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

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS. nº 12/2018,
referente ao item 7, do anexo V, do PAINT 2018;
—

3.
POEe.

Analisado por:

e

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS nº
13/2018, referente ao item 8, do anexo V, do PAINT 2018;

—

Analisado por=

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE , exercício 2017 - OS nº 14/2018, referente ao
item 9, do anexo V, do PAINT 2018;
—

AnªlíSªdº

e.
pon.

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFAN CIA, exercício 2013 - OS nº 15/2018, referente ao
item 10, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Anahsado por=

- Plano de Ação Articulada

PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercício 2012 - OS nº
16/2018, referente ao item 11, do anexo V, do PAINT 2018;

Anausado

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Municípios

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros

e
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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 financeiros:R$ 3.562.661,60
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ 1.668.182,40 (um milhão, seiscentos e sessenta e
oito mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos), referentes aos meses de maio,
julho, setembro e novembro de 2017.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE 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;
—

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 26 unidades escolares da rede de ensino do município
de Anápolis/GO para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item

Código
INEP
52021165

Unidade Executora
Afonsina Mendes do Carmo.

52021173
52121003

Betesda ardim

52092607

Betesda Primavera.

52096602

Cecília Meireles.

5202 1 726

Cintia

52021351

Comendador

Rezende.

Pedreiro.
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52090264

Dinalva

52079325

Dona Alexandria.

52021254

DR.

52191427

Dr.

52093298

Ernst H

52021459

Fausto Paulo Sória.

52022080

Inácio Sardinha

Dias.

Silvério de Farias.

52071421

ahir Ribeiro Guimarães.

52021416

ardim Alvorada.

52021319

oão Luiz de Oliveira.

52021335

Lucia Alves de Oliveira.

52082229

Luiz Carlos Bizonotto.

52022153

Manoel

52022137

Maria Elizabeth Camelo da Lisboa.

52093280

Maronita Dias Dourado.

52 021785

Menino Jesus de

52093328

Professora

52021793

Realino osé de Oliveira.

52021432

Rosevir Ribeiro de Paiva

da Cruz.

Simões.

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Número de nutricionistas

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:
Para atendimento aos 36.583 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e tres)
alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas uma
nutricionista no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga
horária semanal de 40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com disposto nos
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art.
12, § 2º da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Quadro Técnico/Nutricionista, extraída do Sistema SIMEC, em 19/02/2018,
Ofício nº OGG/SEMAE, de 01/03/2018 e Ofício nº 186, 08/03/2018, ambas da Prefeitura
Municipal de Anápolis—GO em resposta & SA nº 004-001/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA 004-001, de 02/03/2018, à
Prefeitura Municipal apresentou por meio de Ofício nº 186, de 08/03/2018, a seguinte
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justificativa:
"...Ocorre que, atualmente a Prefeitura de Anápolis está impedida de fazer
novas contratações, em atendimento às recomendações estabelecidas pelo
Tribunal de Contas dos Municípios, na que se refere aos gastos com pessoal,
não superado os limites prudenciais tipificados no art. 20 da Lei de
Responsbilidade Fiscal LC nº 101/2000, sendo tais orientações reforçadas pro
Decreto 40.432 de 01 de janeiro de 201 7 e Ofício Circular nº 001/201 7 de
31/05/2017, enviado pelas Secretarias Municipais da Fazenda e de Gestão,
Planejamento e Tecnologia (em anexo)...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a
disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a
determinação do § 2º do art. 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

Nº de Nutricionista

Alunos
Até 500

1

Carga Horária
, .
,
.
Tecnica minima
semanal
recomendada

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

1RT+3QTe+01

.

[4051733519

'

QT

fração de
2.500 alunos
a cada

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 atualmente a situação de seu quadro de pessoal
impede a realização de contratação de mais nutricionistas, tendo em vista a recomendação
emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao limite de despesas com
pessoal estabelecido pela Lei de Responsbilidade Fiscal LC, nº 101/2000.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 36.583 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três) alunos. A Entidade
/

j
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conta atualmente com apenas 01 (uma) nutricionista e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 33 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das atribuições
previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de nutricionistas
condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita o
acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura
Municipal de Anápolis-GO, 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

Notificar a 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.
1.2 Atuação deficiente do nutricionista responsável pelo Programa.

Fato:
No que se refere às atividades da nutricionista, nas 26 unidades visitadas
descritas no campo "evidencia" desta constatação, os professores, merendeiras, diretores,
relataram que não houve no exercício de 2017, nenhuma Visita às escolas por nutricionistas
do programa, caracterizando fragilidade no diagnóstico e acompanhamento do estado
nutricional dos estudantes, bem como no acompanhamento e avaliação do cardápio da
alimentação escolar, em desacordo com o disposto nos incisos I a III, § lº, do artigo 12, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Oficio nº 186, 08/03/2018, da Secretaria de Educação, em resposta a SA nº
004-001/2018 e Inspeção 'in loco' às escolas municipais, conforme a seguir:

nidades Escolares
Afonsina Mendes do Carmo.
Anhan
Betesda Jardim

EM Betesda Primavera.

Cecilia Meireles.

Cintia

Rezende.

Conselho Escolar da EM Comendador

el Pedreiro.

Dinalva
Dona Alexandria.
DR.

Lourenço Dias.
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Dr. Aná

o

Ernst H

er.

Silvério de Farias.

Fausto Paulo Sória.

Inácio Sardinha

jahir Ribeiro

Guimarães.

Jardim Alvorada.
oão Luiz de Oliveira.

Lucia Alves de Oliveira.

Luiz Carlos Bizonotto.
Manoel Gonçalves da Cruz.

Maria Elizabeth Camelo de Lisboa.
Maronita Dias Dourado.
EM Menino jesus de
Professora ]osephina Simões.
Realino José de Oliveira.

M Rosevir Ribeiro de Paiva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de — SA nº 004-001 de 02/03/2018, à Prefeitura
apresentou por meio de Oficio nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justificativa:
"...Tão logo as contratações de proﬁssionais sejam reestabelecidas, tal fato
será solucionado...".

Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura corrobora a constatação.
A ausência de atuação do nutricionista responsável técnico pelo Programa no
acompanhamento do objeto do Programa contraria o disposto nos incisos I a III, § lº, do
artigo 12, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

"...Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das
escolas federais, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá
assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes
previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de suas
atribuições.
nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos
demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras
atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

§19 Compete ao

;
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I-

realizar

o

diagnóstico

e o

acompanhamento do estado nutricional dos

estudantes;

II

-

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação
escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da

população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a
aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo
das refeições pelos escolares,- e

III - coordenar e

realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação
pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A Prefeitura

Para que cumpra rigorosamente as normas do PNAE, em especial as
atribuições do nutricionista, responsável - técnico, quanto ao acompanhamento da execução
do PNAE, desde a aquisição até a distribuição dos gêneros alimentícios, contribuindo pela
melhora contínua do preparo e manuseio dos alimentos ofertados & clientela do Programa.
1.3 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Nas escolas visitadas, verificou-se que os cardápios não foram
disponibilizados (fixados) em local que a comunidade escolar (pais, professores, alunos)
pudessem tomar conhecimento quanto a alimentação que seria servida naquele período,
semana ou mês, fato que também dificultou a inspeção realizada pela equipe de auditoria do
FNDE, em desacordo com o § 8º, do art. 149, da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Ofício nº 186, de 08/03/2018, da Secretaria Municipal de Educação de
Anápolis-GO e inspeção 'in loco' realizadas nas escolas municipais no período de 27 a
02/03/2018, conforme quadro abaixo:

Escolares
Afonsina Mendes do Carmo.
era.

Betesda ardim Esperança.
Betesda Primavera.

Cecília Meireles.

Cintia

Rezende.

x\
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Conselho Escolar da EM Comendador

el Pedreiro.

Dinalva Lopes.
Dona Alexandria.
DR. Adahyl Lourenço Dias.

Dr. Anápolino Silvério de Farias.

Ernst H

er.

Fausto Paulo Sória.

Inácio Sardinha

]ahir Ribeiro Guimarães.
ardim Alvorada.
João Luiz de Oliveira.

Lucia Alves de Oliveira.

Luiz Carlos Bizonotto.
Manoel Gonçalves da Cruz.

Maria Elizabeth Camelo da Lisboa.

Maronita Días Dourado.
CEM Menino jesus de
Professora ]

Simões.

EM Realino José de Oliveira.
EM Rosevir Ribeiro de Paiva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de — SA nº 004—001 de 02/03/2018, à Prefeitura
apresentou por meio de Oficio nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justificativa:

“...Todas as Unidades Escolares já foram orientadas a respeito a da
disponibilização dos cardápios em local que a comunidade escolar pudesse
reconhecera alimentação a ser servida no dia, semana ou mês...".

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas, no período da Visita da equipe de
Auditoria do FNDE as escolas descritas no campo "evidencia", verificou-se que os cardápios
não foram disponibilizados (fixados) em local que a comunidade escolar (pais, professores,
alunos) pudessem tomar conhecimento sobre a alimentação que seria servida naquele dia,
semana ou mês, fato que também dificultou a inspeção realizada pela equipe de auditoria do
FNDE, contrariando o disposto no § 8º, do art. 149, da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013,
dispõe que: "os cardápios com as devidas informações nutricionais deverão estar
disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas".
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Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A Prefeitura

Para orientar as unidades escolares, quanto à divulgação dos cardápios em locais
visíveis a comunidade escolar, conforme previsto no art. 35, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de
17/06/2013.

1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em inspeções 'in loco' realizadas nas instalações das escolas Limírio Rosa e
Celina Belo, verificou-se que as condições das escolas eram inadequadas para armazenagem
de gêneros alimentícios, por apresentarem: depósitos com deficiência de espaço, pouca
ventilação, utilização dos locais de armazenamento de gêneros alimentícios para a guarda
de materiais alheios à alimentação, podendo acarretar a contaminação dos produtos
estocados.

Evidências:
Verificação 'in loco" nas escolas da rede Municipal: Limírio Rosa, Celina Belo,
conforme relatório fotográfico a seguir:

Deposito de alimentos misturados com outros itens..

Deposito de alimentos misturados com outros itens.

~~
Deposito de alimentos misturados com outros itens.

Depósito de alimentos
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de — SA nº 004-001 de 02/03/2018, à Prefeitura
apresentou por meio de Ofício nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justiﬁcativa:

"..A providéncia para melhoria

da gestão relativa à guarda e conservação dos

gêneros alimentícios está em execução. Quantos aos espaços físicos de
armazenamento dos alimentos, informamos que necessitamos de visita técnica
em cada unidade para listagem das deficiências e planejamento de gastos
para a adequação necessária em cada Unidade Escolar. Esta adequação física
será feita através de um processo de Registro de Preços de Manutenção
Predial...".

Análise da equipe:
Na justificativa apresentada, a entidade esclareceu que já esta adotando as
providências necessárias para melhorar as condições dos locais de armazenamentos das
unidades escolares com deficiência de espaço físico. Em que pese os esclarecimentos da
entidade, O § 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 1/07/2013, determina que
cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de
qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte,
estocagem e preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. As
condições higiênicas encontradas durante as Visitas in loco nas Unidades Escolares
demonstram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura.
Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
fotográfico pertinente a cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,
listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas a sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.
1.5 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
A partir de reunião realizada com membros do Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) do município de Anápolis/GO, constatou-se que a atuação do CAE no
acompanhamento da merenda escolar não é satisfatória. Os conselheiros relataram a equipe
de auditoria do FNDE que realizaram poucas visitas às escolas e que não há um cronograma
formal para visitas, bem como que foram realizadas poucas reuniões nos exercícios de
2017/2018 (três, com atas) para analisar e acompanhar a execução do programa, em
desacordo com o disposto no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

(
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I

a equipe de auditoria e membros do CAE em
nº
186, de 08/03/2018, da Prefeitura Municipal de Anápolis-GO, em
27/03/2018, Oficio
resposta a SA nº 004-001/2018, atas de reunião do conselho realizadas em 27/02/2017,
18/04/2017, 10/04/2017, 24/04/2017, 03/05/2017, 23/05/2017, 06/10/2017 e entrevistas aos
gestores das escolas municipais, abaixo relacionadas:

Ata da Reunião entre

Nº
01

Unidades Escolares
Afonsina Mendes do Carmo.

02

03

Betesda ardim

04

Betesda Primavera

05

Cecilia Meireles

06

Cintia

07

Comendador

08

Dinalva

09

Dona Alexandria

10

DR.

11

Dr.

12

Ernst H

13

Fausto Paulo Sória.

14

Inácio Sardinha

Rezende.

el Pedreiro.

Dias.

Silvério de Farias.

16

ahir Ribeiro Guimarães
ardim Alvorada.

17

oão Luiz de Oliveira.

15

18

Lucia Alves de Oliveira.

19

Luiz Carlos Bizonotto

20

Manoel

21

23

Maria Elizabeth Camelo da Lisboa.
Maronita Dias Dourado.
Menino esus de

24

Professora

25

Realino osé de Oliveira.

26

Rosevir Ribeiro de Paiva

22

da Cruz.

Simões.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de — SA nº 004—001 de 02/03/2018, à Prefeitura
apresentou por meio de Oficio nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justiﬁcativa:

"...O Conselho foi empossado em abril de 2017, observando todos os
procedimentos legais, principalmente as cotas de representação. O que
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à escassez de tempo impediu que se esta estabelecesse a
programação periódica nas Unidades Escolares.

ocorreu foi

Iniciaremos um planejamento para conscientização deste trabalho de
relevante interesse social, sem nenhuma remuneração, e de capacitação para
os membros do conselho, caso haja, necessidade. Ressalta-se que oferecemos
condições para visitas ”in loco" e frisaremos aos conselheiros que estamos à
disposição para qualquer dificuldade que tenham na execução de sua função
jiscalizadora...".

Análise da equipe:
Em reunião realizada com os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE do município de Anápolis/GO em 27/02/2018, veriﬁcou—se que o CAE não vem atuando
de acordo com as competências definidas na legislação Vigente, no acompanhamento do
objeto do Programa. As atas de reuniões e ofícios/CAE apresentados demonstram que o
Conselho não realizou inspeções nas escolas e demais procedimentos inerentes à execução
do Programa, em desacordo com o disposto no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013,
que estabelece:

"...I monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos;
—

II - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela
EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos SIGECON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;
—

III - analisar a prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo
acerca da execução do Programa no SIGECON Online;

IV comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, a Controladoria- Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
—

irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;

V - fornecer infomações

e

apresentar relatórios acerca do acompanhamento

da execução do PNAE, sempre que solicitado;

VI - realizar reunião especiﬁca para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

VII - elaborar o Regimento Interno, observando

VIII elaborar o Plano de Ação do ano
—

o

disposto nesta Resolução; e

em curso e/ou subsequente a

fim de

acompanhar

a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
atribuições e encaminhá-lo & EEx. antes do início do ano letivo...".

Ainda, conforme

o

entendimento do Tribunal de Contas da União
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exarado em publicação denominada "Cartilha aos Conselheiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)" 5ª edição/2010, pagina 25:
—

"...O CAE deve acompanhar a execução do PNAE e fiscalizar a aplicação
dos recursos destinados ao programa. Dentre as suas atribuições, destacam-se.a) verificar a qualidade dos alimentos comprados para a merenda escolar,
assim como as suas condições de transporte, armazenamento e preparo; (grifo
nosso),-

b) apoiar o trabalho da nutricionista na elaboração dos cardápios a serem
utilizados nas escolas;

visitar as escolas ao longo do ano e verificar in loco
servida; (grifo nosso);
0)

a

qualidade da merenda

d) acompanhar o processo licitatório para a compra de alimentos (grifo
nosso);
e) receber e analisar a prestação de contas preparada pela entidade executora
e emitir parecer conclusivo que deverá ser encaminhado ao FNDE com a
aprovação ou não das contas (a não aprovação pode implicar em suspensão do

repasse de recursos pelo governo federal).
(...)

Visita às escolas:
É fundamental que os conselheiros conheçam as cozinhas, as despensas e os
refeitórios das escolas para avaliar o gerenciamento de estoque, o cardápio, a
higiene na preparação dos ingredientes e o fornecimento dos mesmos.
O trabalho in loco permite que eles questionam se os alunos estão satisfeitos
com a merenda e observem outras falhas que possam vir a prejudicar o bom

andamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar.,É importante que o
conselho informe à Secretaria de Educação sobre as irregularidades
encontradas durante as visitas e, depois, verifique as providências adotadas a
respeito...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.5.1 A DIRAE

Conselho de Alimentação Escolar CAE, para que exerça o
acompanhamento do Programa conforme art. 35, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de
17/06/2013, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.

Notificar

—

o

1.6 Descumprimento do planejamento elaborado pelo
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nutricionista

Responsável Técnico do Programa.
Fato:
Em inspeção 'in loco' às escolas municipais, constatou-se que os gêneros
alimentícios distribuídos às escolas não são suficientes para atender o cardápio planejado
pelo responsável técnico pelo programa, o que vem dificultando o seu cumprimento pelas
unidades escolares. Veriﬁcou-se que os produtos entregues às escolas (perecíveis e não
perecíveis) apresentavam as seguintes impropriedades: frutas estragadas, distribuição de
pães, porém, sem o complemento de apresuntado ou queijo, carnes com excesso de pelanca.
Essa situação demonstra fragilidades na relação entre o objeto contratado e o entregue nas
26 (vinte e seis) escolas visitadas ocasionando o não cumprimento do cardápio estabelecido.

Evidências:
Oficio nº 186, de 08/03/2018, da Secretaria de Educação, em resposta a SA nº
004-001/2018 e inspeção ‘as escolas municipais, a seguir:

Nº
01

Unidades Escolares
Afonsina Mendes do Carmo.
era.

02
03

Betesda Jardim Esperança.

04

Betesda Primavera.

05

Cecília Meireles.

06

Cintia

Rezende.

Pedreiro.

07

EM Comendador

08

EM Dinalva

09

EM Dona Alexandria.

10

EM DR.

11

EM Dr.

12

EM Ernst H

13

EM Fausto Paulo Sória.

14

EM Inácio Sardinha

15

EM ahir Ribeiro Guimarães.

16

EM Jardim Alvorada.

17

EM João Luiz de Oliveira.

18

EM Lucia Alves de Oliveira.

19

EM Luiz Carlos Bizonotto.

20

EM Manoel Gonçalves da Cruz.

21

EM Maria Elizabeth Camelo da Lisboa.

22

EM Maronita Dias Dourado.

23

Lourenço Dias.

Silvério de Farias.
er.

Menino esus de
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EM Professora

24

Simões.

5

EM Realino José de Oliveira.

26

EM Rosevir Ribeiro de Paiva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de - SA nº 004-001 de 02/03/2018, a Prefeitura
apresentou por meio de Ofício nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justificativa:
de Merenda Escolar foi orientada a acompanhar diariamente a
entrega dos produtos conforme os cardápios oferecidos, a fiscalizar a
execução da merenda nas Unidades Escolares além de conferir com mais
rigor a qualidade dos gêneros alimentícios que são entregues pelas empresas,
cumprindo, assim, a responsabilidade social em dar as condições possíveis
para a plena execução do processo de ensino/aprendizagem, por entender que
a alimentação é indispensável para o bom desempenho escolar..."

"..A Gerência

Análise da equipe:
Em inspeção realizada às escolas da rede municipal de ensino, constatou—se
que os gêneros alimentícios distribuídos não são suficientes para atender o cardápio
planejado pelo responsável técnico pelo programa, o que vem dificultando o seu
cumprimento pelas unidades escolares. Veriﬁcou—se que os produtos entregues às escolas
(perecíveis e não perecíveis) apresentavam as seguintes impropriedades: frutas estragadas,
distribuição de pães, porém, sem o complemento de apresuntado ou queijo, carnes com
excesso de ”pelanca”. Essa situação demonstra fragilidade na relação entre o objeto
contratado e o entregue nas 26 (vinte e seis) escolas visitadas ocasionando o não
cumprimento do cardápio elaborado pela nutricionista Responsável Técnico (RT) pelo
Programa , contrariando o art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme
segue:
14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo
RT, com utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as
referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da
localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação
agrícola da região e na alimentação saudável e adequada.

"..Art.

§19 Como disposto na Lei nº 11 .947/2009, gêneros alimentícios básicos são
aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável.

ser planejados para atender, em média, às
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo
desta Resolução, de modo a suprir:

§29 Os cardápios deverão

I

no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais,
distribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as creches em período
—
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III

parcial;

II

no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais,
distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as creches em período
integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas
remanescentes de quilombos;
—

III

no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias,
por refeição ofertada, para os alunos matriculados nas escolas localizadas em
comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto
—

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

Recomendações:
1.6.1 A DIRAE

Notificar Prefeitura de Anápolis/GO, para que adote um mecanismo mais
eficiente para que a distribuição dos gêneros alimentícios seja suficiente para que as escolas
cumpram os cardápios planejados pelo responsável técnico pelo programa, bem como
quanto a qualidade dos gêneros alimentícios perecíveis entregues pelos fornecedores
diretamente nas unidades escolares, em cumprimento ao art. 14 e § lº do art. 33, da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações posteriores.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 117.659,22
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício
2017, no montante de R$ 117.659,22 (cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais e vinte e dois centavos).

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

verificação das ações pertinentes
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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.
—

Foram inspecionados 10 veículos escolares, conforme segue:

Tipo

Veículos Escolares
Localidade de atendimento
Placa
Marca/Modelo
Zona rural para E.M Inácio Sardinha Distrito
Vokswagen/15.190 ED NFL-4787
de Interlandia
Distrito de Joanápolis para E.M. Wady Cecílio
Vokswagen/15.190 ED NFL-4717
do Distrito de Branápolis
Zona rural da lapa para E.M. Raimunda Oliveira
Marcopolo Volare A8 KEM-7201 Passos
—

ônibus
ônibus
ônibus

E.M. Professor Jesus Duarte no Distrito de
ônibus Vokswagen/15.190 ED NWJ-9533 Goialândia
Distrito de Goialândia para a E.M. Maria
.
Onibus Vokswagen/15.190 ED NWJ-9583 Aparecida Gebrim ao Bairro São Joaquim ,

Anápolis
DAIA até mun. Leopoldo de Bulhões para as
NVT-1901 E.M. Prof. Dinalva Lopes, Afonsina Mendes do
Carmo e Rosiver Ribeiro de Paiva - Anápolis

Kombi Vokswagen—Kombi

ônibus Vokswagen/15.190 ED NFL-4857 EM Inácio Sardinha Distrito de Interlândia
ônibus Vokswagen/15.190 ED NFL—4837 E.M. Gomes Santana Ramos Distrito Souzânia
Ónibus Vokswagen/15.190 ED NFL-4827 EM. Cecílio - Distrito de Branápolis

I

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

2.1 Ausência de constatações relevantes na execução do

Programa/Convênio.
Fato:
Conforme a documentação comprobatória apresentada pela Prefeitura
Municipal de Anápolis-GO, verificou-se a aplicação de R$ 98.409,65 (noventa e oito mil,
quatrocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) dos recursos existentes na conta
específica do PNATE, para a realização de despesas com a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção do
transporte escolar, conforme verificação em notas fiscais e extratos bancários da conta
bancária do Programa. Foi também realizada visita a garagem onde encontravam—se os

'
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veículos escolares e ao almoxarifado onde são estocadas as peças adquiridas, não se
identificando fatos relevantes.
Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente, 433.996-7, agência nº 324-7, Banco do Brasil S.A, meses de
março a dezembro de 2017. Notas fiscais conforme a seguir:

Fornecedor

CNP]

'

'

"

Prime Consultoria e Assessoria
Empresanal LTDA

05340. 639/00 01-3 O

Valor R$
[Nota Fiscal
nº
NFE
135724 1.412,19
nº
NFE
165517 16.210,11
NFE nº 192293 53.289,43
NFE nº 211002 27.497,92

Pneus zm almnxan'fadn.

ônibus escolares em manutenção.

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.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 797.100,00
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$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil e oitocentos 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
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (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 inspecionadas 26 unidades escolares, conforme segue:

52096602
52021
52021351

EM
EM Lucia

Luiz

Blzonotto.

da EM

EM

Professora

EM

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.

,
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Fato:
As Unidades Executoras inspecionadas efetuaram os pagamentos das
despesas com recursos do PDDE mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no
§ lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os
quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente
por meio eletrônico (TED), mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
do período de janeiro a dezembro de 2017, das contas correntes específicas do programa,
das seguintes Unidades Executoras:

~

Nº UNIDADE EXECUTORA

~

Conta Corrente âgfl'êgigmsil

Escolar da E. M Afonsina Mendes do

8. 391_7

324_7

8.384-4

324-7

46.6328-4

324_7

04 Conselho Escolar da E. M Betesda Primavera.

45.1816-0

324-7

05 Conselho Escolar da E. M Cecília Meireles.

29.338-5

324-7

01

gªl—1316310

02 Conselho Escolar da E. M Anhanguera.

03 gggãleâlàªãscolar

da E. M Betesda Jardim

06 Conselho Escolar da E. M Cintia Aparecida Rezende. 8.381-X

Escolar da E. M Comendador Miguel

324-7

42.2126-5

324_7

43.5334—X

324—7

09 Conselho Escolar da E. M Dona Alexandria

8.408-5

324-7

10 Conselho Escolar da E. M Dr. Adahyl LourençoDias.

8.379-8

324-7

“

19-7092

324_7

12 Conselho Escolar da E. M Ernst Heeger

45.1817-9

324-7

13 Conselho Escolar da E. M Faustino Paulo Sória.

8.378-X

324-7

14 Conselho Escolar da E. M Inácio Sardinha.

42.2131-1

324-7

8. 410-7

324-7

8.393-3

324-7

42.2127—3

324-7

18 Conselho Escolar da E. M Lucia Alves de Oliveira.

8.388—7

324-7

19 Conselho Escolar da E. M Luiz Carlos Bizinotto.

41.5706-0

324-7

8.398-4

324_7

07 ggãirsgªo

08 Conselho Escolar da E. M Dinalva Lopes.

~
~

gonselho Escolar da E. M Anápolino Silvério de
amas.

~
~
~

15 Conselho Escolar da E.

Mjahir Ribeiro Guimarães.

16 Conselho Escolar da E. M Jardim Alvorada.

~
~
~

17 Conselho Escolar da E.

20 êgãizselho

Mjoão Luiz

de Oliveira.

Escolar da E. M Manoel Gonçalves da
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Conselho Escolar da E. M Maria Elizabeth Camelo
Lisboa.

8.397-6

324-7

45.1819—5

324-7

23 Conselho Escolar da E. M Menino Jesus de Praga.

8.395—X

324-7

Escolar da E. M Professora ]osephina
24 Conselho
Simoes.

45.1821-7

324—7

25 Conselho Escolar da E. M Realino José de Oliveira.

44.696—3

324-7

26 Conselho Escolar da E. M Rosevir Ribeiro de Paiva.

8.409—3

[324—7

21

22 Conselho Escolar da E. M Maronita dias Dourado.

~

~

~
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 004-001, de 02/03/2018, a
Prefeitura Municipal por meio do oficio nº 186, 08/03/2017, apresentou a seguinte

justificativa:
“...Informamos que a forma de pagamento com cheques nominais sempre foi
orientação recebida do FNDE em acordo com os Bancos parceiros. Porém no
dia 01 de dezembro de 2017, participamos de uma reunião com equipe do
FNDE em Goiânia, quando fomos informados da implantação do Novo Cartão
PDDE com abertura de novas contas para o PDDE Educação Básica, a partir
da Zª parcela de 2017 (que foi repassado aos Conselhos Escolar no dia
27/12/201 7, nos Estados de Goiás e Ceará. Porém, os demais Programas do
PDDE continuam sendo executados através de cheques nominais..." .

Análise da equipe:
A Entidade ]ustifica que a forma de pagamento com cheques nominais sempre
foi orientação recebida do FNDE em acordo com os Bancos parceiros. Porém no dia 01 de
dezembro de 2017, participaram de uma reunião com equipe do FNDE em Goiânia, quando
foram informados da implantação do Novo Cartão PDDE com abertura de novas contas para
o PDDE Educação Básica, que a partir da 2ª parcela de 2017, que foi repassado aos
Conselhos Escolar no dia 27/12/2017, nos Estados de Goiás e Ceará. Porém, os demais
Programas do PDDE continuam sendo executados através de cheques nominais.
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 49, 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 a Prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do Art. 14 da
citada Resolução:
”5 Zº 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
\

\\
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utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas
IV deste artigo.".

Ia

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 Anápolis/GO, e nem à UEX, tendo em vista que
seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2013

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada - PAC2 nº 04094 e 05786,
ambos de 2013.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.196.566,72
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$
16.013.416,60 (dezesseis milhões, treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta
centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nºs 04094/2013 e 05786/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA foram
realizadas conforme previsto no Anexo IV do PAINT 2018 e englobaram a verificação das
ações pertinentes ‘a aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, referente à (ao):
—

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

Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC e tratamento das
inconformidades apontadas pela empresa de supervisão contratada pelo FNDE.
—

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

infantil

TC

Vigência

ID
Obra

.

..

Locahzag ao

Valor (R$)
Global

"Repasse
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“Gasto

Percentual
Executado Situação

1.329.806,1

354,62

460,36

Itália 1.329.806,1

1.329.806,17

1.329.806,17

Concluída

1.329.806,1

1.329.806,17

1.329.806,17

Concluída

1.329.806,1

1.329.806,17

1.329.806,17

Palmas

3 30/07/201

Fabril
CMV002

L14

.51%

1.329.806,1

354,62

1.329.806,1

664.903,08

1.329.806,1

1.329.806,17

1.329.806.17 100%

1.329.806,1

1.329.806,17

1.329.806,17 100%

1.312.293,

033,78

54.73%

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

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

Fato:
Em consulta realizada no Sistema SIMEC-Obras 2.0, aba "Contratação",
verificou-se que a Prefeitura não inseriu nenhuma informação, referente ao Contrato nº
297/2013, firmado com a Empresa FMG Construções e Incorporações Ltda ME, pertinente a
execução da obra ID nº 24794 (Nova Aliança), em desacordo com o disposto no item III, do

art 5º da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
Evidências:
Tela do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, OBRAS 2.0 (Aba "Contratação"), extraída em 29/05/2018, referente às
Obras ID nº 24794 (Nova Aliança).
-

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

Análise da equipe:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC-Obras 2.0, constatou-se que a
Prefeitura não inseriu na aba "contratação" as informações pertinentes ao contrato firmado
com a empresa FMG Construções e Incorporações Ltda ME, 0 que vem acarretando a
informação desatualizada da situação da obra no SIMEC (contratação), sendo que a
execução da obra ID nº 24794 (Nova Aliança) foi iniciada, contrariando a letra "f“, do item
III, do art 5º da Resolução CD/FNDE nº 13/2012, que determina a obrigatoriedade ao
executor em manter atualizados os registros da execução das obras no Sistema SIMEC,
cientificando o FNDE sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e

(
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infomações no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal de Anápolis/GO para que, em prazo certo,
providencie a inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema
atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da
citada providência.
4.2 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Foi verificado no Sistema SIMEC Obras 2.0, aba "Cadastro da Obra", em
06/02/2018, que as obras ID nº 24802, 24795, 24801, 24798 e 24790, pertinente ao PAC2
TC 04094/2013 (no SIMEC TC 10913/2014), encontram-se com status de obra concluída.
Verificou-se ainda que as referidas obras encontram-se em funcionamento. No entanto,
consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades sem a devida adoção de
providências por parte da Prefeitura desde dezembro de 2016.
—

Evidências:
Tela do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC, OBRAS 2.0 (Aba "restrições e inconformidades"), extraída em 08/02/2018, referente
às Obras ID nº 24802, 24795, 24801, 24798 e 24790, conforme abaixo exemplificado:

ID Item

Previsão de

Descrição

providência

~

Situação Atual

24790

Obra concluída fora da vigência do
contrato/termo aditivo de prazo.

20/12/2017

Aguardando
correção/providência

24802

Instalações de ar condicionado
instaladas em desconformidades com o
projeto e/ou não executadas.

18l12/2016

A uar dan d
corre gSão]p rovidªenci a

07/03/2017

A931 ard and
.
correçao/prowdenma

18/12/2016

Ag_uar d and 0,
.
correçao/prowdenma

10/09/2017

Aquar d an(1
.
corregao/prowdenma

24798

Instalações de ventilação mecânica
executadas em desconformidade com o
.

prºjeto.
24801

Instalações de ventilação mecânica
executadas em desconformidade com o
.

prºjeto.
24795

Instalações de ventilação mecânica
executadas em desconformidade com o
Lproj eto.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 004—001, de 02/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio de ofício nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justificativa:

"...Quanto às restrições e inconformidade, as providências estão sendo
tomadas para que as mesmas sejam sanadas, através de um processo de Registro de Preços
de Manutenção Predial....".

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que as providências estão sendo tomadas para que as
mesmas sejam sanadas, através de um processo de Registro de Preços de Manutenção
Predial.
A falta de manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura,
contraria o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores,
que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para execução das
obras no âmbito do PAC 2.
Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

Avaliar a situação da obra e, considerando que a obra está concluída e em
funcionamento a mais de dois anos, adotar medidas junto à Prefeitura Municipal de
Anápolis/GO, que considerar necessárias para o saneamento das
inconsistências/inconformidades, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.3 0hra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em verificação "in loco" realizada nas obras ID nºs 24791 (Campos Elísios),
24794 (Nova Aliança), 24799 (Pedro Ludovico), pertinente ao PAC2 TC 04094/2013 (no
SIMEC TC 10913/2014), constatou-se que as mesmas encontravam-se com a execução
paralisada. Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e ControleSIMEC, em 06/02/2017, verificou-se que o percentual de execução físicas de 64.81% ID
24791; 71.50% ID 24794 e 54.72 % ID24799, sendo que a última vistoria foi realizada em
09/11/2016 para a ID 24791 e ID 24794, e em 24/02/2016 para a ID 24799.

Evidências:
Ofício nº 186, de 08/03/2018, da Prefeitura Municipal, em resposta a SA nº
004-001/2018 relatório extraído do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba 'Restrições e
Inconformidades', em 06/02/2018, inspeção "in loco" e relatório fotográfico.

>\\<
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Creche Nova Aliança ID 24794
—

Creche Nova Aliança

—

ID 24794

Creche Nova Aliança ID 24794
—
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Creche Pedro Ludovico - ID 24799

Creche Pedro Ludovico - ID 24799

~

Creche Pedro Ludovico - ID 24799

Creche Pedro Ludovico - ID 24799

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 004—001, de 02/03/2018, a
Prefeitura apresentou por meio de ofício nº 186, de 08/03/2018, a seguinte justificativa:

"...As empresas responsáveis pela execução das obras já foram alertados
quanto ao atraso no cronograma físico financeiro, tendo sido solicitado
providências para se adequarem e concluírem as obras dentro do prazo
contratual...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a justificativa apresentada pela Prefeitura, quanto a
comunicação às empresas responsáveis pela execução das obras, nenhuma providência
efetiva para a retomada das obras foram assumidas pela Prefeitura Municipal. Ressalta—se
que os 'cronogramas físico ﬁnanceiro' citados na manifestação da entidade encontram-se no
Sistema SIMEC sem atualização deste o exercício de 2016, pressupondo que as obras
pertinentes estão paralisadas desde este exercício, contrariando ao disposto no Art. Sº
Inciso III letra "a" da Resolução/CDIFNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores,
conforme segue:

R.F.Nº 7/2018 l PREF MUN DE ANAPOLIS

"... 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... "
Como também o item VI do referido Termos de Compromisso, a Prefeitura
Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população, ainda que
com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para
cobrir todas as despesas relativas à implantação.

Considerando os percentuais de execução físicas das obras de 64.81% ID
24791; 71.50% ID 24794 e 54.72 % ID24799, ressalta-se que o prazo da Vigência do Termo
de Compromisso, 30/07/2018, é insuﬁciente para a conclusão das referidas obras, sendo que
a Prefeitura Municipal até o fechamento deste relatório não assinalou nenhum prazo para
sua continuidade.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Anápolis-GO 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.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILIÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 7446/2012.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.232.059,02
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente à amostra no valor de R$ 1.368.840,00
(um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais), referente à
Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (conjunto aluno e conjunto professor),
pertinente ao Termo de Compromisso nº 7446/2012.

&;

Informação:
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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 do Termo de Compromisso nº 7446/2012,

referente à (ao):
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)
conforme segue:

Item

Escola
n

Conjunto aluno CJA - 04
para alunos com altura
~

_

Carmo

gfnjunto professor

CJP -

Conjunto aluno CJA - 04
para alunos com altura

,

EM Lions
Anhanguera.

~
228,00

23.940,00

247,00

42.978,00

327,00

1943,00

202

228,00

46.056,00

15

327,00

4.905,00

188

228,00

42.864,00

105

entre 1,33m e 1,59m

Conjunto aluno CJA _ 06
para alunos com altura
entre 1,59 e 1,88m

ãfnâfêªjãgªª

~~

Valor
Total(R$)

Valor
Quantidade Unitário
(R$)
.

174

9

entre 1,33m e 1,59m

cimª““tº Prºfºsªºr CJ P
,

C

'

~

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
EM Dr.
entre 1,33m e 1,59m
Anápolino
'
Silvério de Farias gfnjunto
professor CJP —

.

1304121111;

.

Rªbº“

uimaraes

.

Conjunto aluno CJA 06
para alunos com altura

~~

9

327,00

1943,00

40

247,00

9.880,00

187

228,00

42.636,00

120

247,00

29.640,00

13

327,00

4251,00

—

entre 1,59 e 1,88m

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m
EM João Luiz de Conjunto aluno CJA - 06
para alunos com altura
Oliveira.
entre 1,59 e 1,88m
C(ifnjunto professor CJP
—

ªk
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Conjunto aluno CJA 06
EM Jahir Ribeiro
para alunos com altura
Guimarães.
entre 1,59 e 1,88m
Conjunto aluno CJA 06
Carlos
para alunos com altura
EM ªnª
120 º 0
entre 1,59 e 1,88m
—

40

247,00

9.810,00

30

247,00

45.600,00

200

228,00

43.472,00

176

247,00

3.597,00

11

327,00

14.592,00

64

228,00

22.230,00

90

247,00

2.616,00

8

327,00

5.700,00

Conjunto aluno CJA 04
EM Professora
para alunos com altura
]osephina Simoes
entre 1,33m e 1,59m

25

228,00

5.700,00

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m

100

228,00

22.800,00

8

327,00

2.616,00

25

228,00

5.700,00

200

228,00 45.600,00

~ ~

—

~

~

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
—

entre 1,33m e 1,59m
Conjunto aluno CJA 06
para alunos com altura
entre 1,59 e 1,88m
Conjunto professor CJP -

ªªh/ªtrªía

—

Cru;

01

~

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
—

entre 1,33m

e

1,59m

~

EM Maronita
Dias Dourado.

Conjunto aluno CJA 06
para alunos com altura
entre 1,59 e 1,88m
Conjunto professor CJP —

01
—

—

,

.

Realmo jose de

Oliveira.

C
efª—]““ t º
_

.

prº fºssºr CJ P '

Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura

'

—

EM Rosev1r
.
.
.
Ribelro de Paiva

entre 1,33m e 1, 59m
Conjunto aluno CJA 04
para alunos com altura
entre 1,33m e 1,59m
'
_
OCÍmJunto professor CJP
—

EM Maria
Aparecida
Gebrim

15

~

327,00

4.905,00

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

5.1 Ausência de constatações relevantes na execução do

Programa/Convênio.
Fato:
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De acordo com a documentação de despesas analisadas relacionadas
ao Termo de Compromisso nº 7446/2012, extratos bancários, notas fiscais e guias de
Notificação de Entrega de Material, período de fevereiro/2013 a fevereiro/2018, bem como
visitas às escolas descritas no campo "evidências", verificou-se , conforme amostra
analisada, que foram aplicados o valor de R$ 1.368.840,00 (um milhão, trezentos e sessenta
e oito mil, oitocentos e quarenta reais) para a aquisição de conjuntos mobiliários, bem como
que houve distribuição desse mobiliário escolar ao público alvo do Programa, não se
identificando fatos relevantes.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 29.972—3 , agência nº 324-7, Banco do Brasil, específica do
programa, referente ao período de abril [2017 a fevereiro/2018, levantamento fotográfico e
inspeção nas escolas conforme a seguir:

recebido
inspecionadas pela equipe técnica do FNDE

CJA 4

Afonsina Mendes do Carmo.

105

Lions

202

era.

Dr. Anápolino Silvério de Farias.

188

ahir Ribeiro Guimarães.
EM João Luiz de Oliveira.

187

EM Luiz Carlos Bizonotto.

EM Manoel Gonçalves da Cruz.

00

Maronita Dias Dourado.

64

Professora

25

Simões.

osé de Oliveira.

Rosevir Ribeiro de Paiva
EM Maria

Gebrim

100
25

200
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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. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 4.1, 4.2 e 4.3, foram
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.

6.3. As constatações referentes aos subitens 1.1 e 1.3 devem ser levada ao conhecimento da
Prefeitura paraprovidências quanto ao atendimento da(s) recomendação(ões) formuladas
por esta Auditoria Interna, não havendo necessidade de respostas por parte da Prefeitura,
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.
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
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demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de Contas
Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
6.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo às
recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e
consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por
objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais
falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores, relativamente
aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
7.2. à DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 1(PNAE), 2(PNATE) e 3(PDDE), atentando para o contido no subitem 6.3 e o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1.1, 1.4.1, 1.5.1 e 1.6.1,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e
Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (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 com as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da AUDIT, bem como demandas outras e denúncias recebidas na Ouvidoria do
FNDE;

7.3. 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 do Escolar;
—

7.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA) e 5 (PAR/Mobiliário);
atentando para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2 e 4.2,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e
Acompanhamento - DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; h) 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 fiscalizadas; c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos

'
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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;

programas, em conjunto

7.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário;

7.6. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete,-

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

7.7. à Prefeitura do Município de Anápolis-G0, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.2.1 e 1.3.1, ficando consignado que não há necessidade da
mesma apresentar respostas ao FNDE.

Em 20/06/2018

~~
'

DIPAG/COAPE

~

"'

DIVAP/CORAP/ÁUDIT

L'

_

DIPLA/COPAC/AUDIT/FNDE
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 7 [2018
DESPACHO

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

EmZ_»/_3;_/ IE;

~

Chefe da DIVAP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em _Z._/_iL/ 16

Coordenadora 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 806867)

Auditor—Chefe
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