MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas

Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 23 /2018

PREF MUN DE SIDROLANDIA MS

Auditoria realizada no período de 21 a 25/05/2018, 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 relacionados, 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 101/2018,
referente ao item 23, do anexo V, do PAINT 2018;

Anausadopor=
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS.
102/2018, referente ao item 24, do anexo V, do PAINT 2018;

nº

Anansado pon
-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 103/2018, referente
item 25, do anexo V, do PAINT 2018;

ao

mumm
-

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFAN CIA, exercícios 2013 e 2014 OS. nº,104/2018,
referente ao item 26, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Amu-sadoma

- Plano de Ação Articulada

PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2016
105/2018, referente ao item 27, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

OS

nº

Anausado pon
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municipios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
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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$ 777.484,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ 612.890,31 (seiscentos e doze mil, oitocentos e
noventa reais e trinta centavos), referente ao período de março a dezembro de 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 a (ao):

verificação das ações pertinentes

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

—

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo e
fornecimento de alimentação;
—

Atuação do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais
habilitados;
—

- Análise
financeira

da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.

Foram inspecionadas 12 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Sidrolândia/MS, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

INEP
50060813

CMEI ardim Pindorama

50009842

Prefeito Crianca

50037803

Cantinho Feliz
Olinda Brito De Souza

50009923
50028448

CMEI Irma Demetria Pedrosa de Almeida

50026968

CMEI Ines Nunes dos Santos - Polo

50009834

CMEI Lar da Crianca

50031627

Sonho de Crianca

Lg/
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50009893

Prof Natalia Moraes de Oliveira

50009907

Valerio Carlos da Costa

50009885

Porﬁria Lopes do Nascimento

50009877

Pedro Aleixo

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

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

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados pela
Prefeitura Municipal, relacionadas no campo evidência, verificou-se a ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, em desacordo
com 0 Parágrafo Único, Art. 62, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas pela Prefeitura Municipal, referente às despesas
realizadas com recursos do Programa.
Fornecedor

Nota Fiscal Data

Cooperativa Mista Familiar da Agricultura

e

Pecuária - COOPFAP 5

Valor

30/05/2017 12.306,00

Cooperativa Mista Familiar da Agricultura e Pecuária - COOPFAP

2

02/05/2017 6.730,43

Edenir Varney Auirre Pontes ME
Marlene F S OliveiraNaldevino A Oliveira

54

02/03/2017 43.172,50

397023

05/05/2017 2.469,00

Sérgio Tadashi Suguimoto

22813

29/11/2017 9.923,25

Cooperativa Mista Familiar da Agricultura

e Pecuária - COOPFAP 468

Maria dos Santos Arruda/Carmem Sueli Nunes
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
Alice de Fátima Rodrigues Lopes

05/12/2017 14.824,70

1388209

03/12/2017 577,76

2778

22/09/2017 2.135,30

2779

22/09/2017 11.531,90

2780

22/09/2017 3.989,33

2781

22/09/2017 4.470,00

2796

25/09/2017 39.515,94

2797

25/09/2017 29.385,00

679

21/11/2017 9.500,50

Maria dos Santos Arruda/Carmem Sueli Nunes

1232240

08/09/2017 1.267,36

Maria dos Santos Arruda/Carmem Sueli Nunes

1277316

01/10/2017 1.236,29
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Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME
DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME

2721

12/09/2017 12.085,00

2722

12/09/2017 7.395,09

2723

12/09/2017 16.501,01

DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME

2724

12/09/2017 18.109,08

Distribuidora de Alimentos EIRELI ME

2725

12/09/2017 19.071,99

DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME

2640

30/08/2017 35.185,14

DJE

DJE

Total R$

301.382,57

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023-006/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Ofício nº
0102/2018, de 23/05/2018, as seguintes justificativas:
"..Justifica—se junto ao FNDE, a S.A. nª 023—006/2018, que até o momento que ocorreu
presente auditoria o setor competente não tinha o devido conhecimento sobre a

a

a Resolução CD/FNDE nº 26/2013 nas notas
dadas
a
esta
Secretaria Municipal de Educação estamos
fiscais. Após as orientações
tomando as devidas providências para estar dentro das normas."

identificação obrigatória conforme

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal alega desconhecimento das normas pela área e
informa que está tomando as devidas providências para a identificação das notas fiscais com
o nome do Programa e do FNDE. A ausência de identificação dos documentos das despesas
com o nome do Programa e do FNDE, contraria o disposto no Parágrafo único, do art 62, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013

e

alterações posteriores, o qual estabelece que

"Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo deverão ser emitidos em
nome da EEx. e identiﬁcados com o nome do FNDE e 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, poís visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal seja
utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte."
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
"( ...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que
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 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 irregularidad \,

\‘2 \
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deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em
questão, com fulcro no § 79 do art. 39 da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, (...)".

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome do
Programa e do FNDE.
1.2 Fragilidade no controle de distribuição dos gêneros alimentícios.

Fato:
Verificou-se nos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal, que os
registros de entrada e saída de gêneros alimentícios de estoques, bem como o controle de
distribuição e verificação de saldos em estoques do depósito central como o depósito das
unidades escolares não são realizados por meio de sistema integrado.

Evidências:
Guias de distribuição em formulário e visita "in loco" às escolas e depósito

central da Prefeitura Municipal.

Manifestação da entidade:
SA nº 023-006/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Ofício nº
0102/2018, de 23/05/2018, as seguintes justificativas:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria

-

"...O controle de distribuição dos gêneros alimentícios em 201 7 teve como arãmetro
os anos anteriores, conforme orientação da nutricionista
responsável por esse setor na ocasião. Com a saída da referida nutricionista
que seguiu com a mesma linha de
assumiu a nutricionista
controle. Em outrubro de 2017 a nutrição de cozinha passou a ser responsabilidade
da
a qual passou o controle de estoque ara a Senhora
. Para 2018 seguindo a orientação do auditor Senhor
faremos a implantação de uma planilha de controle de estoque
~
informatizada, nela constarão recebimento dos produtos alimentícios entregues pelas
empresas licitadas, agricultura familiar e a per capita dos alimentos distribuii'dos para
as unidades escolares do interior, dos Centros Municipais de Educação Infantil e as
escolas da área urbana, assim como os produtos alimentícios utilizados na cozinha

nutricionista,

piloto."

Análise da equipe:
As falhas apontadas no fato dificultou a fiscalização, ao cotejar os registros de
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saída do controle de estoque com as guias de remessa (comprovantes de entrega de gêneros
alimentícios nas escolas) e impossibilitou vincular os produtos adquiridos com os produtos
distribuídos às escolas. No entanto, em razão da fragilidade do controle de estoque não foi
possível afirmar que os produtos comprados não foram recebidos e distribuídos às escolas
para atender os alunos.

A otimização da aplicação dos recursos do PNAE passa pelo controle da
distribuição dos gêneros alimentícios, com o registro contábil e físico das quantidades de
entrada e saída no estoque, para que se permita mensurar a correta execução do Programa.

Plenário,
Sobre o tema, o TCU por meio do Acórdão nº 1.918/2006
determina a utilização de sistemas de controle de estoque, que pode ser observada na
transcrição a seguir:
—

"...que implante e mantenha um sistema de controle do estoque dos alimentos,
adquiridos com recursos do PNAE, que serão utilizados na elaboração da
merenda escolar. Referido sistema deverá registrar as entradas e saídas de
mercadorias, levantamentos periódicos dos quantitativos recebidos e
distribuídos..."

Portanto, permanece a constatação

Recomendações:
1.2.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas à implementação de sistema próprio de
controle de estoques de gêneros alimentícios integrando depósito central e escolas; de
forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com Vistas a sanar as falhas apontadas
pela equipe da Auditoria.

1.3 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A Prefeitua Municipal de Sidrolândia-MS não comprovou a realização dos
no exercício de 2017, quando da inclusão de novos produtos para
aceitabilidade
testes de
compor o cardápio, ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao
preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente, da
alimentação escolar oferecidos aos alunos da rede municipal de ensino, em desacordo com o
art. 17, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

distribuição

e

Documentos da execução da Alimentação Escolar, referentes às despesas,
cardápios apresentados pela Prefeitura Municipal.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria

- SA

nº 023-006/2018,

dª

~~
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a

Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Ofício nº

0102/2018, de 23/05/2018, as seguintes justificativas:
"...Em 2018 foram realizados dois testes de aceitabilidade nas escolas do
município, o primeiro para a introdução de uma nova preparação frango com
quiabo e o segundo para avaliar a aceitabilidade do cardápio preparado na
área rural. Segue anexo o relatório e a cópia dos testes realizados...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS apresentou comprovantes de teste
de aceitabilidade, no entanto, verificou-se que refere-se a testes realizados no exercício de
2018.
A Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, no artigo 17, estabelece que a
Entidade Executora aplique os testes de aceitabilidade nas seguintes situações: sempre que
ocorrer alteração, no cardápio, a introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou, para avaliar
frequentemente a aceitação dos cardápios praticados.
Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações, tendo em vista que a Prefeirtura Municipal comprovou que implementou
medidas com Vistas a regularização da situação relacionada aos testes de aceitabilidade dos
cardápios praticados nas escolas.

1.4 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
de Nutricionistas.
Federal
Conselho
Fato:
Para o atendimento aos alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura

Municipal emprega apenas uma nutricionista no seu quadro técnico para

o

acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
e em desacordo com o disposto no § 29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013, de 17/06/2103.

insuficiente

Evidências:
Cópia do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul.
Documento s/n, de 22/05/2018, informando número de alunos beneficiários.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023-006/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Documento s/n,
de 25/05/2018, as seguintes justificativas:
..."justifica-se mui respeitosamente (...) que em 2017 a alimentação escolar de
Sidrolândia passou pela orientação de três nutricionistas, sendo a Senhora (...)
efetivas do município de Sidrolândia na área da Saúde. A Senhora (...) tem um
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a nutricionista que atende a
merenda escolar do município teria que ser do quadro efetivo de funcionários. Porém
a prefeitura desse município estará realizando no decorrer desse ano um concurso
público onde ofertará duas vagas para nutricionistas, haja vista a demanda atual
(2018) em nosso município."

contrato com esse município. Desconhecíamos que

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A disponibilização de apenas três nutricionistas para atuar no Programa
contraria a determinação do & 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
quanto ao cumprimento dos parâmetros numéricos 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:

Nutricionistas

de alunos
500
01 a 1.000

1.000 a 2.
.501 a 5.000

de 5.000

rga horária Técnica
ínima semanal
recomendada.

1

RT 30 horas

horas

1

RT + lQT

horas

1

RT + 2QT

horas

1

RT + 3QT

horas

1

RT + 3QTe + 01 QT a cada fração de
.500 alunos

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...".

Considerando os dados do censo escolar atualmente a nutricionista atende
aproximadamente 8.111 (oito mil, cento e onze) alunos. A Entidade conta atualmente com
apenas 01 (uma) nutricionista e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total de 9
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 Sidrolândia/MS, bem como o
treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de
alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE
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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 às normas do FNDE e do CFN.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR 2017
exercício

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 449.82 7,52
Extensão dos exames:
Analísada & 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$449.827,52 (quatrocentos e quarenta e nove mil,
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).
—

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
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;

—

—

Inspeção "in loco": condições dos veículos utilizados no transporte escolar;

- Análise

da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
e medição de rotas.

financeira, manutenção dos veículos

Foram inspecionados 11 veículos escolares, conforme segue:

Tipo

Marca/Modelo

Localidade de atendimento

Placa
'

Micro—onibus VW/Kombí Lotaçao/ZOOS NGF—4281
~

Micro-ônibus VW/Kombi Lotação/2012 NRW-5423

~

Fazendas: Paraiso, Quintão, Amanda,
Bálsamo casa 1, E. M Monteiro Lobato.!

~

Aviários, Fazenda Santa Maria e E. M
Darcy Ribeiro.

Micro-ônibus M. Bens/Comíl/ZOIO

EHH-9502 Fazenda Castanha/Quebra Coco.

ônibus

Assentamento Santa
HTO-2550
Terezinha/Sidrolândia.

VW/15.190/2012
~
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M. Bens

IÓnibus

—

~ ~

15.19/2013

HSH-1731 Porto Piqui/Sidrolândia.

VW/Induscar/2008

[ônibus

HTO-2938 Fazenda Luana/Sidrolândia.

~

[ônibus

|Marcopolo/Volare/2011

HTC-2547 “Geraldo García.

“ônibus

ullveco/CytyClass/ZOlS

NRL-8591

ônibus

VW/15.190/2012

HTC-2933

ônibus

VW/Inducar/2008

HSH-1730 Em manutenção

VW/15.190/2013

HTC-2941 Em manutenção

Ónibus

Santa Terezinha/Sidrolândia.

fªfª
~
~

Cºrregº dº Melº

e

Aldªªª

dº

10

~

~

Regístram-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:
A Prefeitura não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta
específica com o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o disposto no 5 Sº, do
art. 14, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, e alterações posteriores.

Evidências:
Expediente sem número datado, de 24/05/2018, da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia-MS, em resposta & SA nº 023—003/2018 e notas fiscais, conforme exemplificadas
& seguir:
"N. Fiscal

|Favorecido

~

Data

Valor R$

IValeria Ramos Hinz ME
"67
Nathalia Nunes Osorio -ME (NGR) Transporte. 159

03/05/207

14.277,19

28/08/2017

5.910,47

BN Comercio de Combustível LTDA.

13949

13/11/2017

17.978,85

Ana Rosa Raimundo Antunes - ME

118

05/07/2017

9.189,34

Depare Pneus LTDA

13249

13/07/2017

16.928,00

Rosa Sheila Alves - ME

141

"03/07/2017

"10.363,68

~
~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023—003/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura apresentou, por meio de Ofício nº 05/2018, a seguinte justificativa:
"informamos

a Vossa

Senhoria que já será providenciado o carimbo onde identifica as
xx
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notas que são pagas com o recurso do PNATE/FNDE. Atendendo a exigência conforme

solicitado".

Análise da equipe:
A justiãcatíva apresentada corrobora

&

constatação.

A ausência de identificação contraria o disposto no 5 5ª, Art. 14, da Resolução
Nº 5, 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. 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 âscalízação 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 5 79 do art. 3º da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, [...]”.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
2.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome do
Programa e do FNDE.
2.2 Má conselvação dos veículos.

Fato:
Em que pese tratar-se do Programa PENATE, neste Relatório, verificou-se em
inspeção in loco realizada no município um veículo tipo ônibus, marca/modelo Volkswagen
15.190, ano 2013, Placa: HTO-2941, adquirido com recursos do FNDE à conta do Termo de
Compromisso nº 6610/2012, pertinente ao Programa Caminho da Escola, que o mesmo
encontrava-se abandonado nas dependências da Oficina Universal Máquinas Ltda, conforme

“(
*

;-

“&
,
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demonstrado no campo evidência, apresentando severos sinais de degradação e
depredação, tais como: sem motor, diferencial, painel de instrumentos, pneus, bancos
danificados e sem para-choque dianteiro, em desacordo com o disposto no & lº, do art. 2º da
Resolução CD/FNDE nº da 18 de 19/06/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema de Gestão e de Prestação de
Contas, em 30/07/2018, verificou-se que a situação da Prestação de Contas encontrava-se no
status "Não Enviada".

Evidências:
Ofício/Departamento de Transporte nº 04/2018, datado de 24/05/2018, da
à SA nº 023-003/2018, Termo de
nº
nº
275216
fiscal
de
inspeção ”in loco" no
nota
31/07/2013,
6610/2012,
Compromisso
veículo, conforme relatório fotográfico.

Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, em resposta

motor

~~
ônibus C. da Escola Placa HTO 2491 Frente desmontada sem
—

choque e placa de identiãcação.

para—

Onibus Caminho da Escola Placa HTO 2491 - Espaço interno com
aspecto de abandono

/'

A;,

x_

7,

x
x
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Ómbus Cammho da Escola Placa HTO

2491 -

Volante damfxcado.

4.24

h,.

&;

,

ônibus Caminho da Escola Placa HTO 2491 - Sem o protetor do
assoalho do compartimento do motor.

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 023-003/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 04/2018, de 42/05/2018, a
seguinte justificativa:
”...informamos a Vossa Senhoria que por questões de manutenções necessárias no
motor do ônibus marca/modelo VW/15190 com a placa HTC-2941, ano 2013, onde o
motor do veículo encontra-se para ser feita & retifica, inviabilizando o conserto do
veículo para o momento. Mas já foram tomadas as medidas cabíveis para que seja
realizado em maneira emergencial o conserto do veículo acima citado, desta maneira,
solicitamos um prazo de 90 dias para que o ônibus esteja em condições para rodagem,
contando a partir desta data...”.

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que por questão de manutenção necessária no motor do
ônibus marca/modelo VW/15190 com a placa HTO-2941, ano 2013, encontra-se na retifica
para reparos, inviabilizando o conserto do veículo para o momento.
A justiãcativa apresentada corrobora

&

constatação.

Conforme verificado pela auditoria, o ônibus adquirido à conta do Programa
Caminho da Escola, encontra-se abandonado, sofrendo degradação pela ação da íntempérie
e depredação resultando em sucateamento do veículo com retirada de peças como motor,
câmbio, diferencial, painel de instrumento, para.choque dianteiro e pneus, caracterizando a
ausência de zelo ao patrimônio público, prejudicando dessa forma, a garantia do acesso
diário e a permanência dos estudantes nas escolas, conforme preconiza o 5 lº, do art. 29 da
Resolução CD/FNDE nº da 18 de 19/06/2012.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
2.2.1 DIRAE
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Notificar

& Prefeitura Municipal, para que, nos termos das normas do
da sua responsabilidade em manter rotinas que garantam a adequada
manutenção da frota dos veículos escolares em especial àqueles adquiridos com recursos do
programa Caminho da Escola, de forma & mantê-los em condições adequadas de uso e
segurança, atendendo a clientela alvo do citado programa.

programa,

e

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 176.740,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente à
amostra no valor de R$ 176.740,00 (cento e setenta e seis mil, setecentos e quarenta 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 UEX

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 20 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas "in loco" 12 unidades escolares, conforme segue:
Executora
4183

da E.M.P.G.I

50031619

da Escola M

Armando Gabriel
Leônidas La Rosa Balbuena - Polo

50026976

da Escola

Monteiro Lobato

50060813

do CEMEI ardím Pindorama

6.560,00
.180,00
.620,00

7.580,00

do CEMEI Prefeito

7803

do Centro

.420,00
de

Infantil Cantinho Feliz

620,00

da Escola Municipal Olinda Brito de Souza
de País E Mestre do C.M.E.I Irma Demétrio Pedrosa

de Pais e Mestre C.M.E.I. Inês Nunes dos Santos
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de Pais e Mestre do C.M.E.I. Elza Alves Leme

580,00
3.780,00

de País E Mestres C.M.E.I Lar da Criança

.400,00

de País E Mestres C.M.E.I Sonho de Criança
de País E Mestres da

Prof Natalia Mor

10.020,00

de Pais E Mestres da

Valerio Carlos D

13.540,00

de País E Mestres da

.Porﬁria

de Pais E Mestres da

Pedro Aleixo

de Pais e Mestres da Escola

D

.840,00
,00

Ribeiro"

De Pais e Mestres da Escola

de Pre

de Pais e Mestres da Escola

Eldorado

de País e Mestres da Escola

São Pedro

0,00

0,00

13.960,00
700,00

76.740,00

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

Constatações:
3.1 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 constantes no campo "Evidências" não foram identificadas
com o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o art. 18, da Resolução CD/FNDE
nº 10/2013.

Evidências:
Notas Fiscais correspondentes às despesas realizadas com recursos do
Programa, apresentados pela Prefeitura Municipal, referentes às Unidades Executoras
exemplificadas a seguir:

Luiz Ribeiro Ruano ME

7

Luiz Ribeiro Ruano ME

7

Luiz Ribeiro Ruano ME

4/03/2017

da E.M.P.G.I Cacique Armando Gabriel

da Escola Municipal Leônidas La Rosa Balbuena - Polo

do CEMEI Jardim Pindorama

Luiz Ribeiro Ruano ME

7

8,00

Luiz Ribeiro Ruano ME

9/04/2017

70,00

Luiz Ribeiro Ruano ME

7

046,00

7

60

dos Santos e Cia Ltda

Hernandes Nonato

7

00

do CEMEI Prefeito Criança

Hernandes Nonato
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Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4037

02/10/2017 1.200,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4036

02/10/2017 362,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4223

30/11/2017 1.600,85

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4222

27/12/1900 362,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4153

13/11/2017 1.450,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3500

28/03/2017 1.490,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3487

23/03/2017 1.464,00

Assoc. de Pais e Mestre do CMEI Ir. Demétria Pedrosa de Almeida Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4220

30/11/2017 842,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4288

13/12/2017 842,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3911

30/08/2017 1.825,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano MF.

4309

18/12/2017 358,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3558

07/04/2017 486.00

Moacir Hernandes Nonato

34090

06/04/2017

Moacir Hernandes Nonato

36578

19/09/2017 389,01

Rodighero e Cia Ltda

48318

28/03/2017 1.072,10

1176

28/03/2017 789,72

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3619

28/04/2017

Comercial Centermais Ltda EPP

1688

09/11/2017 388,00

Móveis Romera Ltda - Loja 59

77366

24/11/2017 266,00

APM do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz

APM da Escola Municipal Olinda Brito de Souza

Associação de Pais e Mestre C.M.E.I. Inês Nunes dos Santos
Associação de Pais e Mestre do C.M.E.l. Elza Alves Leme

1.104,00

Associação de País E Mestres C.M.E.I Lar da Criança

LMt‘aiteileponta

Associação de Pais E Mestres C.M.E.I Sonho de Criança

Associação de País E Mestres da EM Prof Natalia Mor

Com Madeiras Mat Const

º

“ªºs“ ME

1.123,96

2301331331"

215

08/12/2017 1.110,00

Silva Helena Silva - ME

532

22/12/2017 998,00

Silva Helena Silva - ME

531

22/12/2017 1.700,00

Silva Helena Silva - ME

533

22/12/2017 6.975,84

Florai Móveis

761

20/03/2017 1.500,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3329

26/01/2017 3.664,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3915

31/08/2017 2.084,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4311

19/12/2017 2.084,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3465

09/03/2017 1.271,00

Florai Móveis

Associação de Pais E Mestres da EM Prof Valerio Carlos D
e

Elétro Ltda

Associação de Pais E Mestres da EM Prof.Porﬁr1a Lopes D

Eletro Ltda

756

09/03/2017 2.099,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4046

06/10/2017 2.658,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4276

08/12/2017 1.164,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4324

22/12/2017 582,00

e

Associação de Pais e Mestres da Escola Darcy Ribeiro
Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4263

07/12/2017 664,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4319

21/12/2017 328,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4370

27/12/2017 1.396,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4069

26/10/2017 7.082,86

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4371

27/12/2017 5.584,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4068

26/10/2017 4.386,00

Wellinton Magazine Eirele

280

25/10/2017 3.200,00

47104

24/08/2017 2.037,00

Associação De Pais e Mestres da Escola Municipal de Pre

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Eldorado

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal São Pedro

“ª'

Gªzª”
E Cm Dª Mªvªlª º
Eletrod Ltda

Total R$

77.725,94

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023-001/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Documento s/n,
de 25/05/2018, as seguintes justificativas:
"...justifica-se mui respeitosamente (...) que a ausência de identificação nas notas
fiscais como nome do programa do FNDE/PDDE e ações agregadas e o atesto de
recebimento dos materiais adquiridos não eram realizados devido a uma falha
operacional, considerando anteriormente a defasagem destas informações, (que estes
procedimentos eram necessários), sendo agora devidamente orientados para que tais
lapsos não ocorram mais."

Análise da equipe:
A ausência de identificação contraria o disposto no art. 18, da
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, o qual estabelece que as despesas realizadas
com recursos do Programa deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais ou
equivalentes, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem identificados com o nome 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
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que

a relacionar os documentos
o mesmo documento fiscal seja

utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.”

Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados [...], a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à malversação do
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em
questão, com fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, [...].

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
3.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PDDE, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome do
Programa e do FNDE.

K

3.2 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente
X

\

,\
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por meio eletrônico.
Fato:
AS Escolas que receberam recursos do FNDE no exercício de 2017, efetuaram
pagamentos das despesas com recursos do PDDE mediante a emissão de cheques,
contrariando o previsto no § lª, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa
ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Cheques correspondentes às despesas realizadas com recursos do Programa,
apresentados pela Prefeitura Municipal, referentes às Unidades Executoras exempliﬁcados
na lista a seguir:

17

1.308,00

da E.M.P.G.I Cacique Armando Gabriel

11/08/2017
1

da Escola Municipal Leônidas La Rosa Balbuena - Polo

13/03/2017 1.652,00

1

7

8,00

8-7

19/04/2017

70,00

8—7

7

,60

do CEMEI Jardim Pindorama
7

,00

7

,00

do CEMEI Prefeito Criança

0/2017
do Centro Municipalde Educação Infantil Cantinho Feliz

da Escola Municipal Olinda Brito de Souza

otal R$

200,00

0/2017

00

1/2017

.600,85

1/2017

.00

13/11/2017

1.450.00

7

1.490,00

13.162,45

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023-001/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Documento s/n,
de 25/05/2018, as seguintes justificativas:
"..Justijica-se mui respeitosamente (...) As movimentações foram realizadas apenas

por meio de cheque conforme previsto no art. 34 do estatuto das Unidades
Executoras, no entanto com a inserção do Cartão PDDE as UEX selecionadas passarão
por mudança estatutária para alterar esta restrição."

Análise da equipe:
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Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras
que está 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 a
prefeitura a utilizar cheques na movimentação financeira, conforme está fixado no § 29 do
Art. 14, da citado Resolução:
”§ 2º Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão realizar
pagamentos mediante cheque nominatívo ao credor, recomendada a utilização das
modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo.”.

Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Sidrolândia/BA à UEX, tendo em vista que seus

atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.3 Ausência de plano de aplicação de recursos da(s) UEx(s).

Fato:
As Unidades Executoras listadas no quadro no campo das "Evidências" não
apresentaram o plano de prioridades de aplicação dos recursos do Programa, em desacordo
com o item c, inc IH, art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Documentos de despesas apresentados pelas Unidades Executoras, listadas a

seguir:
Executora

Fornecedor

Nota
Fiscal

Data

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3547

03/04/2017 1.308,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3893

11/08/2017 656,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3470

14/03/2017

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3972

06/09/2017 918,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3578

19/04/2017 470,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4302

15/12/2017 1.046.00

162

29/08/2017 863,60

Moacir Hernandes Nonato

54002

09/08/2017 429,00

Moacir Hernandes Nonato

54004

09/08/2017 401.00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4037

02/10/2017 1.200,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4036

02/10/2017 362,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4223

30/11/2017

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4222

27/12/1900 362,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4153

13/11/2017 1.450.00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3500

28/03/2017 1.490,00

Valor

APM da E.M.P.G.I Cacique Armando Gabriel
1.652,00

APM da Escola Municipal Leônidas La Rosa Balbuena - Polo

APM do CEMEI Jardim Pindorama

C dos Santos e Cia

Ltda

APM do CEMEI Prefeito Criança

APM do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz
1.600,85

APM da Escola Municipal Olinda Brito de Souza

a

l"
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Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3487

23/03/2017 ”1.464,00

Assoc. de Pais e Mestre do CMEI Ir. Demétria Pedrosa de Almeida Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4220

30/11/2017 ”842,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4288

13/12/2017 842,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3911

30/08/2017 1.825,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4309

18/12/2017 358,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3558

07/04/2017 486,00

Moacir Hernandes Nonato

34090

06/04/2017 1.104,00

Associação de Pais e Mestre C.M.E.1. Inês Nunes dos Santos
Associação de Pais e Mestre do C.M.E.l. Elza Alves Leme

Associação de País E Mestres C.M.E.I Lar da Criança

Associªçãº de Pªís E Mºstrªs

CAM—El

Sºnhº dª Criªnçª

Associação de País E Mestres da EM Prof Natalia Mor

Associação de País E Mestres da EM Prof Valerio Carlos D

Moacir Hernandes Nonato

36578

19/09/2017 389,01

Rodighero e Cia Ltda

48318

28/03/2017

Com Madeiras Mat Const
LMtâcâeponta

1176

28/03/2017 789,72

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3619

28/04/2017

1.123,96

Comercial Center/nais Ltda EPP

1688

09/1 1/2017

388,00

Móveis Romera Ltda - Loja 59

77366

24/11/2017 266.00

Bªtªtª ME

1.072,10

215

08/12/2017 1.110,00

Silva Helena Silva - ME

532

22/12/2017 998,00

Silva Helena Silva - ME

531

22/12/2017 1.700,00

"Silva Helena Silva - ME

533

22/12/2017 6.975,84

”Florai Móveis e Eletro Ltda

761

20/03/2017 1.500,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3329

26/01/2017 3.664.00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3915

31/08/2017 2.084,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4311

19/12/2017 2.084.00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

3465

09/03/2017 1.271,00

Floraí Móveis e Elétro Ltda

756

09/03/2017 2.099,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4046

06/10/2017 2.658,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4276

08/12/2017

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4324

22/12/2017 582,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4263

07/12/2017 664,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4319

21/12/2017 328,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4370

27/12/2017 1.396,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4069

26/10/2017 7.082,86

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4371

27/12/2017 5.584,00

Pedro Luiz Ribeiro Ruano ME

4068

26/10/2017 4.386,00

Wellinton Magazine Eirele

280

25/10/2017 3.200.00

Gªiª “ª' E cm" De Mºveis º

47104

24/03/2017 2.037,00

êgãªíâãígâªº

Associação de País E Mestres da EM Prof Porliria Lopes D

1.164,00

Associação de País e Mestres da Escola Darcy Ribeiro

Associação De Pais e Mestres da Escola Municipal de Pre

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Eldorado

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal São Pedro

Eletrod Ltda

Total R$

77.725,94

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023—001/2018, de
24/05/2018, a Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Documento s/n,
de 25/05/2018, as seguintes justificativas:

&
"..Justijica-se mui respeitosamente (...) Ao realizar a execução dos recursos do PDDE
Manutenção do decorrer do ano de 201 7, os conselhos deliberativos das Associações
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de Pais e Mestres das UEX do Município de Sidrolândia-MS, não realizaram de
maneira formal, através do registro em Ata a definição dos materiais e das
prioridades para a aplicação dos recursos do programa. Os materiais comprovados
foram solicitados informalmente pelos professores e demais funcionários, através de
diálogo com o diretor escolar, que por sua vez elegeu, conforme a necessidade diária
da unidade escolar quais itens deveriam ser comprados. O plano de aplicaçao
financeira das das ações agregadas do PDDE é realizado apenas no sistema PDDE
interativo ou no Simec como no caso do PDDE ocessibilidade."

Análise da equipe:
Conforme manifestação apresentada, as Unidades Executoras realizaram
aquisições a partir de demanda de professores e demais funcionários da escola para
definição das prioridades na aplicação dos recursos, no entanto, a não constam as atas de
reunião dos membros da U.Ex's e comunidade ou a definição das prioridades para o
exercício de 2017; em cumprimento às determinações do Programa.
A ausência de plano de aplicação de recursos das Unidades Executoras,
dispõe o item c, inc III, art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013, o qual determina que:

contraria

o que

"...III às UEX:
—

(...)
e) exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando a comunidade
escolar participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, desde a seleção
das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento
do resultado do emprego dos recursos do programo...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.3.1 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.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

exercicio 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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 290.075,85
,.
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Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de
R$1.638.251,91(um milhões seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e
noventa e um centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nº 4049/2013 e
10115/2014.

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 4049/13 e 1016584/2014, 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 duas unidades de educação
infantil do Proinfância, uma do tipo B e outra Projeto 1 Convencional, com base nas
informações extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 30/04/2018, conforme segue:
(R$)

ermo de
13

10115/2014

4/05/201
01

,

Sãº

sªº

101

1.450.379

1.450.340.5

1.4503405

1.252.740

,54

117.783,26

100%

04%

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0, em 21/06/2018, verificou-se a
existência de registro de "restrições e inconformidades" não sanadas, relacionadas à obra
da unidade de educação infantil do Proinfância ID 25527 - Creche Chácara São José,
lançadas nas datas de 30/11/2015, 22/12/2016 e 23/04/2018, em desacordo com o disposto
na letra "a", do inciso III, do paragrafo Sº, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012 e alterações
posteriores.

(&

Evidências:

\\\,
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Expediente sem número datado, de 24/05/2018, da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia-MS, em resposta a SA nº 023-003/2018 e tela do Sistema SIMEC, Obras 2.0 —
Aba ”restrições e inconformidades", extraída em 21/06/2018, referente à obra ID 25527 Creche Chácara São josé, conforme a seguir:
ermos de

4049/2013
da
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149743 Incºnfºªmdªdº 30/11/2015

Esquadrias executadas em desconformidade com
o projeto. Falta executar a moldura das
Aguardando
esquadrias EF17, EF14 e EF24 na fachada
correção
frontal do Bloco Administrativo.

232033 Inconformidade 22/12/2016

Cobertura executada em desconformidade com o
A ardan do
projeto. N50 foram executadas as telhas
cªnção
translúcidas da cobertura do pátio central.

.

232036 Inconformídade 22/12/2016

Esquadrias executadas em desconformidade com
0 projeto. Falta executar a moldura das
esquadrias EF17, EF14 e EF24 na fachada
Aguardando
frontal do Bloco Administrativo. Falta executar
correção
as barras e chapas metálicas das esquadrias P1 e
P2.

.

232037 Inconfomudade 22/12/2016

.

232038 Inconformidade 22/12/2016

Serviços Complementares executados em
desconformidade com o projeto. A mão francesa Aguardando
de apoio da prateleira de granito do laboratório
correção
de informática está em desacordo com o projeto.
Serviços Complementares executados em
desconformidade com 0 projeto. Falta executar
as prateleiras superiores do Laboratório de

Aguardando
correção

Informática.

232039

inconformidade 22/12/2016

363701

Inmnfnmmadp 21/04/2018

25527
.

363703 Inconformidade 23/04/2018

Serviços Complementares executados em
desconformidade com o projeto. Não foram
executadas as prateleiras do almoxarifado do
bloco administrativo. Não foram executadas as
fgfraergind"
ç
prateleiras da sala multiuso. Não foram
executadas as prateleiras da área de serviço e do
DML do bloco de serviço.

Esquadrias executadas em desconformidade com
o projeto. Não foram instaladas as telas
Aguardando
mosquiteiros nas esquadrias da cozinha do bloco providência
de serviço.
Serviços Complementares executados em
desconformidade com o projeto. A mão francesa
de apoio da prateleira de granito do laboratório
A ard nd
de informática está em desacordo com o projeto.
pªvidêici;
A bancada da pia da recepção do Bloco
Administrativo foi executada em desacordo com
o projeto.

363704

.

Inconforrmdade 23/04/2018

363706 inconformidade 23/04/2018

.

363707 Inconfomudade 23/04/2018

Serviços Complementares executados em
desconformidade com o projeto. Não foram
executadas as prateleiras do almoxarifado do
bloco administrativo. Não foram executadas as
Aguardando
prateleiras da sala multiuso. Não foi executado o providência
trocador do sanitário da creche II. N50 foram
executadas as prateleiras do Buffet do pátio
coberto.
Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) executado em
desconformidade com o projeto. o SPDA não foi
executado desde a fundação estando em
desacordo com 0 projeto.
Louças e/ou metais executadas em
desconformidade com o projeto. Não foram
executados os tubos metálicos de apoio e de
proteção dos lavatórios nos sanitários.

Aºªªrdª“ dº

prodencia

uardando
providência

&&
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Sala de aula em funcionamento da Creche Chácara São José - ID

25527.

Placa comemorativa de inauguração da Creche Chácara São José - ID
25527.

~

Fachada da Creche Chácara São josé ID 25527.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 023-003, de 23/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Sidrolândia—MS, encaminhou, por meio de expediente sem número,
datado de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Devído a urgente necessidade de utilização da obra do prédio do CEINF Santa
Marta que encontrava-se com algumas ínconformidades no sistema, optou—se pelo
recebimento provisório e posterior correção das inconformidades, sendo que diversas
delas já foram sanadas e justificadas e outras porém ainda necessitam de correção,
contudo todos já encontram-se em fase de realização das referidas correções...".
—

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que devido & urgente necessidade de utilização da
creche que encontrava-se com algumas inconformidades no sistema, optou-se pelo
recebimento provisório da referida creche, que as correções das ínconformidades seriam
sanadas posteriormente. A justificativa apresentada corrobora & constatação.
Conforme veriflcado no Sistema SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
"restrições e inconformidades" referentes à execução da obra de construção da unidade do

ªx

l'!

/

L,
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Proinfância sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura,
contrariando o disposto da letra "a“, no inciso III, do paragrafo Sº da Resolução CD/FNDE nº
13, de 08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece
critérios de transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2,
conforme segue:
"

III aos Municípios, estados e ao Distrito Federal:

( ...)

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

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

Para avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
o saneamento das inconsistências (restrições e
inconformidades) tendo em Vista que a obra encontra—se concluída e em funciomento,
adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

Municipalde, que garantam

4.2 Ausência de restituição de saldo de recursos do Programa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória das despesas verificou-se
que não foi devolvido ao FNDE, após o término da execução das ações do Programa, o saldo
no valor de R$ 5.417,85, existente na conta específica Conta nº 33.406-5, Agência nº 11479, do Banco do Brasil SA, pertinente ao Termo de Compromisso nº 4049/2013 (Vigéncia
24/05/2018), em desacordo com o disposto do Art. 179, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, em 30/07/2018,
a situação da Prestação de Contas encontrava-se no status "Não Liberada".

veriﬁcou-se que

Evidências:
Expediente sem número datado, de 23/05/2018, da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia-MS, em resposta a SA nº 023-003/2018 e extratos bancários da Conta Corrente
nº 33.406-5, Agência nº 1147-9, do Banco do Brasil, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 023-003, de 23/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Sidrolândia—MS, encaminhou, por meio de expediente sem número,
datado de 24/05/2018, a seguinte justificativa:
—
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"...Vimos através da presente, justificar que já foi solicitado na data de 25/05/2018 ao
órgão competente, neste caso, a Secretaria de Educação do município de Sidrolândia
para que providencie a devolução do saldo remanescente do TC PAC/4049/2013 junto
ao financeiro do município, para sanar as pendenciasjunto aos FND ...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em consulta aos extratos bancários da conta específica do Programa, bem
como no Sistema SIMEC, Obras 2.0, em 02/07/2018, referente às Obras ID 25527 - CEMEI
Chácara São José, pertinentes ao Termo de Compromisso nº 4049/2013, cuja a vigência
encerrou em 24/05/2018, verificou-se que a Prefeitura Municipal não restituiu ao FNDE o
saldo remanescente na conta específica, no valor de R$5.417,85, contrariando o disposto o
disposto do art. 179, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
"...Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão restituir ao FNDE os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar
do término do prazo estabelecido no artigo 11.

Parágrafo único. Caso a(s) obra(s) seja(m) concluída(s) em período inferior ao
estipulado no art. 11, o prazo referido no caput deste artigo será contado a partir da
conclusão do objeto do Termo de Compromisso."

Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo em vista o
saldo remanescente da execução dos repasses realizados pelo FNDE à conta do Termo de
Compromisso nº 4049/2013, não restituído ao FNDE.

4.3 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras de construção da Creche ID
1016584 CEMEI Região Grande São Bento, verificou-se a ausência da placa de identificação
da obra com 0 logo do Governo Federal/Ministério da Educação e do FNDE, em desacordo
com o disposto no inciso III, da letra “j' do art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 25, de
14/06/2013 3 alterações posteriores.

Evidências:
Expediente sem número datado, de 23/05/2018, da Prefeitura Municipal de
Sidrolândia-MS, em resposta à SA nº 023-003/2018 e inspeção "in loco" realizada na obra de
construção do Proinfância, conforme relatório fotográfico:
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Creche Região Grande São Bento - Sem placa de identificação da obra Creche Região Grande São Bento - Sem placa de identificação da obra~
- ID 1016584.
- ID 1016584.

Creche Região Grande São Bento - Sem placa de identificação da obra Creche Região Grande São Bento - Sem placa de identificação da obra
~
- ID 1016584.
- ID 1016584.
~~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 023-003, de 23/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, encaminhou, por meio de expediente sem número
datado, de 25/05/2018, a seguinte justificativa:

'...A referida obra vinha sendo executada pela empresa Habitat Engenharia e
Construções Ltda, mas devido alguns percalços já esclarecidos houve-se a
necessidade de rescisão contratual, ficando a obra paralisada por um período. Foi
realizada então uma reprogramação de obra e nova licitação. A empresa vencedora da
licitação e atual executora da obra, Rosa Acorsi Engenharia Ltda, não apresentava em
sua planilha o referido serviço, placa de obra, para tanto foi solicitado aditamento de
serviço. Sendo assim, já estão sendo tomadas as devidas providências para confecção
de nova placa...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A Prefeitura informou
que está sendo tomadas as devidas providências para confecção da referida placa de
identificação da obra.
A ausência de Placa de identificação das obras com

o

logo do Governo Federal
!

R.F.Nª 23/2018 / PREF MUN DE SIDROLANDIA

28 de 35

o disposto no Art. 5º, Inciso III, 1etra"j' da
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
prefeitura deverá assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo
Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor & marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que
está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República.

/ Ministério da Educação / FNDE, contraria

Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove & hxação das placas
em cada uma das obras apontadas no campo "Evidências" pela equipe da Auditoria Interna
do FNDE, atendendo a legislação vigente e () pactuado com 0 Governo Federal.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

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 fmanceiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.931.017,50
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente à amostra no valor de R$ 103.592,46
(cento e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), referente
à Subaçâo Aquisição de Mobiliários Escolares, pertinente ao Termo de Compromisso nº

0032/2016.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição
de mobiliários escolares) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação

dos recursos repassados pelo FNDE,
032/2016, referente à:

à

conta dos Termos de Compromissos nº

—

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

—

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

KU,
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financeira.
Foram inspecionados os mobiliários escolares, conforme segue:

alor Unltano

Item
Gangorra com

165,00

165,00

372,00

372,00

1

1.500,00

1.500,00

16

609,00

9.744,00

du las

dor com
pa e uma
escada de degraus
em polietileno

_

CMEI Joao
Lemes de Souza
(Creche Criªnçª
elíz)

el lúdico em
etileno

Berço com colchão

alor Total R$

11.781,00
Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
5.1 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
De acordo com análise da documentação apresentada, verificou-se que foi
realizada a aquisição de itens de mobiliários escolares, para atendimento à Obra ID nº
25527, referente ao Termo de Compromisso nº 4049/2013, em valor superior ao valor
pactuado no Termo de Compromisso nº 032/2016, conforme demonstrado no campo
"evidência" em desacordo com a letra 'f', inciso III, da Resolução CD/FNDE 11.9 14/2012.

Evidências:
Notas Fiscais, bens e valores conforme quadro a seguir:

Ind. e Com de Mov.

e

com Colchão -

189

Coletivo Tam 01

aqmóveis Ind. Com. de Móveis Ltda.

Aluno 01 Tam 03 Aluno 01 Tam 01

7871,

4.273,60

«

(

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 023-007, de 25/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Sidrolândia apresentou, por meio do Ofício nº 0103/2018, de

25/05/2018, a seguinte justificativa:
"...justífica-se, funto ao FNDE, a S.A. nº 023.007/2018, que houve um erro de
execução referente as notas fiscal de nº 35.593 da Empresa Milanflex Ind. E Com. De
Mov. E Equipamentos Ltda e nº 1251 da Empresa Maq móveis Ind. Com. de Móveis
Ltda, do Termo de Compromisso nº 032/2016. Após as orientações dadas a esta
Secretaria Municipal de Educação já estamos solicitando ao Departamento Financeiro
da Prefeitura Municipal de Sidrolândia a devolução da diferença em conta corrente."

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que solicitou ao seu
Departamento Financeiro a devolução da diferença à conta corrente do Programa, não foi
apresentado à equipe de Auditoria do FNDE & documentação referente a comprovação de
tal feito. No entanto, o Termo de Compromisso encontra-se em Vigência e é passível de
regularização até o encerramento do pacto.
A aquisição dos mobiliários em valores diversos ao pactuado pela Prefeitura
Municipal, contraria o item I, II e III do Termo de Compromisso 0032/2016, que estabelece:

"...I - Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e
serviços discriminados, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às
ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elabalorado e aprovado,
ll Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pela
—

FNDE para execução do PAR e das demais ações ânanciadas.
III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC,

exclusivamente,
dentro do

no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e
cronograma de execução estabelecido...".

Como também o disposto na letra 'f', inciso
14/2012, que estabelece:

III, da Resolução CD/FNDE

11.9

"..."f" executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente
no cumprimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso e dentro do
cronograma estabelecido...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR/Mobiliário, que determina a execução do programa de acordo com
as diretrizes pactuadas no Termo de Compromisso.
6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
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itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos,6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.4, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3,
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) díretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades;
6.3. A constatação referente ao subitem 1.1, 1.2, 3.1, 5.1, 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;

6.4. Nas constatações referentes aos subitens 1.3 e 2.1 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis;
6.5. 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;
6.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.

'7.

Encaminhamento:

7.1. à 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.
7.2. 51 DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), e 3 (PDDE), atentando para o contido no
subitem 6.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2, 1.4, 2.2 e 3.3,
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
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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
Ouvidoria do FNDE;

e

denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs

e

TCMs e da

7.3. à 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; e 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;
7.4. à DIGAP: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido
no subitem 6.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1 e 4.3,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da
Ouvidoria do FNDE;
7.5. à DIGAP: encaminhar 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 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;

7.6. Nas constatações referentes aos subitens 1.3 e 2.1 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis.
7.7. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando para o subitem 4.2, adotando, se for o caso,
medidas que achar pertinentes; e

7.8. à Prefeitura do Município de Sidrolândia, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.1, 1.2, 3.1 e 5.1, ficando consignado que não há necessidade
deste ente apresentar respostas ao FNDE.

x
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AUDITYébRAP/DIVAP
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AUDIT/CORAP/DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 23 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
à Auditora Chefe Substituta, para
anuência.

suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se

Ema—[SI
Chefe” a DIVAP

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 0908969).

Emº/ºª”
Auditora Chefe Substituta
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