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Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 16 [2018

PREF MUN DE ROSARIO MA

Auditoria realizada no período de 30/04/2018 a 04/05/2018, 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 relacionadas, conforme 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 071/2018,
referente ao item 29, do anexo V, do PAINT 2018;

Analisadopon

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte

do Escolar

—

PNATE, exercício 2017 - OS. nº

072/2018, referente ao item 30, do anexo V, do PAINT 2018;
Anahsado per:

- Programa Dinheiro Direto na Escola

—

PDDE, exercício 2017 - OS. nº 073/2018, referente

ao item 31, do anexo V, do PAINT 2018;

Anahsado per:

- Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil - PROINFAN CIA, exercícios 2012 e 2014 - OS. nº 074/2018,
referente ao item 32, do anexo V, do PAINT 2018;
Anansado per:

- Plano de Ação Articulada

PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2012
nº 075/2018, referente ao item, 33, do anexo V, do PAINT 2018;
—

e

2016 OS
—

Analisado por:
Plano de Ação Articulada PAR/Subação Caminho da Escola, exercícios 2012 a 2014 - 08
nº 076/2018, referente ao item 34, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Anansado per:
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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
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$ 1.381.578,80
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 à
amostra no valor de R$296.576,77 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e
seis reais e setenta e sete centavos), referente ao período de março & julho/2017.

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

verificação das ações pertinentes

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

—

- Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;
- Inspeção nas escolas:

oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo
fornecimento de alimentação;

e

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 Rosário/MA para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

INEP
21027153
2 1 026424

21026491

21027099

o Paraíso

das Mercês Teixeira

Queiroz

Therezinha Almeida
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2 de ao

A

osé Macau

1026726
1

onsenhor Luiz Alves Madureira

02721 8

Leite

1 027242

1026220
1026262

do Pica Pau Amarelo

1026688

ossa Senhora do Rosário
osé Aragão

1238219

Sete de Março

21 026890

oel Duarte Santos

2 1 026564

Cardoso

1230242

Aquino

21026599
21026769

Santa Tereza

1 027030

Tavares

21230226

Oliveira

Constatações:

1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.
Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$1.381.578,80, &
Prefeitura Municipal utilizou R$295.844,15 na aquisição de gêneros alimentícios oriundos
da Agricultura Familiar, que corresponde apenas a 21,41% dos recursos financeiros
repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Prefeitura não respeitou o mínimo de 30% para a
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar ou do Empreendedor
Familiar Rural, em desacordo com o disposto no art. 24, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Ofício nº 160/2018, da PM de Rosário/MA, em atendimento a SA nº 017006/2018, relação consolidada de empenhos pagos de 01/01/2017 a 31/12/2017, da PM de
Rosário/MA, relativos & aquisiçao de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-006/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Com referência ao não cumprimento do índice previsto no art. 14 na Lei nº
11.947/2013 , fica reservado 30 % (trinta por cento) do total recurso
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ﬁnanceiro disponibilizado pelo FNDE, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, deverá ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
Ocorre que ao ser elaborado a pauta dos alimentos, não havia no sistema do
FNDE, o valor a ser repassado no exercício de 2017, esta Administração
Pública preocupada em iniciar o ano letivo com alimentação escolar nas
Unidades Escolares, decidiu por realizar os procedimentos de aquisição dos
gêneros alimentícios, tendo como base o valor repassado pelo FNDE no
exercício de 2016, dessa feita fora estimado para o exercício de 201 7 o valor
de R$ 320.360,00 (trezentos e vinte mil e trezentos e sessenta reais).

No ato da realização da Chamada Pública, mediante as Propostas de Vendas
apresentadas pelos participantes, obtivemos o valor de R$ 321.31 1,51
(trezentos e vinte e um mil e trezentos e onze reais e cinquenta e um
centavos), conforme detalhamento abaixo:
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/201 7/CPL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
1

—

SINDICATO DOS TRABALHADORES

VALOR CONTRATADO ............................................ R$ 81.991,85

2

- TUUPÁ COMUNIDADE
—

SÃO ]oÃo DO ROSÁRIO

VALOR CONTRATADO ............................................ R$ 64.055,77

3

—

TI] UPÁ COMUNIDADE TINGIDOR ................. R$ 16.984,09

4

—

TUUPÁ

—

—

COMUNIDADE DE RENASCER ......... R$ 4.109,05

5 —ASSOCIAÇÃO SANTA FÉ ................................... R$ 24.884,15
6 — ASSOCIAÇÃO NOSSA ESPERANÇA ................. R$ 16.624,60
7

—

ASSOCIAÇÃO ]ENIPAPEIRO .............................. R$ 29.902,05

8 —AGERP ................................................................... R$ 82.759,95

SUB TOTAL R$

TOTAL R$ (AGRICULTURA FAMILIAR)

R$ 321 .31 1,51
R$ 321.311,51

Ressalte—se, que houve desistência de alguns agricultores individuais e outros
não chegaram a assinar o contrato, assim sendo, foi empenhado apenas o
valor de R$ 31 7.333,41 (trezentos e dezessete mil e trezentos e trinta
rés
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reais e quarenta e um centavos), ainda a esse respeito temos que levar em
consideração o fato que alguns agricultores que deixaram de entregar
produtos por questões relativas a sazonalidade...“.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a informação prestada pela Prefeitura Municipal de que foi
realizada a previsão para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar com base no valor repassado no exercício de 2016, a execução do Programa no
exercício de 2017 ocorreu com percentual abaixo do estipuladas pelas normas
regulamentares vigentes, correspondendo apenas a cerca de 21% dos recursos repassados
aplicados na aquisição de produtos da agricultura familiar.
De acordo com o artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades

quilombolas.
Ainda conforme Acórdão 925/2011

- Plenário/T CU:

"...empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses...".
Dessa forma, mantém-se a constatação devendo a Prefeitura Municipal
empreender esforços para a utilização dos percentuais preconizados na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, para aquisição de produtos da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso,
o planejamento das aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros
desse segmento no decorrer de todo período letivo.

Recomendações:
1.1.1 ÁDIRAE

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual
definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24

Notificar

a

da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
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1.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em inspeções in loco realizada nas escolas municipais, verificou-se nas
instalações do depósito de estocagem de alimentos da Escola Municipal Siló Aquino, a
presença de pragas e insetos junto aos gêneros alimentícios armazenados, o que pode
acarretar & contaminação dos produtos estocados, em desacordo com o o disposto no § 4ª,
do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.

Evidências:
Ofício nº 160/2018, da PM de Rosário/MA, em atendimento a SA nº 017006/2018, inspeção in 1000 à Escola Municipal Siló Aquino, conforme relatório fotográfico, a
seguir:

~~
U.E Siló Aquino presença de formigas junto aos alimentos.
—

U.E Siló Aquino presença de formigas junto aos alimenms.

~

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017—006/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Após a constatação do problema a Secretaria Municipal de Educação,
providenciou a imediata desinsetização na área da cozinha e depósito de
merenda escolar do Colégio Síló Aquino. (ANEXO 4 Laudo) e elaborou um
cronograma para dedetização de modo a atender todas as unidades escolares
vinculadas a rede municipal de ensina...".
—

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que está implementando medidas com Vistas
estruturas dos depósitos de armazenamento de alimentos da Escola
Municipal Siló Aquino apresentando a equipe da Auditoria do FNDE, laudos e cronograma
a adequação das
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para dedetização, em atendimento também as demais unidades escolares pertencentes a
rede municipal de ensino.
O armazenamento, a guarda e conservação dos gêneros alimentícios com a
presença de pragas e insetos, expondo em risco os produtos estocados, contraria o disposto
no § 4º, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, determina que cabe as
Entidades Executoras adotar medidas que garantem adequadas condições de estocagem
higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo pelos alunos atendidos
pelo Programa.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

Notificar

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,

&

fotográfico pertinente a
listadas no campo "Evidências" de forma
vistas

&

a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.

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

Fato:
Para atendimento aos 13.496 alunos matriculados na educação básica, a
Prefeitura Municipal emprega apenas duas nutricionistas no seu quadro técnico para o
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 20 horas, quantitativo
insuficiente e em desacordo com disposto nos parâmetros numéricos mínimos de referência
no âmbito do Programa, estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº 26/2013 c/c o Art. 10
da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Ofício nº 160/2018, da PM de Rosário/MA, em atendimento a SA nº 017006/2018, Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017, Portaria de
nomeação RT nº 070, de 13/04/2013 e consulta extrato Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, na aba "Dados da Unidade/Responsável
Técnico/Nutricionista, em 18/04/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017—002/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Conforme o INEP/Censo Escolar 2017 a rede municipal dispõe de 9.628
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alunos matriculados na rede municipal de ensino (ANEXO 3). Após
constatarmos que o quadro de nutricionistas e insuficiente foi iniciado o
processo de contratação imediata de mais 02 profissionais, totalizando assim
uma equipe de 04 profissionais...“.

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

"...art. 10: Consideram-se, para ﬁns desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica:

Carga horária Técnica

Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Mínima semanal
recomendada

~

Até 500

1

RT

30 horas

501 a 1.000

1

RT +

QT

30 horas

1.001 a 2.500

1

RT + 2 QT

30 horas

1

RT + 3 QT

30 horas

2.501 a 5.000
.

Aolma de
5.000

1

~
~

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

30 horas

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

A Prefeitura informou que foi iniciado uma processo de contratação imediata
de mais 02 nutricionistas, totalizando o quadro técnico da Entidade em 04 profissionais da
área de nutrição.
A Entidade conta atualmente com apenas 02 nutricionistas e para o
cumprimento da norma faz-se necessário o total de 11 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 Feira de Santana - BA, bem como o treinamento para a quali 'cação
dos profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém—se a constatação.
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Recomendações:
1.3.1 A DIRAE

Notificar

Prefeitura para que em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma visando adequar o
quantitativo de nutricionistas em função do número de alunos atendidos pela EEx., em
consonância com o art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010 e com o art. 69, § Sº da Resolução
CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
&

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017
Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 190.788,48
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$190.788,48 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e
oito reais e quarenta e oito 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

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 09 veículos escolares, conforme segue:

eículos Escolares
de atendimento
ônibus
ônibus

1519013013 E HD
RE

2805

uçaral/Nambuaçu de Cima

8106
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tá/São Simão/Prata
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VW/MID BRAN RURAL

ônibus

ES C

ﬂow/VOW VEL

ônibus

PST 12 1 1

Lentel/Nambuaçu de Baixo

OJ] 4357

APAE/Prata/São Simão

OJK 7749

ônibus

NEGO CITYCLASS

ônibus
ônibus

[

ﬁOLONOMRE VBL

ônibus

VW15.190EOD E HD

ônibus

ORE

OJK 6592

~~

Imipﬁ/I‘ingidor/Pirangi II/Cocal
S. João do

Rosário/Genipapeiro/Mutum

OJK 1606

EJA Itamirim/Prata

ou 7316

Sede/Boa Vista

NX] 0550

Salva Terra/Quebra Vidro

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
2.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se que as notas fiscais especificadas no campo "Evidências" não foram
identificadas com o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o § 59, do art. 14, da
Resolução CD/FNDE nº 05/2015.

Evidências:
Ofício nº 160/2018, da PM de Rosário/MA, em atendimento a SA nº
006/2018 e Notas fiscais exemplificadas, a seguir:

ornecedor

Moms Ltda

ta

_

ME

sepeças

Ltda ME

alor

12/05/2017

16.186,82

22/06/2017

1.473,68

6/2017

7.027,02

6/2017

13.508,02

14/06/2017

3.902,00

23/11/2017

838,80

15/12/2017

911,80

15/12/2017

321,80

15/12/2017

594,40

15/12/2017

7,10
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017—001/2018, de
04/05/2018, Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
a

"...No tocante

identificação nas Notas Fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, após constatação da evidência, o Município de Rosário,
providenciou carimbos com o nome do Programa e do FNDE/MEC, em
atendimento ao disposto no § 5 art. 14, Resolução nº 05/2015...".
a

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no § 5º, Art.
14, da Resolução nº 05, de 28/05/2015 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do Programa e do FNDE. Além desse dispositivo,
0 item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU—1a
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

”[...] Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº

32/2006, [. . .]”.
Portanto, mantém-se a constatação.
1.2.1 A Prefeitura

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

2.2 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
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Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentada, verificou-se que
produtos e/ou serviços adquiridos não estava com detalhamento suficiente
dos
a descrição
para sua perfeita identificação, sendo constatada nas notas fiscais a ausência de
quantidade, 0 tipo de material e dimensões dos produtos/serviços pagos, bem como a
identificação dos veículo beneciários das despesas, em desacordo com o art. 63, Lei
4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas, a seguir:

alor

omecedor
12/05/2017

Morros Ltda

-

sepeças Ltda. ME

16.186,82

017

1.473,68

22/06/2017

027,02

2/06/2017

13.508,02

14/06/2017

3.902,00

/11/2017

838,80

15/12/2017

911,80

15/12/2017

32180

15/12/2017

594,40

15/12/2017

7,10

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-001/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

“...Medídas administrativas adotadas:

setor financeiro dispõe de cronograma e controle de abastecimento e
manutenção por veículos vinculados do Transporte Escolar, para melhor
detalhamento da execução dos recursos do PNATE...".
O

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que dispõe de cronograma de manutenção
dos veículos Vinculados ao Transporte Escolar para melhor detalhamento da execução do
PNATE. Entretanto, quando da análise dos documentos de despesas não foi apresentado.
A descrição precária dos produtos adquiridos e/ou dos serviços prestados
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correta liquidação das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de
17/03/64, que dispõe ser a liquidação da despesa & verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com
esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010 - TCU - Plenário determinando a
certa Entidade que:

inviabiliza

a

"( ...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias à liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/196 ;"
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.2.1 A DIRAE
a ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
e
dos
AUDIT
relatórios da
outras localidades expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do
programa.

Verificar

2.2.2 Á Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares de despesa na execução do PNATE.

2.3 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
transporte do escolar.
Fato:

-'

Conforme documentação comprobatória apresentada, verificou-se que os
condutores dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal destinados ao transporte
escolar não possuem curso de capacitação especializado para condução de transporte
escolar, em desacordo com os dispostos no § Bº, do artigo 14, da Resolução CD/FNDE nº
05/2015.

Evidências:

Carteiras nacionais de habilitação apresentadas pela Prefeitura dos
~

motoristas:

d,

condutores dos veículos de transporte escolar, da Pre!eitura Municipal de

Rósárío-MA.

ix

Manifestação da entidade:

N&a
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-001/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
"...As irregularidades evidenciadas serão sanadas no prazo de 30 dias.
a. Medidas administrativas adotadas:

Com relação à documentação dos condutores de veículos escolares a Gestora
Municipal firmará um convênio com o SENAI, para oferta Curso de
Capacitação com carga horária de 50h para todos os condutores de veículos
escolares. De tal modo que, no prazo de 30 dias, todos os condutores serão
capacitados e certificados...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a informação prestada pela Prefeitura Municipal de que será
firmado um convênio com o SENAI, com Vista a implementação do curso especializado para
os condutores do tranporte escolar daquele município. A existência de condutores de
transporte de escolares sem o curso especializado, contraria o estabelecido no item V, do
art. 138, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

"Art. 138.

O

condutor de veículo destinado

à

condução de escolares deve

satisfazer os seguintes requisitos:
(...)

V ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
—

CONTRAN...".

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.3.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para, que em prazo certo, adote providências com vistas
a regularização do curso especializado para condutores de escolares, nos termos do Código
de Trânsito Brasileiro, comprovando perante o FNDE/DIRAE a 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.
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, supletívamente,
ra
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 267.800,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE no exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$215.020,00 (duzentos e quinze mil e vinte reais), referente às U.Ex's,
relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram &
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 analisadas prestações de contas de 27 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas "in loco" 17 unidades executoras, conforme segue:
INEP

Executora

1027153

o Paraíso

1026424

Maria

1239916

Queiroz

Therezinha Almeida

1027099

osé Macau

1026726

Luiz Alves Madureira

1027218

Leite

1027242

1026220

940,00
10.760,00

do Sol

1026491

alor

5.460,00

260,00
6.740,00
12.220,00
7.840,00
8.160,00
11.440,00

Siló

1026262

do Pica Pau Amarelo

8.120,00

1027030

Tavares

9.880,00

1230242

cita Cardoso

6.100,00
6.420,00

1026599
1026973

São Camilo de Lelles

5.100,00

1026769

Santa Tereza

7.120,00

1230226

Oliveira

4.740,00

1252416

Bezerra

5.360,00

1026939

eixeira de Freitas

KEN“

Y
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21026556

anuário Carvalho

12.140,00

21026564

oel Duarte Santos

6.580,00

21026890

6.220,00

Sete de Março

21026572

eH

o

21026742

12.400,00

e Rocha

6.160,00

Salustiano Santos

680,00

Silva Cantanhede

21026629
21026688

7.960,00

ossa Senhora do Rosário

Ivar Saldanha

21026475

8.660,00

Orlando

1026483

.080,00

Municipal de Rosário/MA

16.540,00

15.020
Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Débitos incompatíveis.

Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou-se débitos a
titulo de tarifas bancárias referentes a emissão de extratos bancários pertinentes às contas
correntes específicas das unidades executores: Caixa Escolar Concita Cardoso e Caixa
Escolar Maria José Macau, incompatíveis com o objeto do Programa, em desacordo com 0
art. 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
do período de janeiro a dezembro de 2017, consulta em 01/05/2018, das seguintes
Unidades Executoras:

ovimento
3/01/2017 Tar Extr Mês em Curs- Ag
555-0

alor R$
,80

7457-8

2/2017 Tar Extr até 6 meses Ant

2,80

5,60

%*
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Caixa

Escolar ,
Marla Jose
M ªªª“

2555-0

57444

[04/01/2017 Tar Extr Mês Anterior-Ag

2,80

04/01/2017 ‘Tar Extr até 6 meses Ant

2,80

04/01/2017 ‘Tar Extr ate 6 meses Ant
04/01/2017 Tar Extr ate 6 meses Ant

2,80

Ant
04/01/2017 Tar Extr até 6 meses Ant

2,80

~04/01/2017 Tar Extr até

6 meses

Total

~
~

~

2,80

2,80

[16,80

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº 017-003/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...A Prefeitura Municipal conhece e aplica os procedimentos previstas nas
normativas FNDE/PDDE, em especial Resolução CD Nº 44/2011 . Os gestores
escolares são orientados com relação à execução financeira e
acompanhamento dos dados bancários.

No entanto, a instituição financeira Banco do Brasil 001 AG. 2555-0, debitou
tarifas bancárias no período 01/201 7 a 03/201 7 das contas vinculadas à Caixa
Escolar, Concita Cardoso e Caixa Escolar Maria josé Macau, referente à
emissão de extratos bancários.
Medidas Adotadas;

Notificação da Instituição, conforme ofício nº 124/2018/SEMED (ANEXO 5),
solicitando de imediato estorno das taxas cobradas indevidas...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que
conforme a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários das referidas
UEx's, verificou-se tratar de débitos & titulo de tarifas bancárias pela realização de emissão
de extratos bancários, que não foram contemplados pelo Termo de Cooperação Mútua nº
42/2016, firmado entre o Banco do Brasil e o FNDE, em razão do número de operação
realizada pelas U.Ex's, o qual superou o limite estabelecido no referido Termo, contrariando
os ditames previstos no § lº e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1.
Resolução CD/FNDE nº 10/2013:

art. 49. Os recursos do programa destinam-se a cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de
ensino beneficiários, devendo ser empregados:
§ 19

É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

\
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IV cobertura de despesas

com tarifas bancárias./'.

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

§

lº e 29,

do Art. 4º da

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

determina:
"... Parágrafo Sexto - As contas correntes serão insentas das tarifas listadas no
Anexo 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo beneficiário sem

previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.1.1

ADIFIN

Para subsidio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo
em vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com 0 Banco do Brasil;
3.1.2 ÁDIRAE

Para incluir nas orientações de caráter geral para as E.Ex e U.EX sobre o que
esté incluído no Acordo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil SA, de forma,
inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo.

3.2 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

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

adquiridos

a

&

Evidências:
Ofício nº 160/2018, da PM de Rosário/MA, em resposta a SA nº 0170030018,
'\

.
»
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inspeção in loco, registros fotográficos, Termos de doação e Notas Fiscais, abaixo
demonstrado:

~
~

Unidade
Executora

Nota
Fiscal

Valor

Fornecedor

CNP]

Masai Com. Serv.
de Instalações
Ltda

69.393.304/0001—62 652

Masal Com. Serv.
de Instalações
Ltda

69.393.304/0001-62 679

Masal Com. Serv.
de Instalações
Ltda

69.393.304/0001—62 656

ãeãfâtºr
Joel Duarte
Santos (INEP
p[ªntena
21026564)
parabólica

Masal Com. Serv.
de Instalações
Ltda

69.393.304/0001-62 660

Maria José

Saboya Matos
Com. Serv. Ltda ME

18.641.249/0001-41 438

150,00

69.393.304/0001-62 676

1.095,00

Ana Maria
Aquino
Aragão
(INEP
21026424)

Benedito
Leite (INEP
21027242)
1832253l

(INEP
21026491)

Macau (INEP
21026726)

Monsenhor
Luiz Alves
Madureira
(INEP
21027218)
Nossa
Senhora do
Rosário

%%%&

Bem

ário de

1

a ºo

Prato de
no

ºtal

Mesa para
computador

.

Igªrªi)“

gªlgº
21027153)

Masal Corn. Serv.
69.393.304/0001—62 668
de Instalações
Ltda

S:;iããão
executiva

diretºr

~
,

~
~
816,00

348,00

450,00

.

dº

Março (INEP àgªãííhº
21026890)

União

650,00

Masa] Com. Serv.

Im ressora
de Instalações
Mulltifuncional
Ltda

Sete de

Siló Aquino
(INEP
21026220)

(R$)

450,00

.

33311333903;
'

04.618.364/0001-90 1561

606,00

24.528.583/0001-96 878

1.144,00

09.027.607/0001-30 2481

580,00

.

Notebook

É (333555213 (fa
.

, ..

*aªçomªªº

dº

Executiva Emp.
Serv. Com. de

Movels Ltda

;“
,

&

\

...

,

,

\

*_KNX
&
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Dorotéia Queiroz

“..

~
Nossa Senhora do Rosa'n'o

li./72

d

Joel Duarte Santos
«º
~~~ w—

~

ça

«("'—!,,a'w'iwnªªºt
tr”...- J...“ Wu.

'.

\

1

i'm-mma

&

Monsenhor Luiz Alves Madureira

Sete de Março
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Siló Aquino

~

União Paraiso

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 017—003/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
—

"...O município encontra-se em processo de inventário patrimonial de toda
administração pública municipal.

Medidas Adotados.Secretário Municipal de Educação, de imediato, nomeou uma equipe
técnica para realizar o levantamento patrimonial nas unidades escolares
O

vinculadas à rede municipal de ensino:
a.

A equipe técnica iniciou

o levantamento junto às unidades escolares,-

b. As unidades escolares foram orientados a providenciarem Livro Tombo,
bem como, preencherem uma ficha para identificação de todos os bens adquiridos pelo
PDDE...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa prestada pela Prefeitura Municipal de que será
o tombamento e incorporação de todos os bens adquiridos pelo
posteriormente
realizada
2º
do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, dispõe que as
PDDE, o §
Entidades Executoras em posse dos termos de doações deverão proceder ao imediato
tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos correspondentes
registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação nos bens, de modo
a facilitar sua identiiicação.
”...O controle patrimonial dos bens públicos somente poderá ser feito se eles
estiverem identificados com o seu número de tombamento, prática que
dificulta o extravio e reduz a possibilidade de ser usado em finalidade
imprópria” (Boletim nº 03/2016 Boletim informativo - Dicas PDDE - COAME—
FNDE, JULHO 2016)...".
—

.
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Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIRAE

Notiﬁcar a Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, comprove perante
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.
o

3.3 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pela Unidades
Executoras relacionadas no campo "Evidências", os produtos adquiridos não foram descritos
com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação, tais como: marca e modelo, em
desacordo com o art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:

~

Notas fiscais exemplificadas a seguir:

Valor R$

Descrição

Mesa para
professor em
MDF sem gªvetª 1.294,00
.
Microfone com

fio
Armário de aço
1,66x0,75x0,35
,

.

~
Nota Fiscal

438, de 04/04/2017

580100

Armario de aço

674,00

Notebook

1.144,00

Aparelho de DVD 614,00

2481, de 17/02/2017

~

197, de 22/12/2017

878, de 24/08/2017

1279, de 24/04/2017

Fornecedor

âªºyª Matos

ºmfªrºªº e
Serv1ços Ltda -

.

400,00

077, de 23/08/2017
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Mªnª Jºªº,
_

Macau

ME

Executiva
.»
Empreendimentos
,
Umao Paralso
Serviços Com. de
Móveis Ltda

Ailton

Fernandes -ME

Therezinha
Almeida

PA Vieira
Serviços e

Siló Aquino

Jose

Construções Ltda

Sªlmª Reginª L'

comma

Sousa

Cardoso

J.K.A de Souza
Com. Serv- ME

Kleper
Aquino

Conjunto de

ªgªâêácadelra

U.Ex.
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Sirene
.

MPCrosyStem
leitor de CD

ª”

650,00

664, de 02/05/2017

Masal Com. e
Serv Instalações
Ltda

Santa Tereza

348,00

654, de 21/03/2017

Masal Com. e
Serv Instalações
Ltda

Ruth Tavares

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-003/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
"...A Prefeitura Municipal conhece e aplica os procedimentos previstos na Lei
4.320/64/64. Os gestores escolares são orientados com relação à execução e
prestação de contas das ações do PDDE.

As evidencias apontadas no presente SA N .01 7—003/2018 foram tratados e as
correções serão efetivadas.

Medidas Adotados:

Notificação dos gestores escolares conforme relatório da S.A N.01 7-003/2018;
Reunião técnica com os gestores para apresentação das evidências e das
medidas adotadas para corrigir as inconformidades apontadas...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa prestada pela Prefeitura Municipal de que
realizará orientar os gestores das U.Ex's para o saneamento das falhas apontadas pela
auditoria. A descrição precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta liquidação das
despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a liquidação da
despesa a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Com esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010
determinando a certa Entidade que:

-

TCU - Plenário

"( ...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias & liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964;"
Ademais, estas ocorrências combinadas com a ausência de identificação de
patrimônio, conforme tratado em constatação própria, aumentam as dificuldades em se
identificar cabalmente o bem adquirido com os recursos do PDDE.
Portanto, mantém-se a constatação.

\g;
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Recomendações:
3.3.1 Á DIRAE

Verificar a ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
relatórios da AUDIT e dos demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
outras localidades expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do
programa.
3.3.2 A Prefeitura

Para que adote medidas com Vistas ao cumprimento das normas
regulamentares de despesa na execução do PDDE.

3.4 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, contrariando o art.18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013 e alterações

posteriores.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas a seguir:
U.Ex

Fornecedor

CN P]

Nota Fiscal

Maria José Macau

Saboya Matos
Comércio e Serviços
Ltda — ME

18.641.249/0001-41

438 ' de
04/04/2017

1.294,00

Executiva
Empreendimentos
Serviços Com. de
Móveis Ltda

09.027.607/0001-30

2481, de
17/02/2017

580,00

.,

,

Uniao Paraiso

.
Ailton Fernandes
Therezmha Almeida Jose
27.924.387/0001-29
-ME
.

197, de

Valor R$

22/12/2017

674,00

PA Vieira Serviços e
Construções Ltda

24.528.583/0001-96

878, de
24/08/2017

1.144,00

s e 1ma Re gina L .
Sousa

09.050.904/0001-94

1261 , d e
29/03/2017

1.086,00

ConCita Cardoso

Selma Regina L.
Sousa

09.050.904/0001-94

1279, de
24/04/2017

614,00

Kleper Aquino

Saboya Matos
Comércio e Serviços
Ltda — ME

18.641.249/0001-41

440 ' de
07/04/2017

620,00

Santa Tereza

Masal Com. e Serv
Instalações Ltda

69.393,304/0001-62

698, de

712,00

.

,

.

Sªº Aqumº

.
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Manifestação da entidade:
SA nº 017-003/2018, de
por meio do Ofício nº
apresentou
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA,
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

"...Os gestores são orientados pela Coordenação do PDDE, quanto às
normativas do Programa e das ações agregadas, por conseguinte, algumas
unidades necessitam providenciar carimbos para identificação do nome do
programa e do FNDE/MEC.

Medidas Adotados:
Após constatação da irregularidade, a Secretaria Municipal de Educação
notificou os gestores escolares e foram providenciados carimbos com o nome
do Programa e do FNDE/MEC, conforme Resolução nº 25/2013 para que a
fonte dos recursos seja identificada e as Notas Fiscais sejam carimbadas e
identificadas corretamente...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa prestada pela Prefeitura de que adotará medidas
cabíveis, quanto a ausência de identificação das notas fiscais, a ausência de identificação na
documentação comprobatória das despesas, contraria o disposto no caput do art. 18 da
Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina que a documentação comprobatória:
recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos a serem emitidos em nome das
UEX 's deverão ser identificados com os nomes do FNDE e do Programa.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa—se de fazer
recomendação tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Rosário/MA informou que irá
implementar medidas quanto a regularização da identificação da documentação pertinente
ao Programa junto às UEx’s, na ocasião da notificação aos gestores e providenciados
carimbos com o nome do Programa e do FNDE/MEC para que a documentação
comprobatória do PDDE seja identificada corretamente, conforme legislação específica do
Programa.

Recomendações:
3.4.1 A Prefeitura

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

3.5 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.

\‘
i
&

Fato:
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As Unidades Executoras (UExs) que receberam recursos do FNDE no período
de julho a dezembro de 2017 efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do PDDE
mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº
7.507/2011 e art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente

identificados.

Evidências:

Extratos bancários das contas correntes específicas do Programa das
Unidades Executoras abaixo relacionadas:
INEP
1 0271 53

2 1 026424

Conta
Corrente

.

nidade Executora
União Paraíso

19066-7

Marla Aquino Aragão

5741-X

Brilho do Sol

19068-3

2 1 026726

Maria José Macau

5744-4

2 1 02 7242

Benedito Leite

1239916

1230242
1

026599

2 1 252416

1026742
2 1 026629

1 56—2

Concita Cardoso

7457-8

eper Aquino

5752-5

ce Bezerra

1 9067-5

Salustiano Santos

5766-5

Silva Cantanhede

5760-6

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

—

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 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 § 29 do Art. 14 da citada Resolução:

&Á
'

§ Zº Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais p0
ão
&
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realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I
IV deste artigo...".

a

a

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 Rosário/MA e às UEX, tendo em vista que seus

atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012
Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças a creches
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

e escolas,

bem

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 287.081,70
Extensão dos exames:
Anaiisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de R$
1.043.327,18 (Hum milhao, quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e dezoito
centavos), pertinente aos Termos de Compromissos nº's 2709/2012 e 9912/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 287.081,70 anotado no campo "montante
dos recursos transferidos" corresponde aos recursos transferidos referentes as obras do
Proinfâcia no exercício de 2016, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos
financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos nº's 2709/2012 e
9912/2014.

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 dos Termos de Compromissos nº's 2709/2012 e 9912/2014, 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.
—

Foram inspecionadas as obras de construção de 02 unidades de educação
e Projeto 2, com base nas informações extraídas no Sistema
SIMEC - Obras 2.0, em 18/04/2018, conforme segue:

infantil do Proinfância, tipo 'B'

_

\
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Vigência

2709/2012
9912/2014

ID obra

Valor

_

Locahzaçao da
Obra

Global

Repasse
FNDE

Gasto

execuÇ ão

648.379,62

50%

282.966,05

11.92%

931.345,67

-

25172

Rua Barcelona,
cidade Nova

1.435.408,50

789.474,68

1014654

SãoSimão

1.209.031,22

290.123,25

Total

439,

,

Constatações:
4.1 Auséncia de placa de identificação da obra.

Fato:
Em verificação "in loco" realizada nas obras do Proinfância ID 25172 — Bairro
Cidade Nova Iraque, pertinente ao Termo de Compromisso nº 02709/2012, 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 25/2013.
Evidências:

e

Inspeção "in-loco" realizada na obra de construção do Proinfância, nos dias 02
03/04/2018, conforme relatério fotográfico & seguir:

Placa - ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (2)

Placa - ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (3)
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-004/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...A obra ID 25172 Cidade Nova/Iraque, TC Nº 02709/2012, foi
licitada e contratada em 2014, no entanto a empresa abanou o canteiro
de obras. A prefeitura adotou as medidas cabíveis contra a empresa e
efetivou o distrato do contrato. Em 18 de janeiro de 2018 foi
PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 01/2018/CPL conclusão
da obra. A prefeitura solicitou junto ao FNDE OBRA VINCULADA
para conclusão da obra. Em 05/03/2018 A obra foi retomada, mas
devido ao grande fluxo de chuva houve atraso no cronograma...".
—

—

Medidas Adotados: Notificação da empresa; Confecção da placa de
identificação da obra.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A ausência de placa de identificação das obras com o logo do Governo
"j" da
Federal/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.
Em que pese a justificativa apresentada 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 identijicação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à
conta do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de
dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Notificar

a

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante

o

fixação das placas das obras, mediante apresentação de

FNDE/DIGAP que providenciou
relatório fotográfico, atendendo a legislação Vigente
a

e o

pactuado com o Governo Federal.

4.2 Inconformidade na documentação inserida no SIMEC.

Fato:

Conforme verificado no Sistema SIMEC

-

Obras 2.0, Aba “execução
\

\
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orçamentária', a Prefeitura Municipal de Rosário/MA não identificou a documentação
comprobatória da execução físico-financeira referente aos Termos de Compromissos nº's
02709/2012 e 9912/2014, com o nome do FNDE/MEC e do Programa, em desacordo com o
disposto no Art.5º, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo especificada:
- TC

nº 02709/2012

-

(Agência nº 2555-0 Conta Corrente nº 33300—X):

~

Nota fiscal nº

Data

118

09/12/2014 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

149.139,10

I131

08/09/2015 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

245.626,12

133

26/10/2015 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

182.939,00

144

05/09/2016 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

14.600,00

146

20/03/2017 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

30.932,94

148

04/05/2017 Adilson Luiz Castelo Branco Rocha

[39.777,57

Fmpresa

valor

~
[

-

TC nº 9912/2014

—

(Agência nº 2555-0 Conta Corrente nº 9760-2):

ota fiscal nº
0/09/2016

SE -

01600000000010 16/09/2016

SE -

01600000000011

01700000000020

7/11/2017

S

01700000000026

8/12/2017

S

perfurações de poços e serviços L
de

e

LTDA-ME
LTDA-ME

LTD

30.049,18
138.023,72

84.787,78
81.748,45

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-004/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...No tocante à identificação nas notas ﬁscais com o nome do programa e do
FNDE, após constatação da evidência, estão sendo providenciados carimbos
com o nome do Programa e do FNDE/MEC, em atendimento ao disposto a art.
59, item III, letra 'r', da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações
posteriores..."

Análise da equipe:

ixi

A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que está implementando
medidas com vistas ao saneamento da ausência de identificação na documentação
\

'>'-““x

‘

i
x,
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comprobatória com o nome do Programa e do FNDE, referente à execução físico-financeira
aos Termos de Compromissos nº's 02709/2012 e 9912/2014, tal ocorrência contraria o
disposto no Artãº, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas
na execução do objeto da transferência deverá conter a identificação do Programa. Além
desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº
795/2008-TCU-1a Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos
documentos:

"[...] Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte. Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 3º da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, [...]".

Portanto, mantém-se a constatação.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura, após os trabalhos de auditoria, informou
que está providenciando os carimbos para a identificação da documentação comprobatória
das despesas realizadas, conforme manifestação apresentada.

Recomendação:
4.2.1 A Prefeitura

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

4.3 Registro de restrições e inconformjdades no SIMEC.
Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, verificou-se
registros de "Restrições e Inconformidades" relacionados a execução da Obra ID 25172 —
CMEI Cidade Nova, pertinente ao Termo de Compromisso nº 2709/2012 (vigência
25/07/2018), em situação 'aguardando providências e/ou correções', desde a d' tmde

~~
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04/03/2015, sem a devida adoção de medidas saneadoras por parte da Prefeitura, em
desacordo com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações
posteriores.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC
18/04/2018, com os seguintes dados:

Item ID

Item

311513510

.

"

.

"

344553

Restrição

344554

Restriçao

06/07/2017

06/07/2017

—

Obras 2.0, em consulta realizada em

Descrição
Pilares executados em desconformidade
com o projeto. - Armadura do pilar P92, P72
do pórtico do pátio coberto não
corresponde a armadura especificada em
projeto. Foram colocadas barras de aço
adicionais. - Armadura do pilar P94 da
passarela não corresponde a armadura
especificada em projeto. Foram colocadas
barras de aço adicionais com diâmetros
diferentes.. Tipo de risco: Solicitar calculo
estrutural compativel com a execução
assegurando a solidez do empreendimento.
Pilares executados em desconformidade
com o projeto. - Pilares executados
nivelados na alvenaria. Especificado em
projeto estrutural 03/28 pilares com
espessura de 14 cm. Tipo de risco: Solicitar
calculo estrutural compatível com a
execução assegurando a solidez do
empreendimento.
Vigas executadas em desconformidade com
o projeto. Vigas do empreendimento não
foram invertidas conforme especifica
projeto estrutural. - Nos beirais que não
receberam reboco observa-se que foram
executadas vigas CC1 de beiral no
empreendimento. - Executadas Vigas não
previstas no bloco administrativo. - VC88 foi
executada em comprimento maior que
especificação. - Não foi executado viga
VC86 na cozinha. - Vigas executadas
possuem dimensão inferior a 14x35 cm..
Tipo de risco: Solicitar calculo estrutural
compatível com a execução assegurando a
solidez do empreendimento.
Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) executado em
desconformidade com o prºjeto. Nao foram
executadas as barras de aço adicionais (ReBar) nas fundações/estruturas de pilares,
previstas no Projeto de SPDA.

ªt:;çao

Aguardando
correção

A uardando
cgrreção

—

344555

Restrição

06/07/2017

344580

Inconformi da de

04/03/2015

Aguardando
correção

Aguardando
correção

“DK
_>
“«,

“&

H
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344572

Inconformídade

Impermeabilização não executada ou
executada em desconformidade com a
especificação. As Vigas baldrames só estão
recebendo o material betuminoso depois da
04/03/2015
execução das alvenarias (vedações),
consequentemente não está sendo
impermeabilizada a face superior do
referido vigamento.

Aguardando
correção

~

ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (f5)

ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (f8)

~

ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (f1)

~

~

ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (f7)

~~~~
ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (f6)

ID 25172 - Cidade Nova—Iraque (f4)
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ID 25172

-

ID 25172 - Cidade Nova-Iraque (t2)

Cidade Nova-Iraque (f3)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 017-004/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Notijicação da empresa contratada e Tratamento das inconformidades e
restrições apresentadas..."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou a adoção de providências junto a empresa
responsável por meio de notiiicação, para o saneamento dos registros verificado no Sistema
SIMEC.
A situação relatada pela Entidade quanto a alteração de "status das
inconformidades e restrições" foi confirmada, conforme Consulta por esta Unidade Técnica
ao Sistema SIMEC em 22/05/2018. Importante ressaltar, que em visita à obra, em que pese
haver um pequeno número de operários no local na data da Visita, a obra apresenta estado
de deterioração das etapas já realizada, conforme demonstrado no relatório fotográfico.

Importante ressaltar que as restrições geram suspensão dos repasses,
conforme estabelecido no artigo 8º, inciso I, da Resolução nº 06, 24/04/2007, que dispõe: "I.
quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente
recebida, na forma da legislação aplicável, seja por meio da análise da prestação de contas
ou mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade
ou órgão concedente ou por ele delegado, ou, ainda, pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública...".
Corroborando com a citada norma, as novas regras de transferências aos
municípios, estados e Distrito Federal, estabelecida por meio da Resolução CD/FNDE nº
07/2015, ressalta-se a necessidade de atendimento das providências apontadas, Visando não
se constituir em motivos de glosa para a prestação de contas.
Portanto, mantém—se a constatação.
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Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Rosário/MA que garantam o saneamento das inconsistências (restrições e
inconformidades) e a adequada continuidade da execução das obras das unidades do
Proinfância e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas
visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.4 Auséncia de documentação comprobatória da execução do
Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira realizada nas contas
correntes específicas dos Termos de Compromissos nº's 02709l2012 (obra ID 25172) e
9912/2014 (obra ID - 1014654), Verificou-se débitos, conforme demonstrado no campo
"Evidências", sem a devida comprovação de despesa realizada, em desacordo com os
dispostos nos Incisos X, XV, XVI e XVIII dos referidos Termos de Compromissos.
—

Evidências:
Telas de consulta ao Sistema SIMEC (aba execução orçamentária) em
18/04/2018,_ saques da conta específica do Programa, conforme segue:

Data

Valor sacado (R$) Conta corrente

11/12/2012

139.918,30

12/12/2014

5.219,87

16/09/2015

245.626,12

13/11/2015

5,402,535

02/06/2016

51.530,90

Total

448.698,05

28/10/2015

244,50

28/10/2015

15.077,54

28/10/2015

570,50

12/12/2016

16.300,04

26/04/2018

38.930,81

TOTAL

~

e

Termo de Compromisso nº J

ID 25172 - TC nº 02709/2012 - Banco do Brasil SA,
Agéncia nº 2555-0 Conta Corrente nº 33300-X

~

~

"71.123,39

~

ID 1014654 - TC nº 9912/2014 - Banco do Brasil
SA, Agência nº 2555-0 Conta Corrente nº 39760-2

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-004/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
\
\1

,
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160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Conta corrente e Termo de Compromisso nº TC Nº 02709/2012, Agência nº
2555-0 Conta Corrente nº 33300-X ID 25172
Data

11/12/2012

Valor
sacado (R$)

Justificativa

' O valor sacado foi efetivado durante o exercício 2012, eríodo em que o
município foi governado por
(20092012), que na condição de gestor mumczpa executou recursos públicos
vinculados à educação, in casu recursos do TC Nº 02709/2012, conforme
139.918,30 extratos bancários do período, gerando irregularidades na execução do
programa. Nesse sentido, foi protocolado junto ao Ministério Público e ao
FNDE ação Criminal em favor do ex-gestor, conforme segue: Ministério
Público Federal Protocolo 00000874/2013( ANEXO 10)
—

12/12/2014

5'219'87

16/09/2015

245.626,12

18” 1/2015 5'402'86

- O valor sacado corresponde ao pagamento da DARF N. 122014

. Referente a Nota Fiscal N.118(ANEXO 11).
º O valor sacado corresponde ao pagamento da 29 Medição- Nota Fiscal
N. 131 (ANEXO 12).

' O valor sacado corresponde ao pagamento da DARF N. 102015
' Referente a Nota Fiscal N.133(ANEXO 13).
' Conforme extrato bancário (conta corrente e investimentos) no período
de 02/06/2016 não houve movimentação jinanceira por parte da

prefeitura.
- Ao constatarmos a ocorrência foi encaminhado à entidade financeira
Banco do Brasil 001— Ag. 2555-0 notificação para devidos esclarecimentos
sobre a ocorrência.
' Seguem anexos extratos correspondentes ao mês 06/2016 (ANEXO 14).

02/06/2016

51.530,90

Total

448.698,05 -

Análise da equipe:
Da análise procedida na justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal,
verifica-se que a mesma ilide parcialmente o apontado pela equipe de Auditoria, restando,
portanto, sem comprovação da regular execução da despesa o valor de R$139.918,30,
sacado em 11/12/2012, que de acordo com o justificado pela Entidade, o município foi
governado
que na condição de gestor
municipal executou recursos públicos vinculados à educação, in casu recursos do TC Nº
02709/2012, conforme extratos bancários do período, gerando irregularidades na execução
do programa e nesse sentido, foi protocolado junto ao Ministério Público e ao FNDE ação
Criminal em favor do ex-gestor, conforme segue: Ministério Público Federal Protocolo
00000874/2013.( ANEXO 10).

por(2009-2012),

—

A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
Entidade, contraria os dispostos nos os Incisos X, XV, XVI e XVIII do Termo de Compromisso
nº 02709/2012, o qual estabelece que a Entidade deverá manter em seu poder a
documentação comprobatória das despesas efetuadas, à disposição do FNDE/MEC, do
sistema de controle interno do Poder Executivo Federal e do CAOS/FUNDEB para subsidiar,

\

“x

\‘x
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sempre que necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise
da prestação de contas do programa.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.411 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas pertinentes necessárias
com vistas ao evitar dano ao erário e prejuízo aos objetivos do Programa.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2012

Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

e

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.386.014,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$1.494.369,87 (hum
milhão quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e
sete centavos), pertinente aos Termos de Compromissos nº(s) 06431/2014, 3456/2012 e
00468/2016.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
a implementação das ações pertinentes à
aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº(s)

mobiliários escolares) buscaram verificar
06431/2014, 3456/2012 e 00468/2016:
- Inspeção

'in loco“: mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

e sem

utilização;
—

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos,

movimentação financeira.

Foram inspecionadas unidades escolares com vistas a verificação dos
mobiliários escolares (conjunto aluno e professor, mesa cadeira de roda), pertinentes ao TC
nº 03863l2013:

l
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Quantidade
(* nº
estimado)

Valor
. , .
Umtano

Valor
Total

4

205,00

820,00

100

160'00

16'000'00

0

121,00

0,00

3

205,00

615,00

75

160’00

12'000'00

0

121,00

0,00

Conj. Professor / GJP-01

5

205,00

Conj. Aluno l CJA-06 (plalunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

125

160’00

20‘000’00

3

121,00

363,00

Conj. Professor / GJP-01

4

205,00

820,00

Conj. Aluno / CJA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

100

160'00

16'000'00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-Ol

2

121,00

242,00

Conj. Professor / GJP-01

6

205,00

1.230,00

150

160’00

24'000’00

0

121,00

0,00

5

205,00

1.025,00

125

160'00

20'000'00

0

121,00

0,00

Conj . Professor / GJP-01

3

205,00

615,00

Conj. Aluno / CJA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

75

160’00

12‘000’00

0

121,00

0,00

3

2 05,00

61 5,00

75

160’00

12'000‘00

0

121,00

0,00

Item

Escola

Conj. Professor / GJP-01
Conj. Aluno

Poeta Goncalves Dias

/ CIA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m

e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-Ol
Conj. Professor

Leda Tajra (3)

/ GJP—01

Conj. Aluno / CJA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

/

Mesa pessoa cadeira de roda
MA-Ol

Benjamim Peixoto (1)

/

Mesa pessoa cadeira de roda
MA—Ol

Cumbique

Conj. Aluno

Emmanuel Aroso

/ CIA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m

e 1,88m)

/

Mesa pessoa cadeira de roda
MA-Ol
Conj. Professor / GJP-01

Conj. Aluno

Garrastazu Médici

/ CJA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m

e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda
MA-Ol

Conjunto Paraná

Mesa pessoa cadeira de roda

/

/

MA—Ol

Conj. Professor / GJP-01
Conj. Aluno

Tácito Caldas (4)

/ CIA—06 (plalunos

altura entre 1,59m

e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA—01
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3

205,00

615,00

75

160'”

12'000'00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-01

2

121,00

242,00

Conj. Professor / GJP-01

4

205,00

820,00

Conj. Aluno / CIA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

100

150’00

16'000’00

Mesa pessoa cadeira de roda/
MA-Ol

0

121,00

0,00

Conj. Professor / CJF-01

4

205,00

820,00

100

160,00

16.000,00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-Ol

4

121,00

484,00

Conj. Professor/ GJP-01

5

205,00

1.025,00

Conj. Aluno / CJA-OG (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

125

160,00

20.000,00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-Ol

0

121,00

0,00

Conj. Professor / CIP-01

2

205,00

410,00

Conj.A1uno/ CJA—OG (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

60

160'00

9'600’00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-Ol

0

121,00

0,00

Conj. Professor / GJP-01

4

205,00

820,00

100

160,00

16.000,00

0

121,00

0,00

Conj. Professor ] CIP—01

5

205,00

1.025,00

Conj. Aluno ! CIA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

130

160'00

20‘800’00

0

121,00

0,00

Conj. Professor / CJP-Ol

4

205,00

820,00

Conj. Aluno I CJA-OG (plalunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

100

160’00

16'000’00

0

121,00

0,00

Conj. Professor / GJP-01
Conj. Aluno / CjA-Oõ (p/alunos

Alfredo Silva (5)

Monteiro Lobato

Profª. Jose Maria
Ramos Martins (6)

.

.

leraflgno 'de Jesus
ere1ra

Vila são José

.

Hemàªuqelge

La

altura entre 1,59m

Cgﬁlur‘gl‘éﬁr’e

Conj. Aluno

e 1,88m)

gpl/ªªª
$$$
'
'

/ CIA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m e 1,88m)
Mesa pessoa cadeira de roda
MA-01

Bandeira Tribuzzí

/

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA—Ol

Marly Sarney

Mesa pessoa cadeira de roda/
MA—01

~\

~
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Vovó Filuca

Conj. Professor / GJP-01

3

205,00

Conj. Aluno / CJA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

80

160’00

12‘800’00

MA—01

0

121,00

0,00

Conj. Professor / CJF-01

3

205,00

615,00

75

160'00

12'000'00

3

121,00

363,00

2

205,00

410,00

50

160'00

8'000'00

0

121,00

0,00

205,00

61 5,00

Mesa pessoa cadeira de roda /

Conj. Aluno

Mickey Mouse

/ CIA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m

e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda/
MA-01

~

Conj. Professor

Pão da Vida

/ GJP—01

Conj. Aluno / CJA-06 (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda/
MA—01

Lima Verde

Conj. Professor / GJP-01

3

Conj. Aluno / CJA-OG (p/alunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

80

”0’00

12'800’00

0

121,00

0,00

3

2 05,00

61 5,00

80

160'00

12‘800’00

0

121,00

0,00

Conj. Professor / GJP-01

5

205,00

1.025,00

Conj. Aluno / CIA-06 (p/aiunos
altura entre 1,59m e 1,88m)

150

160'ºº

24‘000’00

Mesa pessoa cadeira de roda /
MA-01

3

121,00

363,00

Mesa pessoa cadeira de roda

/

MA—Ol

Conj. Professor / GJP-01

~

Conj. Aluno

Moranguinho

/ CJA-06 (p/alunos

altura entre 1,59m

~

e 1,88m)

Mesa pessoa cadeira de roda
MA-Ol

Nova Canaã (2)

" 615,00

/

]

~
~

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

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do FNDE/MEC e do
Programa, em desacordo com o disposto no art. 79, item III, letra 'k', da Resolução
CD/FNDE nº 14/2012.

Evidências:

\
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Notas Fiscais relativas ao Termo de Compromisso nº 3456/2012 (Subação
Mobiliário Escolar), conforme a seguir:
Nota Fiscal nº"

Data

Empresa CNP] nº 54.826.367/0001-98

I

Valor da NF

12884

06/09/2012 Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA 108.928,00

12953

13/09/2012 Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA

157.558,00

12956

14/09/2012 Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA

87.552,00

13114

20/09/2012 Maqméveis Industria e Comércio de Móveis LTDA

25.232,00

12883

06/09/2012 Maqméveis Industria e Comércio de Móveis LTDA

72.960,00

13083

19/09/2012 Maqméveis Industria e Comércio de Móveis LTDA

110.960,00

j

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal, apresentou por meio do Ofício nº 160/2018, de
25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...No tocante à identificação nas notas fiscais com o nome do programo e do
FNDE/MEC, após constatação da evidência foram providenciados carimbos
com o nome do Programa e do FNDE/MEC, para identificação dos documentos
comprobatórios da execução do supracitado Termo...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa prestada pela Prefeitura Municipal de que está
implementando medidas para o saneamento do fato apontado pela auditoria do FNDE. A
ausência de identificação contraria o disposto no art. 79, item III, letra 'k', da Resolução
CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores, o qual determina que os documentos
comprobatórios das despesas deverão ser emitidos com a identificação do FNDE/MEC e do

Programa.

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

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

tem—se

que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identijicação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa expor".
\
«xxx:

“
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conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 79 do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, [ ]
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR/Mobiliário Escolar, que determina a identíãcação dos comprovantes
de despesas com o nome do Programa e do FNDE.

5.2 Ausência de documentação comprobatória da utilização dos
recursos do Programa.
Fato:

Verificou-se saque no valor de R$108.824,00 dos recursos dos TC(s) Nº
3456/2012, identificado nos extratos bancários da conta específica do Programa, sem a
devida comprovação de despesa realizada para aquisição das ações do
PAR-Mobiliários, contrariando os dispostos nos os Incisos X, XV, XVI e XVIII do Termo de
Compromisso nº 34456/2012.
Evidências:
Escolas visitadas, S.A nº 017—000/2018, de 19/04/2018, Anexo 20 da resposta
apresentada pela Prefeitura Municipal de Rosário-MA, Extratos bancários e comprovantes
de transferência eletrônica referente a movimentação na conta específica do Programa,
Banco do Brasil, Agência nº 2555-0, Conta nº 33.692-0, conforme demonstrado a seguir:

Data

Valor R$

15/08/2012

72.324,00

15/08/2012

36.500,00

TOTAL

108.824,00

~

Favorecido

M-L- Bªrbºsa
Santos

M.L. Barbosa
Santos
[

&
J

Manifestação da entidade:

\

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofí ' nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

%)
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N.3456/2012 foi pactuado e executado em 2012, na Gestão do ex(2009-2012), que executou
prefeito o Sr.
os, recursos públicos vinculados à educação, in casu, recursos do TC PAC
N.3456/2012, conforme extratos bancários analisados pelos auditores do
FNDE no período de 30/04/2018 a 04/05/2018.
O TC PAC

Ocorre que no período de 15/08/2011 foi transferido em favor da M L
BARBOSA SANTOS 0 valor referente ao pagamento dos itens acima
relacionados. Em 2013 realizou-se um levantamento para localizar os bens e o
processo licitatório para comprovação da execução. No entanto, não foram
localizados documentos comprobatórios.
o referido termo encontra-se vinculado ao
processo/FNDE/MEC N. 23400004191201213 e após consulta ao SIMEC foi
evidenciado a duplicidade quanto ao número do referido termo de
compromisso. Existem no SIMEC dois números que correspondem ao mesmo
termo e ao mesmo processo, contando os seguintes registros:

Vale ressaltar que

0 número 3456/2012

e o

3703/2012 correspondem ao mesmo TC e ao mesmo

processo no SIMEC.

Medidas Adotados:

gestor(Anexo

Representação Criminal e Ação de Improbabilidade c/c obrigação de fazer em
7- Tramitação
fªce do Ex do processo); Encaminhamento ao FNDE da ação criminal via oficio
n.390/201 7 Protocolo n.23034.055275/2017—45 em 11/12/201 7.
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada, corrobora a constatação.
Da análise procedida na justificativa apresentada pela Prefeitura, verifica-se
que a mesma não ilide o fato apontado pela equipe de Auditoria, restando, portanto, sem
comprovação & despesa no valor de R$108.824,00, sacado em 15/08/2012, que previa a
aquisição dos itens.-

~

PAR Nº 3456/2012

Identiticaçao e dehmitaçao das açoes
fmanc1adas

Quantidade

APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 98
BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL
PROJETOR PROINFO COM LOUSA
DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)

R$

a

738“

R$

20

Importante salientar

R$_ , .

Umtano

1.825,00

R$ Total

72‘324'00
36 ' 500 ' 00

necessidade de acompanhamento

da Representação Criminal e Ação de Improbabilidade encaminhada a este FNDE por meio
do ofício n.390/2017 — Protocolo n.23034.055275/2017-45 em 11/12/201 7, movida Gonça o
\
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ex-gestor responsável pela execução dos recursos em comenta.

A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
Entidade, contraria os dispostos nos Incisos X, XV, XVI e XVIII do Termo de Compromisso nº
02 709/2012, o qual estabelece que a Entidade deverá manter em seu poder a documentação
comprobatória das despesas efetuadas, à disposição do FNDE/MEC, do sistema de controle
interno do Poder Executivo Federal e do CACS/FUNDEB para subsidiar, sempre que
necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação
de contas do programa.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação, com indicativo de prejuízo
ao erário, considerando a ausencia de comprovação da despesa e a ausencia dos bens nas
escolas visitadas.

Recomendações:
5.2.1 Á DIGAP

Avaliar a situação do Programa com relação a ausência de comprovação da
despesa e a ausência dos bens nas escolas visitadas e concluir sobre o potencial prejuízo
que possa vir a sofrer o Programa do fato relatado, que resulta em deixar de atender as
necessidades levantadas pela Entidade solicitante.
5.3 Os bens permanentes adquiridos não foram localizados.

Fato:
Em visitas as escolas constatou-se a ausência de bens adquiridos com os
recursos do Programa tampouco registro de controle patrimonial que comprovasse baixa,
destinação diversa ou obsolescência dos bens, adquiridos, contrariando o disposto nos itens
XI, XIII e XVI do Termo de Compromisso nº 3456/2012.

Evidências:
Relatório Fotográfico das visitas às Escolas, extratos bancários da conta
específica do Programa (Banco do Brasil, ag. 2555-0, conta 33.692-0, Contrato nº 23/2011,
datado de 03/07/2012, processos de pagamentos (notas fiscais/comprovantes de
pagamentos), conforme segue:

Tabela I

-

Contrato nº 23/2011

previstos/fomecedor: Maqmóveis Industria

-

e Comércio de

Descriçao dos itens
Móveis LTDA.

Valor Unit R$
Co

to aluno

2

to Professor

3

Mesa pessoa em cadeira de
roda MA-Ol

-01

alor Total

3.420

152,00

531.360,00

98

200,00

19.600,00

171

130,00

22.230,00

Total

R.F.Ng 16/2018 IPREF MUN DE ROSARIO

563.190,00

44 de 60

Tabela

II - Fornecedor dos Mobiliários

omecedor: Maqmóveis Industria

unit.

Comércio de Móveis LTDA. CNPJ nº

e

otal

tem
aluno CJA-

152,00

aluno

152,00

aluno CJA-

152,00

aluno

152,00

CJA—

aluno CJA-

152,00

Prºfessºr

200,00

otal

CJA—

-01

aluno

13083

19/09/2012

100.928,00

12884

06/09/2012

123.728,00

12953

13/09/2012

7.552,00

12956

14/09/2012

5.232,00

13114

20/09/2012

000,00

12883

544.400,

CJA-OG

pessoa em
de roda

130,00

110.960,00

Sub-total
13/092012

12953

2.230,00

01

otal conjunto pessoa em cadeira
roda MA—Ol

Prºfessºr

00,00

-01

00,00

-01

Professor

Sub-total

000,00

12884

11.600,00

1 2953

19.600,

otal

Sub-total

586.230,00

~

Planilha II - Escolas municipais inspecionadas:

Mesa

Conj

Conj

Professor

Aluno

GJP-01

CJ A—O 6

Cadeira de
Roda/MA-Ol

sim

não

sim

sim

~

Pessoa

Codlgo
INEP

Unidade Executora

21027153

União Paraíso

sim

2

21026424

Ana Maria Aquino Aragão

não

3

21026491

Doroteia Queiroz

não

sim

não

4

21027099

Profa. Therezinha Almeida

sim

sim

não

('

21026726

Maria ]osé Macau

sim

sim

não

\

Nº

1

5

~

“
~

0

\J
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6

2 1 0272 1 8

Monsenhor Luiz Alves
Madureira

não

7

21027242

Benedito Leite

não

8

2 1 02622 O

9

21026262

Sítio do Pica Pau Amarelo

sim

10

2 1 02 7030

Ruth Tavares

11

~
~

8116

Aquino

não

sim

não

sim

não

não

sim

sim

2 1 2 30242

Concita Cardoso

não

sim

sim

2 1 026599

Kleper Aquino

sim

sim

não

13

2 1 026769

Santa Tereza

não

sim

não

14

2 1 2 30226

Diná Oliveira

sim

sim

sim

15

2 1 026564

Joel Duarte Santos

não

sim

não

16

2 1 026890

Sete de Março

não

sim

não

17

2 1 026688

Nossa Senhora do Rosário

não

sim

sim

~~~
3 -

não

12

~
~
~

~~~~
;

Foto

nao

não

~

~
sim

EM Klep er Aquino MOBILIARIO

n:

ou

“a'

Foto 3 - EM Kleper Aquin o MOBILIÁRIO
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Foto 4 - EM Concita Cardoso MOBILIARIO (5)

~Foto

Foto 4 - EM Concita Cardoso MOBILIARIO (5)

7 - EM Ruth Tavares MOBILIARIO

Foto

9- EM Monsenhor Luiz Madureira

(5)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

Sr(2009-

TC PAC N. 3456/2012 foi pactuado e executado em 2012 na Gestão do ex-,2012) que exec tou
Prefeito

0

R.F.Nº 15/2018 / PREF MUN DE ROSARIO

~

~

47 de 60

~~

~

recursos públicos vinculados à educação, in casu recursos do TC PAC
N.3456/2012, conforme documentos analisados pelos auditores do FNDE no
período de 30/04/2018 a 04/05/2018.
Ocorre que o supracitado mobiliário foi adquirido e distribuído nas unidades
escolares durante o exercício de 2012. Vale ressaltar que, em 2013 a
Prefeitura localizou documentos referentes à execução, bem como os itens
adquiridos foram encontrados nas escolas da rede. No entanto, não foram
localizados os termos de distribuição e recebimento do mobiliário nas escolas
municipais.

Medidas Adotados:
Levantamento por escola do quantitativo de mobiliário (MESA PESSOA EM
CADEIRA DE RODAS / MA-01, CONJUNTO ALUNO CJA-Oõ (PARA ALUNOS
COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) , CONJUNTO PROFESSOR / GJP-01 )
existente; Declaração de comprovação de distribuição e localização dos itens

/

assinada pelos gestores escolares ( ANEXO 20).

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Prefeitura corrobora a constatação, ao
reafirmar que a execução do TC nº 3456/2012, pelo gestor anterior, a distribuição dos itens
no decorrer do exercício 2012 e que não há na sede a comprovação de distribuição e
localizção dos itens, assinada pelos gestores escolares.
Nas visitas às escolas e suas dependências (salas de aula/pátio/biblioteca/sala
de professores) a equipe de auditoria buscou identificar a existência dos bens adquiridos
previstos no TC nº 3456/2012, bem como a evidenciar a existência nas escolas visitadas de
alunos especiais usuários da carteira escolar para pessoa com cadeira de rodas.

Conforme demonstrado no Relatório Fotográfico das escolas Visitadas,
verificou—se escolas que não possuíam cadeirantes e as poucas carteiras para cadeiras de
roda estavam sendo usadas como mesa para professores, escolas com alunos cadeirantes e
sem a o número de carteiras suficientes e escolas que não possuíam alunos cadeirantes, mas
possuiam carteiras para pessoa com cadeira de rodas.
Ressaltamos que o levantamento contendo a relação de todas as escolas
municipais, apresentado pela Prefeitura, aponta quantitativos divergentes daquelas 17
escolas visitadas pela equipe de auditoria quando , assim como, o quantitativo existente
declarado pelos atuais professores das unidades escolares, não se configura comprovação
incontestável de que os bens disponíveis nas escolas, são aqueles oriundos do Termo de
Compromisso referenciado, em que pese o declarado, após a saída dos técnicos do FNDE.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação, considerando não se
& existência de quantitativo aceitável dos itens Conjunto
Professor GJP-01 e Mesa pessoa em cadeira de roda MA—Ol.

verificar nas escolas visitadas

Recomendações:
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Nã__

5.3.1 Á DIGAP

Avaliar

a

situação apresentada, adotando medidas junto

à

Prefeitura Municipal de Rosário/MA que garantam o saneamento das inconsistências e a
consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas Visando
resguardar os cofres da Autarquia.
5.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme evidenciado no extratos bancários da conta corrente específica do
Termo de compromisso nº 0468/2016, (vigência 11/2018), verificou-se que os recursos
repassados pelo FNDE à conta do Programa não foi executado. O referido Termo de
Compromisso é vinculado ao Termo de Compromisso 2709/2012 (vigência 06/2019),
referenente a construção da obra ID 25172, que se encontra em execução, com 50% dos
serviços previstos realizados.

Evidências:
Inspeção in loco, Telas de consulta ao Sistema SIMEC, extratos bancários da
conta específica do Programa, Banco do Brasil, agência 2555, conta 446947.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017—005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

A execução do Termo de compromisso nº TC nº 0468/2016. está vinculada
ao Processo nº 23400000177201241, TC PAC2 2709/2012. Por orientação do
FNDE, o presente termo só poderá ser executado após a Construção da
Creche Proínfância- ID 25172 atingir o percentual de 90% fase de
conclusão...".

Análise da equipe:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada pela
Prefeitura Municipal de Rosário-MA, bem com em consulta realizada aos relatórios
extraídos no Sistema SIMEC, verificou-se que os recursos repassados pelo FNDE à conta do
PAR/Mobiliário (TC 0468/2016), em 24/02/2017, ainda não foram executados.
A Prefeitura Municipal apresentou justificativa esclarecendo que tendo em
vista o referido Termo de Compromisso vincular-se ao Termo de Compromisso nº
2709/2012, pertinente a construção da obra ID 25172, a execução dos recursos referentes
ao Termo de Compromisso nº 0468/2016 ocorrerá somente após o atingimento do
percentual de 90% de execução da obra (ID 25172).
A justiticativa apresentada corrobora a constatação, considerando qlíe

a»,
rf

X'“

K

R.F.Nº 16/2018 / PREF MUN DE ROSARIO

“x

*

,

49 de 60

_o,

LU
«

“ªrf

(
]

‘\\

*

,

inexecução da ação é derivada de atraso na execução da obra de construção da creche do
Proinfância. A não execução das ações previstas no PAR/Mobiliário, contraria o disposto nos
itens I e 11 do Termo de Compromisso nº 0468/2016:
"... I Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às
ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas PAR, elaborado e aprovado.
—

—

II -

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

Ressalta—se que conforme consulta realizada no Sistema SIMEC em
04/06/2018, verificou-se ainda, que o FNDE repassou a Prefeitura Municipal de Rosário—MA
o valor de R$108.355,87 em 24/02/2017 a conta do PAR/Mobiliário (TC nº 0468/2016),
quando a obra ID 25172 (TC nº 2709/2012) ainda encontrava-se com apenas 25,49% de
execução realizada, caracterizando dessa forma, que a liberação dos recursos foram
realizados em momento inadequado para que a Prefeitura Municipal realizasse a aquisição
dos mobiliários.

Com relação a esse assunto, o Relatório de Auditoria Interna nº 33/2017,
desta Autarquia, (SEI 0972262), recomendou a área técnica do FNDE, a regulamentação de
critérios para desembolso de parcelas para aquisição de mobiliários escolares, uma vez que
a Resolução CD/FNDE nº 07/2015 não estabelece percentual mínimo de evolução das obras
como condição para liberação desses recursos.

Considerando que os recursos repassados à conta do PAR/Mobiliário
encontram-se parados na conta específica do Programa, em que a obra destinatária dos
mobiliários encontra-se em ritimo lento de execução com apenas 50% de realização,
mantém-se a constatação.
Recomendações:
5.4.1 A DIGAP

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

exercício 2015

::

Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua

Y

permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 444.522,03
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 1.414.060,00 (hum
milhão quatrocentos e quatorze mil, sessenta reais), pertinentes aos Termos de
Compromissos nº's 3456/2012, nº 03883/2013 e 06403/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº's 3456/2012, nº 03883/2013 e
06403/2014, referentes a (ao):

Inspeção 'in loco': existências dos veículos e atendimento ao público beneficiário do
Programa.
—

Foram inspecionados 08 veículos escolares, adquiridos a conta do Programa,
conforme segue:
Veículos Escolares

[

Termo de
Compromisso

Placa

Marca/Modelo

OJN 8106

]uçaral, Nambuaçu de Cima
'
Pªssªrgãâªã'ocêªgªªª' Sªº

VW / MID BRAN Rural Esc PST 1211

Lente] e Nambuaçu de Baixo

Marcopolo/Volare VBL EO OJ] 4357

APAE, Prata e São Simão

vw 15.190 EOD E HD OREIIOJD
03883/2013

~

6403/2014

Localidade/rota de atendimento

~~

~

2805

-

vw 15.190 EOD E HD ORE

Iveco City Class

OJK 7749

Iveco City Class

OJK 6592

Iveco City Class

OJK 1606

~

Itaipú, Tingidor, Pirangi

3456/2012

Marcopolo/Volare VBL 4x4 ] OJI 7316

11

e

Coc al

3456/2012

~

—

-

-

S

João do Rosário Genipapeiro
e Mutulm

EJA

Itamirim

e

Prata

Sede/Boa Vista

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
6.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em Inspeção realizada nos veículos adquiridos a conta do Programa Caminho
da Escola, especificados no campo "evidência", verificou-se que os mesmosinão
\

~
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apresentavam condições adequadas para o transporte de escolares, proporcionando risco à
segurança dos alunos pela ausência de equipamentos obrigatórios de segurança, bem como
apresentavam sinais de falta de manutenção, em desacordo com o disposto no art. 13, da
Resolução nº 45/2013.
Ressalta-se que a Prefeitura não apresentou a documentação comprobatória
semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança dos veículos adquiridos a conta do Programa, contrariando o disposto no Art.
136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997.

referente

a inspeção

Evidências:
Ofício nº 160/2018, de 25/05/2018, em resposta a SA nº 017—005/2018, Termo
de Compromisso e inspeção in loco nos veículos realizada no dia 03/05/2018, conforme
tabela e relatório fotográfico a seguir:
[Veículo Placa

Situação Encontrada

OJK 6592

~

Veículo com extintor de incêndio vencido

7749

Veiculo com extintor de incêndio vencido

OJ] 4357

Veículo com extintor de incêndio vencido

PST 1211

Veículo com extintor de incêndio vencido
VIDROS QUEBRADOS

OJK

~

—

JANELAS COM

~

OJD 2805

Veículo com bancos rasgados/parafusos aparentes

IOJN 8106

Veículo parado

OJD 2805

. Bancos rasgados, ferragens

e

- ”motor batido"

parafusos aparente

~

OJK 7749 - Extintor vencido

&“

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005, de 02/05/2018, a

Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº 160/2018, de
25/05/2018, a seguinte justificativa:
A Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo para correção

&

&.)
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evidências apontadas na presente S A.

Iniciaram-se os serviços de manutenção na frota de veículos destinados ao
transporte escola, conforme segue:
Veículo Placa

Situação Encontrada

OJK 6592

Aquisição de extintor de incêndio

OJK 7749

Aquisição de extintor de incêndio

0]] 435 7

Aquisição de extintor de incêndio

PST 1211

Aquisição de extintor de incêndio, Substituição de vidros quebrados das
.

=]anelas

OJD 2805

Reforma dos bancos e troca dos estofados rasgados, bem como
alinhamento dos parafusos aparentes

OJN 81 06

Ordem de serviço emitida para empresa autorizada realizar os serviços
de restauração do motor do Veículo.

s irregularidades evidenciadas serão sanadas no prazo de 30 dias.

~

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa aprestada pela Prefeitura de que está adotando
providências com vista o saneamento das situações verificadas nos veículos escolares.
Conforme dispõe o artigo 13 da Resolução nº 45/2013, será considerada utilização indevida
os veículos de transporte escolar que estejam em desacordo com os dispositivos desta
Resolução e demais normativos do Programa Caminho da Escola, sujeito ao agente público
as sanções na forma da legislação aplicável.

A ausência dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos
adquiridos a conta do Programa, contraria o disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de
23/09/1997, que estabelece:
136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo-se, para tanto.-

”..Art.

II - inspeção semestral

para verificação dos equipamentos obrigatórios e de

segurança..."
Ademais, os incisos XI e XXII dos Termos de Compromissos firmado entre o
FNDE e a Prefeitura Municipal, dispõe que à Prefeitura compromete-se a executar as ações
elaboradas no Plano de Ações Articuladas (PAR), e, a responsabilização por todos os

l

R.F.Nº 16/2018 PREF MUN DE ROSARIO

53 de

soº
\“\

A"

procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos, assim como
zelar pelo regular uso no objetivo proposto e, quando necessário, realizar a adequações na
estrutura física para suportar a instalação e guarda dos equipamentos adquiridos, hem
como a observância ao disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997.
Dessa forma, mantém-se a constatação,

Recomendações:
6.1.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE,
relatório fotográfico dos veículos apontados no campo "Evidências", comprovando que
regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE.

6.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do FNDE/MEC e do
Programa, em desacordo com o disposto no art. 79, item III, letra ’k', da Resolução
CD/FNDE nº 14/2012.

Evidências:
Exemplificando as Notas Fiscais abaixo demonstradas:
Empresa - CNP]

ªºataNota Fiscal nº e

Valor R$

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 06.020.318/000110

345533 de
23 IOS/2015

244.500,00

~
ªlº Nºtª Fiscªl nº º

Empresa - CNPJ

ata

Marcopolo S/A _ CNP] n º 88.611.835/0008-03

81.71722 De

Valor R$

29/08/2012

132.000,00

Marcopolo S/A - CNP] nº 88.611.835/0008-03

129614 de
16/07/2012

132.000,00

CNPJ n º 88.611.835/0008 _ 03

129616 de
16/07/2012

132.000,00

Marcopolo S/A _ CNPJ nº 88.611.835/0008 _ 03

129612 de
16/07/2012

132.000,00

~Marcopolo S/A

_
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Máx
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84.899 de
22/10/2012

“Marcopolo S/A _ CNPJ nº 88.611.835/0008 - 03

186.000,00

~ ~

Empresa - CNP]

ªrº Nºtª Fiscal nº

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIAWE
COMERCIO LTDA

298752, DE
17/01/2014

227 ' 780 ' 00

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA WE
COMERCIO LTDA

298753, DE
17/01/2014

227 ' 780 ’ 00

º

Valor R$

ata

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Confecção de carimbos com

o nome do

programa

e

do FNDE/MEC e

identificação das notas abaixo relacionadas.

Nº Nota Fiscal nº e data Walor R$

Empresa - CNP]
E'

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA COMÉRCIO
345533 de 23/03/2015
DE VEICULOS LTDA, CNP] Nº 06.020,318/00011

0

244.500,00

~~

Empresa CNP]

Nº Nota Fiscal nº 9 data Valor R$

Marcopolo S/A - CNP] nº 88.611.835/0008-03

81.7222 De 29/08/2012

132.000,00

Marcopolo S/A - CNP] nº 88.611 .835/0008-03

129614 de 16/07/2012

132.000,00

CNP] nº 88.611.835/0008—03

129616 de 16/07/2012

132.000,00"

CNP] nº 88.611.835/0008—03

129612 de 16/07/2012

132.000,00

Marcopolo S/A - CNP] nº 88.611.835/0008-03

84.899 de 22/10/2012

186.000,00

Empresa CNP]

Nº Nota Fiscal nº e data Valor R$

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA WE

298752, DE 17/01/2014 22 7.780,00

—

Marcopolo

S/A -

~Marcopolo S/A

-

—

COMERCIO LTDA

MA“ LATIN AMERICA INDUSTRIA

WE

COMERCIO LTDA

~

“298753, DE 17/01/2014 227. 780,00

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de identificação contraria

o

disposto no Art. 79, Inciso III, let
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da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do FNDE/MEC e do Programa. Além desse
dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—
TCU—la Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

”(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/0 7/2007,
com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. Bº da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, (...)”.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
6.2.1 A Prefeitura

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

6.3 Não aplicação dos recursos do Programa no mercado financeiro.

Fato:
Conforme demonstrado na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nª 40.594-9, Agência nº 2555-0, Banco do Brasil SA, específica
do Programa, verificou-se que os recursos repassados pelo FNDE, no período de 26/06/2016
a 07/07/2016, não foram devidamente aplicados no mercado financeiro, contrariando os
dispostos nos §§ lª e 2º, do artigo 4º, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nª 40.594-9, Agéncia nº 2555-0, Banco
do Brasil SA, referente ao período de 26/06/2016 a 07/07/2016.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-005/2018, de
02/05/2018, a Prefeitura Municipal de Rosário/MA, apresentou por meio do Ofício nº
160/2018, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) deverão ser aplicados automaticamente em fundo de curto
prazo, com resgate também automático. Após a constatação da irregularidade
apontada no S.A N.017-005/2018 a Secretaria Municipal de Educação
notificou o Banco do Brasil 001- ag. 2555-0, através do oficio 131/2018 quanto
a não aplicação no mercado financeiro dos recursos creditados pelo FNDE no
período de 26/06/2016 à 07/07/2016...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Com base nos extratos
bancários da Conta Corrente nª 40.594-9, Agência nº 2555-0, Banco do Brasil SA, específica
do Programa, verificou-se que os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, não
foram devidamente aplicados no mercado financeiro, contrariando os dispostos nos §§ lº e
2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, que estabelece:
"... 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 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
(...)

Enquanto não utilizados na finalidade a que se destinam, os recursos
repassados deverão ser obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro,
conforme dispusera resolução específica de cada programa ou ação...".

§ 29

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
6.3.1 A DIFIN

Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
1- Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto Prefeitura Municipal com Vistas & resguardar os cofres do FNDE;

2- Para acionar o Banco do Brasil a fim de que o Acordo de Cooperação nº
42/2017 seja amplamente comunicado às agências bancárias em todo território nacional.

7. Conclusão:

7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
e ações prioritárias previstósno

itens específicos deste Relatório, considerando os temas

43
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PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações
propostos;

e

encaminhamentos

7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1 e 6.3, 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;
7.3. A constatação referente ao subitem 1.2, 2.2, 3.4, 4.2, 5.1 e 6.2, deve ser
levada ao conhecimento da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da
recomendação formulada 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;

7.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia 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, 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;
7.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo elou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

8. Encaminhamento:

8.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar 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;
—

8.2. à DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR/Caminho da Escola), atentando para o
contido no subitem 7.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1,
1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à
DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, ºx
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da"

>“
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CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias
recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e 6
- PAR/Caminho da Escola,8.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido
no subitem 7.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.3, 4.4,
5.2, 5.3, e 5.4,, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca
das providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; 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;
8.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 PAR/Mobiliário;
—

8.6. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentar para os itens 3.1 e 6.3 adotando, se for o caso,
medidas que achar pertinentes; e

8.7. à Prefeitura do Município de Rosário/MA, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.2, 2.2, 3.4, 4.2, 5.1 e 6.2, ficando consignado que não há
necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE

~~ ~

Em 07/06/2018

AUDIT/CORAP/DIVAP

Á

AUDIT/conAP/a.

\

,«

i

\\
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 16 /2013
DESPACHO

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

Emu/Ll [8

~/

"'“ Chefe da
DWAB
~

%

~~

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 854759).

Auditora Chefe Substituta
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