou-se que a DIGAP/FNDE, emitiu diligência a Prefeitura Municipal,
em 12/01/2018, no sentido que fosse reestabelecido o equilíbrio financeiro da conta
especifica e/ou que fosse realizada a atualização do percentual físico da obra. Sendo que,
em 31/01/2018 a Prefeitura apresentou cópias de comprovantes de transferências
eletrônicas no montante de R$ 221.010,84, as quais foram erroneamente acatadas pela
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DIGAP/FNDE, considerando o registro de ”Restrição" superada no SIMEC, haja vista que o
valor restituído é inferior ao valor debitado da conta específica.

Ademais conforme verificado no contrato firmado entre a Prefeitura e a
Empresa MVC Componentes Plásticos Ltda, responsável pela construção da obra ID:
1011099, o prazo de vigência encontra-se expirado desde a data de 30/04/2015, não sendo
apresentado pela entidade nenhuma perspectiva para o início da obra.
A movimentação indevida dos recursos financeiros repassados pelo FNDE da
conta específica do Programa, contraria os artigos Sº e 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de
13/07/2012, que determina:

"..Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes

responsabilidades:

(..-)

III. aos municípios, estados

e ao

Distrito Federal:

(...)

b. utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC
exclusivamente no cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso
e dentro do prazo de execução definido no art. 11;
(...)

Art. 13. Os recursos financeiros de que trata esta Resolução serão creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica, a ser aberta pelo
FNDE/MEC, em agência do Banco do Brasil S/A.
(...)
§49. Os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados somente
ao pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação

financeira, e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico,
mediante devida identificação da titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos, sendo
proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.
559. Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa
ﬁnalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado
aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização
ocorrer em prazo inferior a um mês...".

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que a DIGAP deverá
adotar medidas com vistas a recuperar os recursos repassados pelo FNDE, com a devida
atualização, conforme previsto na legislação vigente, inclusive providenciando junto à
Diretoria Financeira - DIFIN o início de tomada de contas especial. Contudo, deixa-se de
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fazer recomendações para esta constatação, vez que tal medida encontra-se na
recomendação pertinente a constatação do item anterior (Item 4.1).

4.3 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Em verificação in loco realizada na Obra Creche ID 1011099 - CEMEI
Califórnia, verificou—se ausência da placa 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

Evidências:

fotográfico

&

inspeção in loco na obra ID: 1011099, em 26/03/2018, conforme relatório
seguir;

~~
Local destinado para construção da creche sem placa de identificação Local destinado para construção da creche sem placa de identificação
da obra.
da obra.

Local destinado para construçao da creche sem placa de identificação Local destinado para construção da creche sem placa de identiãcaçao
da obra
da obra.
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Local destinado para construção da creche sem placa de identificação da obra.

Manifestação da entidade:
Não houve a emissão de Solicitação de Auditoria

—

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
A ausência de Placa de identificação da obra com o logo do Governo Federal /
”j" da
Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no Art. 59, Inciso III, letra
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, () 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)
ohra(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, mantém-se a constatação. Contudo, deixa—se de fazer
recomendações vez que a obra em comento é objeto das constatações dos itens anteriores
(Item 4.1 e 4.2) de modo que deverá ser objeto de TCE.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2015

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
e 201405921/2014.

nº 201302110/2013

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 27.578,00
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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$ 51.484,00 (cinquenta
e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), pertinentes aos Termos de Compromissos
nºs 02110/2013 e 05921/2014.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 27.578,00 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Plano de Ações
Articuladas - PAR/ Subação Equipamentos Escolares, referente ao Termo de Compromisso
nº 2110/2013, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos repassados pelo
FNDE à conta dos Termos de Compromissos nºs 02110/2013 e 05921/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
& verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº's 02110/2013 e
05921/2014, referente a (ao):

mobiliários escolares) englobaram

—

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

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

~

Foram inspecionados os mobiliários escolares (conjunto aluno e professor),
pertinente ao Termo de Compromisso nº 02110/2013, conforme segue:
.
Quantidade R$

Item

unitário R$ Total

Conjunto aluno/CJA-04 (para alunos com altura entre

100

120,00

12.000,00

Conjunto aluno/CJA—Oô (para alunos com altura entre
1,59m e 1,88m)

50

169,00

8.450,00

Mesa pessoa em cadeiras de rodas/MA—Ol

66

”108,00

7.128,00

133m

e 1,59m)

Total

~
[

27.578,00]

Em razão da não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Termo de Compromisso nº 05921/2014, no valor de R$23.906,00 (vinte e três mil,
novecentos e seis reais), não foram realizadas as inspeções dos mobiliários escolares
pertinentes.
Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
Auditoria, conforme segue:

Constatações:

PX

5.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
“\

REM
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Fato:
Conforme análise na documentação apresentada, verificou-se que a Prefeitura
Municipal não utilizou os recursos repassados pelo FNDE à conta das Ações previstas no
Plano de Ações Articuladas - PAR/Mobiliário, no valor total de R$23.906,00 (Vinte e três mil,
novecentos e seis reais), pertinente ao Termo de Compromisso nº' 05921/2014, cuja
Vigência expira em 11/2018, em desacordo com o disposto no item I, dos referidos Termos
de Compromissos.

Evidências:
Extratos bancário da Conta Corrente nº 78.536-9, Agência nº 0073-6, do
Banco do Brasil, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 011-007/2018, de
28/03/2018, a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nºlOõ, de 04/04/2018, a seguinte

justificativa:
"...Com relação aos recursos financeiros transferidos & conta nº 78.536—9
Banco do Brasil Agência 0073—6 do programa PAR—TD Plano de Ações
Articulada-previsto para; informamos que:

Não constava, até 0 dia 21/03/2018 no Sistema PAR/SIMEC a liberação dos
referidos recursos, conforme tela em anexo;

A Secretaria Municipalde Educação esclarece que, tomou ciência pelos
Auditores do FNDE da existência dos recursos e que a partir de abril 2018, o
Sistema SIMEC/PAR foi atualizado aparecendo os referidos recursos...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura informar que somente tomou ciência dos repasses
dos recursos realizados pelo FNDE ‘a conta do Programa somente após a auditoria,
verificou—se conforme demonstrado no extrato bancário da conta específica do Termo de
Compromisso nº 05921/2014, que os recursos destinados a Subação aquisição de mobiliário,
no valor de R$ 23.906,00 (vinte e três mil, novecentos e seis reais) encontram-se disponivéis
na conta específica desde a data de 02/01/2018, contrariando o disposto no item III, do
Termo de Compromisso, que estabelece:

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

&

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 ÁDIGAP
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Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí-R] que garantam a adequada continuidade da
execução do Programa Par/Mobiliário 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.

5.2 Ausência de tombamento

e

incorporação dos bens

adquiridos/produzidos.
Fato:
Em visita às escolas da rede municipal, verificou-se que os bens permanentes
adquiridos à conta do Termo de Compromisso nº 02110/2013, não estavam identificados
com a numeração de tombamento e incorporação ao patrimônio da Prefeitura.

Evidências:

Visita às Escolas Municipais: Adma David Chedid, Cortines Cerqueira,
Professor Jehovah Santos, América Barbosa da Silva, Manoel Fonseca, Miguel Vasconcelos,
Prof. Arlindo Rodrigues, João de Deus e Jardim de Infância: Ismael e Prof. Newton Rocha
Brandão e relatório fotográfico a seguir:

E.M Cortines Cerqueira - Mesa para cadeirante MA-Dl.

E.M Adma David Chedid
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Jardim de Infância Ismael Mesa para cadeirante MA-Ol.
—

Manifestação da entidade:

Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 011-007/2018, de 27/03/2018,
na qual foi solicitada justificativa quanto a ausência de tombamento e incorporação dos
bens adquiridos, porém até o fechamento do relatório não houve manifestação por parte da
Prefeitura.

Análise da equipe:
Em que pese a ausência de justificativas, o item XI do Termo de Compromisso
nº 02110/2013 dispõe que as Entidades comprometem-se a executar as ações elaboradas
pelo Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme extrato supra e condicionantes a seguir

estabelecidas:

guarda e conservar os
materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de ações Articuladas e
adquiridas com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a
restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração

XI

-

Lancar em patrimônio, vistoriar, garantir

a

de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

Portanto, mantém-se a constatação de fazer recomendação à Entidade, tendo
em vista que não houve pronunciamento da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/R] sobre
o tombamento e incorporação dos bens adquiridos com recursos do PAR-MOBILIARIO.

Recomendações:
5.2.1 A DIGAP

entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIGAP, mediante relatórios contábeis e fotográficos, as respectivas incorporações ao
patrimônio da entidade, dos bens adquiridos com recursos do programa.

Notificar

a

5.3 Ausência de atuação do Conselho de Controle Social.
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Fato:
O CACS/FUNDEB não atuou na sua função de controle social e fiscalização da
execução do Programa.

Evidências:
Ata de Reunião realizada com membros do CACS/FUNDEB em 26/03/2018 e
Ofício nº 004, de 28/03/2018, em atendimento à SA 011-002/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 011—0002, de 28/03/2018, 0
Conselho apresentou por meio do Ofício n] 004, fr 28/03/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Em relação ao PAR; esse Conselho ainda não tem acesso ao Sistema SIMEC
onde podemos ter acesso à situação de convênios.

A Secretaria de Educação tem que atualizar o Conselho no Sistema SIMEC
para podemos receber senha do FNDE, para acessar, o que ainda não foi feito...".

Análise da equipe:
A justificativa corrobora a constatação.
Em que pese a justificativa ficou evidente na reunião realizada com os
conselheiros o desconhecimento de sua atribuiçõe para acompanhar as ações do PAR, por
consequência não elaborou um planejamento para exercer as suas atividades, o que
contraria o disposto no art. 24 da Resolução CDIFNDE nº 14, de 08 junho de 2012, no
estabelece que:
".. 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 pelos conselhos,previstos no art. 24 da Lei n]
11.494, de 20 dejunho de 2007".

Recomendações:
5.3.1 A DIGAP

Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb CAOS/FUNDEB, para que exerça o acompanhamento do Programa nos termos do § 13, do
art. 24 da Lei 11.494, de 20/06/2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.
1—

Notificar

2- Avaliar sobre se o desconhecimento do CACS-FUNDEB acerca de sua
competência de fiscalizar a execução do PAR-Mobiliário é recorrente em outras localidades,
promovendo, se for o caso, orientações aos conselhos de todo o país acerca da competência
fiscalizatória prevista no Art. 24 da Lei 11.494/2017.
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6. Conclusão:
6.1. 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.
6.2. Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado no subitem 2.1,
devendo o responsável ser diligenciado a recolher ao erário o valor correspondente, no
prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada a situação, a Diretoria Financeira desta
Autarquia deverá comunicada para fins de eventual cobrança do débito em tomada de
contas especial - TCE.
6.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,
5.1, 5.2 e 5.3, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos
Programas, que merecem atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido
formuladas recomendações para atendimento por essas unidades.

6.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
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.
6.6. 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.

Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à 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, bem
como, para conhecimento e providências quanto a recomendação do subitem 2.1.1,7.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
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em especial aqueles dos itens 1 (PNAE) e 2 (PNATE) atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 e 3.2.1, 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 c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação 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.
—

7.4. à DIGAP: a) para ciência 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 4.1.1, 5.1.1, 5.2.1 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 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.
7.5. 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.

7.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido nos subitens 2.1.1 e
4.1.1 deste relatório; e

7.7. à Prefeitura do Município de Barra do Pirai/Rj, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria.

A
Em 20/06/2018
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 11 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se ao(à) Senhor(a) Auditor(a)-Chefe para
apreciação.

Em

gil/il [&
or da CORAP - Substituto

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 0827748).

Em

Jia/il

45

Auditor-Chefe
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