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 18 [2018

PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL RS

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 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
referente ao item 146, do anexo V, do PAINT 2018;

—

exercício de 2017

—

OS.

nº 83/2018,

Analisadopon
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017 - OS. nº
84/2018, referente ao item 147, do anexo V, do PAINT 2018;

-

—

Anausadopon
- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 85/2018,
item 148, do anexo V, do PAINT 2018;

Analisado

referente ao

por:e

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2013 e 2014 - OS. nº 86/2018,
referente ao item 149, do anexo V, do PAINT 2018;

—

—

Analisado por:

e

Plano de Ação Articulada PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercicios 2012 e 2014 - OS
nº 87/2018, referente ao item 150, do anexo V, do PAINT 2018.
—

Analisado por=

—

e

- Plano de Ação Articulada — PAR/Subação Caminho da Escola, exercícios 2012, 2014 e 2016
- OS nº 88/2018, referente ao item 151, do anexo V, do PAINT 2018.

Anansado por:

e
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 725.650,80
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 725.650,80 (setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e
oitenta centavos).

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

verificação das ações pertinentes

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
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 11 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Cachoeira do Sul/RS para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Nº
H

01

Unidade Escolar

[EMEI APCRIM

02 [EMEF Dora Abreu

03 "EMEF Alarico Ribeiro
l

04 "EMEF Baltazar de Bem

“
]

,I

][
[[

Código INEP
43182380
43029183
43029175
43029191

I

7

\

]

l
[

”>1

ir"
*
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W5 “EMEF Manoel Carvalho Portella
I

06 “EMEI Favo de Mel

MIEMEF Milton da Cruz

~
l

08

EME Dr. Getúlio Vargas

09

EMEF Dinah Néri Pereira

10 [EMEI Marisa Timm Sari

IEMEE Aldo Porto Santos

11

Auditoria,

][

43029302

ll

43212360

H

J
ll
H

Jl

43029310
43029299
43029426
43002889
43028950

l

J
l

j
I

[

J

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

Constatações:

1.1 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeção in loco realizada nas escolas do município de Cachoeira do
Sul/RS, verificou-se que nos depósito de armazenamento de alimentos não contém janelas
para arejamento do ambiente, como também é utilizado para a guarda de outros materiais
alheios a alimentação escolar, tais como: caixas de papelão em desuso, vasilhames e
utensílios de cozinha, em desacordo ao estabelecido no art. 33, da Resolução CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizadas nas escolas municipais, conforme relatório

fotográfico.
Exemplificando, algumas situações encontradas nas escolas inspecionadas:

I

Unidade Escolar

[I

EMEI Apcrim

Ocorrência
alimentos acondiCionados com espetos de churrasco,
11qu1d1ﬁcador e caixa de papelao

~
~

EMEF Alarico Ribeiro
EMEF Dr. Getúlio Vargas

Alimentos em armários sem arejamento
alimentos em armários fechados sem ventilação

EMEF Dr. Baltazar de Bem alimentos armazenados com pouco arejamento
EMEF Manoel Carvalho
Portella
IEMEI Favo de Mel
[EMEF Milton da Cruz

I

J
J

J

alimentos acondicionados com outros materiais, panelas,
papelao, " materiais eletricos e sem telas
caixas de
. .
, .
milimetricas de proteçao
_Ialimentos acondicionados em armários sem ventilação
[alimentos acondicionados em armários sem ventilação
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~~
Depósito de alimentos em armários fechados

~

~

Depósito de alimentos em armários fechados - EMEF Milton da Cruz

~

Dep051to de alimentos em armários fechados de madeira com outros

itens _ panelas . EMEF Emilio Meyer

-

EMEF Getúlio Vargas

~ Depósito de alimentos acodicionados com outros itens - panelas

~

EMEF Carvalho Portella

L.

.,

_

,

,

.

,
_

, .
Deposxto de ahmentos em armanos fechados - EMEF Favo de Mel
,

.

.
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Depósito de alimentos com outros itens - Espetos EMEF Getúlio Vargas
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 018-001, de 04/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS, apresentou por meio do Ofício nº GAB nº 130,
de 14/05/2018, a seguinte justificativa.
—

"...O Setor de Alimentação Escolar entrou em contato,
imediatamente após recebimento da Solicitação de Auditoria Nº 018001/2018, com as equipes diretivas das escolas onde foram constatadas
irregularidades pelos auditores do FNDE, solicitando o encaminhamento de
ofício a esta Secretaria, justificando-as e mencionando as providências a
serem tomadas para as devidas adequações, bem como o prazo..."

justificativa: Providências
Unidade
Escolar

Ocorrência

Íclorríiqdeigitoonsados

EMEI
APCRIM

e

prazos
encaminhadas a esta Secretaria
através de ofício.

com

No prazo de 5 (cinco) dias serão

feitas as devzdas adeq/uaçoes,

espetos de churrasco ' armazenando os utenszlzos em
.
.
.
liquzdzjicador e caixa de
local apropriado.
.

.

papelão.

EMEF
.
Alarico
Ribeiro

Alimentos em armarios
to '
sem are'amen
]

Direção da Escola irá
das
providenciar. a substituição
, .
portas atuais dos armanos, por
outras adaptadas com telas no
prazo de 30 (trinta) dias.
Serão tomadas providências

525501)“

Alimentºsºmªrmáfiºs

Zeºfííªªrâªàpilªnãºfãºããªºníí
Ç

A

Vargas

.

,

.

.
, .
, .p
fechados sem ventilação armanos
do refeztono no prazo
de 30 (trinta) dias.
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5235112329

Bem

No prazo de 90 (noventa) dias a
Escola pretende fazer as

Alimentos armazenados
com pouco arejamento.

reformas necessárias para o

melhor arejamento do local.
De acordo com as condições
Alimentos
da Escola, já está
financeiras
acondicionados com
sendo providenciada a tela de
outros
materiais
que devera
panelas caixas de Fromm" na janela
no prazo de 30

EMEF
Manoel
Carvalho
Portella

papelão

elétricos

e
e

materiais

sem telas

milimétricas

fªziª—0395212“
'

de

proteção.
EMEIFavo
de Mel

acomodados em outros espaços.

Esta aguardando pelo Setor de

Alimentos
.

Patrimônio

.

acondicionados
,

já foram
retirados da despensa e
Quanto aos utenszlios,

9

Material

a

em
, aquisição
de um armário com
”
.
armarios sem ventzlaçao.
ventilaçao adequada.
.

.

A i m e n tos

A Escola irá avaliar o custo para
em realizar o ajuste nas portas para
armários sem ventilação. o 29 semestre letivo deste ano.

EMEF
Milton da
Cruz

1

acondicionados

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas corroboram os fatos, visto que em inspeção às
escolas, o depósito de alimentos também é utilizado para a guarda de outros materiais
alheios a alimentação escolar, contrariando o disposto no § 4º, do artigo 33 da Resolução
FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que as entidades executoras adotem
medidas que garantam adequadas condições de estocagem e condições higiênico/sanitárias
dos gêneros alimentícios até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1 .1.1

DIRAE

Notificar

Entidade & adotar iniciativas de forma a promover a regularização
da situação apontada, no sentido de garantir o cumprimento art. 33, § 4º da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e a Resolução nº 216 ANVISA Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
&

—

—

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

Fato:

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

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo demonstrada:

Empresa

]

]]
]

ªmºº

]

ªus

]

]

]

[

]

Gabriel Muller Felix - MF Distribuidora

~

Data

"Valor (R$)]

NF

]]

306

”04/04/2017”

995,24]

337

]]08/05/2017]F

995.24]

375

[30/05/2017]]

995,24]

452

]22/08/2017]

995,24]

6.561

]]12/04/2017]

744.80]

6.594

]18/04/2017"

372,40]

6.757

[08/05/2017]]

372,40]

~
~
6.807

"11/05/2017

1157,80]

6.918

]]22/05/2017

549,20]

6.993

[29/05/2017

372,40]

7.050

[05/06/2017.]

929.68]

IBS/060017"
1.024.759]E7/05/2017

372,40

7.072

2226,00

Ouro do Sul- Coop Suinocultores do Cai Superior Ltda I1.030.373]]31/05/2017

2.226,00]

]1.041.675]]28/06/2o17

2.226,00]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-001, de 04/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS, apresentou por meio do Ofício GAB nº 130, de
14/05/2018, a seguinte justificativa:

"...Cientes da determinação referente ao art. 62, Parágrafo único, da
Resolução CD/FNDE N926/2013 esta Secretaria fará uso do carimbo
identificando, em todas as notas fiscais, do Programa Nacional da
Alimentação Escolar com o respectivo nome PNAE/FNDE..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória da execução das despesas contraria o
disposto no art. 62, Parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações
posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas
.
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com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, deverão ser emitidos em nome da EEx. e identificados com o nome do FNDE e
do Programa. Além desse dispositivo, 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 & relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no 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.
1.2.1 A Prefeitura

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

inferior ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para atendimento aos 6.748 (seis mil, setecentos e quarenta e oito) alunos

matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas 1 (uma)
nutricionista no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, com carga
horária semanal de 40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com disposto nos
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art.
12, 5 29 da Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 ele o Art. 10 da Resolução CFN
465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Ofício. Gab. Nº 130, de 14/05/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 018-001/2018, de 04/05/2018; Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE),
exercício 2017; Extrato Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação-
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SIMEC, em 08/03/2018 6 Relação de Nutricionistas do Quadro Técnío da Prefeitura
Municipal de Cachoeira do Sul, atuantes no PNAE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-001/2018, de
04/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:

"..A Secretaria

está ciente do constatado e, informa que não possui banco de
concursados vigente para o cargo, pois o concurso expirou em setembro do
ano de 2015. Houve a nomeação de três profissionais nutricionistas, no
concurso realizado em 2011, mas as mesmas solicitaram exoneração do cargo.
Será solicitado a inclusão do cargo de nutricionista no próximo concurso..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A disponibilização de
apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a determinação do 5 29 do art.
129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora, para a educação
básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 465, de
23/08/2010, conforme segue:

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

Nº de Alunos

~

Nº de Nutricionista

Até 500

Carga Horária Técnica
mínima semanal
recomendada
~

1

30 horas

|

lQT

30 horas

J

1

RT + 2QT

30 horas

1

RT + 3QT

RT 30 horas

,

501 a 1.000

1

RT +

,

1.000 a 2.500

[

.

2.501

&

5.00Ul

1RT+3QTe+01QTa
Acima de 5.000 cada fração de
2.500 alunos

~

30 horas

]

30 horas
~

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...".
A Prefeitura informou que não possui banco de concursados Vigente para
cargo e que será solicitado a inclusão do cargo de nutricionistas para o próximo concurso.

o

Considerando os dados do censo escolar, atualmente a nutricionista atende
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aproximadamente 6.748 (seis mil, setecentos e quarenta e oito) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 01 (um) nutricionista e para o cumprimento da norma, faz-se
necessário o total de 8 (oito) nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de
nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo Programa,
impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela
Prefeitura de Cachoeira do Sul/RS, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 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 às normas do FNDE e do CFN.
&

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 135.519,22
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$ 135.519,22 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e
dezenove reais e vinte 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, movimen-

~
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financeira, manutenção dos veículos

e medição de rotas.

Foram inspecionados 02 (dois) veículos escolares, conforme segue:

Tipo Marca/Modelo" Placa
VW Kombi

Van

"

INS—8380

Localidade de Atendimento
|
Fazenda Oswaldo Muller no Iruí, Fazenda Sandro
Brandoni e BR 290, Escola Municipal Sagrado Coração de
Jesus

.

Van

Irapuzínho, Rincão dos Bravos, Escola Municipal de
Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima.

ID,-8120

Km Besta
~

~

~~

~

~

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 nos processos de pagamentos apresentados,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o disposto no art. 14, é 59, da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28 de maio de 2015.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme amostra abaixo especificada:

Empresa
|Clóv1's da Silva Freitas
|M. V. Transportes - Vilnei Dorneles Bica
Transporte Escolar Municipal - Lourival Alves
Bottlender
Giliard Freitas de Sousa Transporte Escolar
Municipal

|

HN. F.

nº"

Data

[|

119

"04/04/2017“

6.632,64]

II

032

"07/04/2017!

6.495,13

116

03/05/2017

6 ' 01 1 ' 50

416

06/07/2017

4 ' 787 ' 20

781

03/08/2017

5.251,84

—

Nova Geração Transportes Coletivos
Turismos
—

e

"Valor (R$”

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-002/2018, de
04/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:

/

/*

X
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"...Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul irá adotar o uso de carimbo
em todas as notas identificando o Recurso..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória da execução das despesas contraria o
disposto no art. 14, 5 59, da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de 2015 e alterações
posteriores, o qual estabelece que:
Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou () 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 hscal
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 5 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.

Recomendação:
2.1.1 A Prefeitura

RFNº
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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 Movimentação indevida na conta especíãca do Programa.

Fato:
Conforme evidenciado nos extratos bancários da Conta Corrente nº 19997-4,
Agência nº 0042-6, do Banco do Brasil SA, específica do Programa , foram identificadas
transferências para a conta da Prefeitura denominada Salário Educação (Conta Corrente nº
18838-7, Agência nº 0042-6, do Banco do Brasil SA), em desacordo com o art 14, da
Resolução CD/FNDE nº 05/2015.

Evidências:
Extratos bancários extraídos da conta específica do PNATE e da conta do
salário educação da PM de Cachoeira do Sul/RS, do Banco do Brasil, conforme quadro
abaixo;

Movimentação - Agência nº 0042-6 Banco do Brasil SA
Crédito
Débitº
“

Cºntª
específica
PNATE nº

Val

Data
~~

19997-4

Prf??? ra

r

V

Dªtª

º

5831213

(R;)

|

|

Histórico

1

(ª;)!-

—

~

~24/07/2017“ 5.984,00I
31/10/2017“ 6.648,38!

Educaçao nº
18838—7

~

~~

~

[24/07/2017] 5.984,00 Transferência
|31/10/2017I 6.648,38! Eletrºmºª
A

-

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-002/2018, de
04/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
"...houve um pagamento indevido ao fornecedor de Transporte Escolar Giliard
Freitas de Souza, portador do CNPJ nº 11.796,152/0001-69 com a conta do
Recurso Salário Educação. Este pagamento deveria ter sido efetuado na conta
específica do Recurso PNATE conforme Informação do Transporte Escolar nº
96/2017, Subempenho nº 001/2017, Empenho nº 1585/2017, Liquidação de
Subempenho no CP (Sistema de Contabilidade Pública da Prefeitura) e Nota
Fiscal nº 413 (documentos anexos). Ao ser verificado o pagamento indevido,
foi ressarcido o valor à conta do Salário Educação em 24/07/2017, sendo este
descontado da conta do Recurso PNATE para poder regularizar a
movimentação financeira indevida. Desta forma a transferência do valor de R$
5.984,00 (Cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais) no dia 24 de julho
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de 2017 da conta PNATE (cc nº 19.997-4, ag nº 42-6) para a conta Salário
Educação (cc nº 18.838-7, ag nº 42—6) foi para recompor na conta do Salário
Educação o pagamento indevido de fornecedor do serviço de transporte
escolar a finalidade do recurso em tela.

Em setembro de 2017, houve um pagamento indevido ao fornecedor de
Transporte Escolar Vílneí Dorneles Bica, portador do CNPJ nº
20.790,596/0001-88, com a conta do Recurso Salário Educação. Este
pagamento deveria ter sido efetuado na conta específica do Recurso PNATE
conforme Informação do Transporte Escolar nº 219/2017, Empenhos nºs
3940/2017 e 973/2017, Liquidação de Subempenho no CP (Sistema de
Contabilidade Pública da Prefeitura) e Nota Fiscal nº 038 (documentos
anexos). Ao ser verificado o pagamento indevido, foi ressarcido o valor à conta
do Salário Educação em 31/10/2017, sendo este descontado da conta do
Recurso PNATE para poder regularizar a movimentação financeira indevida.
Desta forma a transferência do valor de R$ 6.648,38 (Seis mil e seiscentos e
quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) no dia 31 de outubro de 201 7 da
conta PNATE (cc nº 19.997—4, ag nº 42-6) para a conta Salário Educação (cc
nº 18.838-7, ag nº 42-6) foi para recompor na conta do Salário Educação o
pagamento indevido de fornecedor do serviço de transporte escolar a
]inalidade do recurso em tela..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A Prefeitura informou
que ao ser verificado o pagamento indevido, foi ressarcido o valor à conta do Salário
Educação em 24/07/1201 7, sendo este descontado da conta do recurso do PNATE para poder
regularizar a movimentação financeira indevida.
a movimentação indevida verificado na conta estpecífica do
Programa a Prefeitura Municipal apresentou a documentação comprobatória das despesas
pertinentes quanto a comprovação dos fatos apresentados em sua justificativa, não sendo
identificado prejuízo ao erário.

Em que pese

A movimentação dos recursos financeiros da Conta Corrente específica do
Programa sem correspondência com o objeto do Programa, contraria o art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que determina que os recursos da conta corrente específica
deverão ser destinados somente ao pagamento de despesas previstas nesta Resolução,
mediante devida identificação da titularidade das contas correntes de fornecedores ou
prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos.
Portanto, mantém-se a constatação,
2.2.1

-

A Prefeitura.

Para que adote medidas de precaução visando o cumprimento das normas
'N

~
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regulamentares do PNATE, o qual determina que a movimentação dos recursos da conta
corrente específica deverão ser destinados somente ao pagamento de despesas previstas
nesta Resolução, mediante devida identificação da titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos.
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 financeiross 212.420,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2017, correspondente a
Programa
do
amostra no valor de R$ 212.420,00 (duzentos e doze mil, quatrocentos e Vinte reais),
referentes 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 a (ao):

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

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da U.EX

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 22 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 'in loco' 11 unidades escolares, conforme segue:
UNIDADE EXECUTORA
HEMEF Alarico Ribeiro
[EMEF Baltazar de Bem
[EMEF Dinah Neri Pereira

codigo INEP [
[1

"43029175

.43029191
43029426
E
4
143029302

í—l43029019
[6_"43029183
[7 43029299

~
[8

43029159

[9

”43028365

JEMEF Manoel Carvalho Portela
"EMEI Maria Pacicco de Freitas
"EMEI Dora Abreu
“EMEF Doutor Getulio Vargas
EMEI Taufik Germano
EMEF Sagrado Coração de Jesus
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"INSPEÇÃO"
SIM
ll
]]
SIM
SIM
[
J

TOTAL
13.53000]

][

SIM

[

10.490,00]

ll

NÃO

ll

10.140,00]

SIM

lí

10.12000}

SIM

lí

9880,0g

Ji

I

H

H

H

J

NÃO

H

NÃO

Jl

]

22.010,00l

20.370,09

8.420,00l

7.200,0(j
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.[codigo INEP“
.I43028470
.[43029310

UNIDADE EXECUTORA
[[EMEE Ataliba Brum
“EMEI Milton da Cruz

[12[[43028861

[[EMEE Francisco de Souza Machado

.[43002889
.[43182380
ﬂl43028950

[[EMEF Proinfancia Patrona Marisa Timm Sari
[[EMEI APCRIM

~
El

TOTAL

“INSPEÇÃO“

HEMEF Aldo Porto dos Santos

[[

[[

7.180,00[

[[

SIM

[[

6.580,00[

[[

NÃO

[

6.500,00[

[[

SIM

[

5.260,00[

[[

SIM

l

5.12000l

[[

SIM

[

4.200,00[

EMEF Imperatriz Leopoldina

NÃO

4.140,00

17 I 43029108

EMEF Jenny Figueiredo Vieira Cunha

NÃO

4.040,00

@143212360

[EMEI Favo de Mel

SIM

43028683

.[43028284
.I43028314

NÃO

[[

NÃO

[[

3.940,00
3.920,00
3.500,00

[[

166.540,00

.

[[EMEE Nossa Senhora Medianeira

[

[[EMEE Nossa Senhora de Fátima

[[

TOTAL

[

[

NÃO

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

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

por meio eletrônico.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se que as Unidades Executoras efetuaram pagamentos das despesas com recursos
do PDDE mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 29 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 extraídos no sítio do Banco do Brasil, em 14/03/2018,
referentes as contas correntes das seguintes Unidades Executoras:

WICÓDIGO

Unidade Executoras

[

.[43182380 [CPM DA EMEI APCRIM
2

CPM DA Escola Municipal de
43029183 Ensino Fundamental Dora
Abreu

3

43029175

0.1)

.M

DA EMEF

“ Agência H Conta
2952-1[[ 16642-1[
[[

Alarm"

Ribeiro

[

2952-1

22855—9

29521

228494

.
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Nº [CÓDIGO

~
~
~

Agência “ Conta
Unidade Executoras
CPM DA ESC. MUN. DE EF
50876—4
042-6

~
~~
“

[

43029191
Baltazar de Bem
~
CPM DA ESC. MUN. DE EF
5 43029302
Manoel Carvalho Portela

4

2952—1

l43212360l CPM DA EMEI Favo de Mel
ll
CPM DA ESC. MUN. DE EF
43029310
Milton da Cruz

l6
7

8

ﬂ

__
9

DA EE
43029299 3PM
43029426

10 43002889

43028950

11

D“ Getuliº

CPM DA ESC" MUN" DE EF
Dinah Neri Pereira

L.

ll

05685-5
50875-6

46086-9

2952-1

09299—1

[

~

CPM DA EMEF Sagrado
Coração de Jesus
CPM DA ESC. MUN. DE EF
15 43029159
Taufík Germano
—'1
CPM DA ESC. MUN. DE EF
16 43002969
oão Neves da Fontoura
CPM DA EMEI Professora
17 43089925
Júlia Tavares
CPM DA ESC. MUN. DE EF
18 43182372
Pedro
Irmão
__
EMEI Cristo Rei
DA
[19H43136233HCPM
][
14 43028365

09296—7

2952-1

CPM DA ESC. MUN. DE EF
Maria Pacico de Freitas

~
13 43029019

2952-1

042-6

dos Santos

.l43028470 ICPM DA EM Ataliba Brum

16580-8I

042-6

CPM DA EM Proínfancía
Patrona Marisaa Timm Sari
CPM DA EE DE EF Aldo Porto

22853-2

2952-1lí

2952-1

argas

I

22850-8I

2952—1

09295-9

2952-1

09297—5

042-6

50874—8

042—6

51368—7

~ ~
~

2952—1

23101-0

2952-1

15840—2

042-6“

394254]

CPM DA EM Francisco de
Souza Machado

2952'1

22851-6

DA EM Imperatrriz
543028683 CPM
Leopoldlna

2952—1

05688-X

2952-1

12278-5

DA'EMEF Nossa Senhora
23 43028284 CPM

29524

05686-3

CPM DA EMEF Nossa Senhora
de Fátima

2952—1

09305—X

20 43028861

—\

~

22 43029108

CPM DA EM EF Jenny
Figueiredo Vieira da Cunha

Medlanelra

24 43375057

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-004/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:

Informamos que não foi disponibilizado para as UEX ,por parte do FNDE, o
cartão PDDE. Portanto conforme consta no informativo caso não tenham o
cartão poderão permanecer utilizando cheques nominativos ao credor.
Abaixo documento orientador: ..."

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
está disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução
nº44/2011. Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a
prefeitura a utilizar cheques na movimentação financeira, conforme está fixado no § 2º do
Art. 14 da citada Resolução:

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

Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul às UEx(s), tendo em vista que

seu ato estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.2 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa.

Fato:
No período observado, de janeiro a dezembro de 2017, constatou—se que
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, em
desacordo com o inciso IV do § 1º do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Extratos bancários extraídos do sítio do Banco do Brasil SA, em 25/04/2018,
das contas específicas das Unidades Executoras relacionadas no quadro a seguir:

Unidade
Executora

CNPJ

Agência

Conta
Corrente

Ocorrência

Valor
(R$)

Data

\\

Aug
ª
';

J
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nl,

fal

CPM da
Mun.

170

ESC.

£4351:

MICROFILME
00.701.487/0001-30

2952—1

170

Pac1cco de

MICROFILME

Freitas

2952-1

15/01/2018

4,90

15/01/2018

2,85

15/12/2017

92959

.

CPM da
EMEF
93.298.222/0001-13
Sagrado
Coração de
Jesus

4,90

92975

263 Tar
Extrato Solio
Agência

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-004/2018, de
04/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
“... Informamos que foi verificado o fato acima durante as correções das
prestações de contas. O setor responsável solicitou ao banco a devolução das

tarifas bancárias devidamente corrigidas, por ter sido cobradas
indevidamente

,

conforme convênio. ..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que,
conforme a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da UEX CPM da
EMEF Maria Pacicco de Freitas e CPM EMEF Sagrado Coração de Jesus, verificou-se que
no período analisado de execução do PDDE foram efetuados débitos de tarifas bancárias das
contas correntes específicas conforme demonstradas no campo ”evidências", em
discordância com os ditames previstos no § lª e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011, que estabelece, conforme transcrição a seguir:

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

§ 29

Em que pese a manifestação da Entidade, não houve créditos nas contas
específicas do PDDE até a data de conclusão do presente relatório, conforme consultas
realizadas aos extratos das contas constantes das referidas Unidades Executoras.
Portanto, mantém-se a constatação.

\\

.«x

,»

~~
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Recomendações:
3.2.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto as Unidades Executoras com Vistas & 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 o Banco do Brasil.
3.2.2 DIRAE

Para incluir nas orientações de caráter geral para as E.Ex e U.Ex sobre o que
está 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.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
exercício 2012

-

Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 269.864,64
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 - PROINFANCIA, no montante de R$
1.101.728,04 (um milhão, cento e um mil, setecentos e vinte e oito reais e quatro centavos),
pertinente aos Termos de Compromissos nºs 4131/2013 e 9010/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 269.864,64 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros“ corresponde aos recursos transferidos à conta do PROINFAN CIA,
Termo de Compromisso nº 4131/2013, sendo que o valor examinado refere-se à totalidade
dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos
nº's 4131/2013 e nº 9010/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, às contas dos Termos de Compromisso nº 4131/2013 e nº 9010/2014, referente a
(ao):

:»
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- Inspeção 'in loco': verificação

da situação física das obras.

da execução: conformidade das informações no SIMEC e tratamento das
inconformidades apontadas pela empresa.

- Acompanhamento

Foram inspecionadas as obras de construção de 03 unidades de educação
infantil do Proinfância, 3 tipo ’C', com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC
Obras 2.0, em 27/04/2018, conforme segue:
ermo de

131/2013

Situação

11/03/201

101

Total

Auditoria,

798,57

505,95

90.613,29

038,65

915,58

563,29

98.890,82

260.607,

1.101.728,

100,00

Concluída

1/12/201
71

9010/2014

4.431,06

,17

6,70

,00

1.011.421,53

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

Constatações:
4.1 Inconformidade na documentação inserida no SIMEC.

Fato:
Em análise a documentação comprobatória das despesas realizadas referentes
a execução das obras ID 24570 e ID 24571, verificou-se que as notas fiscais não estavam
devidamente identificadas com o nome do Programa e do FNDE.

Evidências:
Oficio. Gab. Nº 130, de 14/05/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria
SA nº 018-005/2018, de 04/05/2018; 9 notas fiscais relacionadas a seguir:

~

~

CNP] Beneficiário
15.510.938/0001-29

Razão Social
PRADE &

Bªgª-A LTDA“ '

~

15.510.938/0001-29
15.510.938/0001—29
15.510.938/0001—29

PRADE &

3:21:21

3%}:n

LTDA“

'

PRADE &

Bgªn/* LTDA' '

PRADE &

13%n LTDA“
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-005/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
"... Identificado o fato acima

ejá corrigido

no SIMEC. ..."

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS informar ter
identificado as notas fiscais, em consulta realizada ao SIMEC em 08/06/2018, verificou—se
que nenhuma documentação pertinente teve a identificação firmada, contrariando o
disposto no art. 5º, inciso HI, alínea 0, que estabelece como obrigação da Prefeitura
Municipal de:

“... Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do
município, do estado ou do Distrito Federal, com 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—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 à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 3º da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº

32/2006, (...)”.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
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regulamentares do PROINFÁNCIA, que determinam

a

identificação dos comprovantes de

despesas com o nome do Programa e do FNDE.

4.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2.0, bem como,
inspeções realizadas in loco nas obras do PROINFÁNICA ID: 24571 e ID: 1012840, verificouse que a Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC-Obras 2.0 a documentação
comprobatória de despesa (notas fiscais), pertinente a execução das obras citadas, em
desacordo com os dispostos no inciso III, do art. 25, letra "f" e "o" e inciso III do art. 5º da
Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Ofício. Gab. Nº 130, de 14/05/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria
SA nº 018-005/2018, de 04/05/2018; e notas fiscais relacionadas a seguir:

CNP] Beneficiário
15.510.938/0001—29

15.510.938/0001-29
15.510.938l0001—29
15.510,938/0001—29

Razão Social

~

-

32:21

LTDA" '

PRADE &

Bafªnª

PRADE &

Bªlªº LTDA '

PRADE &

13(11n LTDA“

PRADE & BÉÉIEILLA LTDA“
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'
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 018-005/2018, a Prefeitiura
Municipal de Cachoeira do Sul-RS apresentou, por meio do Ofício Gab. nº 130, de
14/05/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Identífzcado o fato acima

e já

corrigido no SIMEC...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS informar ter
inserido os dados pertinentes as notas fiscais junto ao Sistema, em consulta realizada ao
SIMEC em 08/06/2018, verificou—se que nenhuma documentação pertinente foi inserida,
contrariando o disposto no art. Sº, inciso III, alínea 0, que estabelece como obrigação da

Prefeitura Municipal de:
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A ausência de inserção dos dados da execução das obras no SIMEC prejudica
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE quanto à regularidade da
execução dos recursos repassados à conta do PROINFÃNCIA, contrariando a letra "f", do
item III, do art Sº da Resolução CD/FNDE nº 13/2012, que determina a obrigatoriedade ao
executor em manter atualizado os registros da execução das obras no Sistema SIMEC,
cientificando o FNDE sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e
informações no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.
o

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, providencie a
dos
dados
inserção
referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema atualizado,
na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da citada
providência.

4.3 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, verificou-se a existência de registro
de “Restrições e Inconformidades' não sanadas, aguardando providências por parte da
Prefeitura desde a data de 29/04/2015, referente às obras de Construção de IDs 1012840,
24570 e 24571, correspondentes aos Termos de Compromisso nº 9010/2014 e 4131/2013.

Evidências:
Teias do Sistema SIMEC, Obras 2.0 Aba "restrições e inconformidades",
extraídas em 27/04/2018, referentes às obras ID 1012840, 24570 e 24571 conforme a seguir
relacionado:
—

i
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ID Obra ID Item

201097

24570

Descrição

Previsão da
Providência

Situação

Esquadrias executadas em
desconformidade com o projeto.
Esquadrias EF17A e B em
desconformidade com o projeto. Porta P3
na área carga-descarga executada em
metal, assim como demais portas da área
externa de serviço - cozinha, lavanderia e
sanitários. Esquadrias EF31 em
desconformidade com o projeto de
esquadrias. Esquadrias das meia paredes
da creche I executadas em
desconformidade com o projeto - apenas
Vidro - assim como a P5 da área de banho
da creche I.

08/09/2016

Aguardando
correção

08/09/2016

Aguardando
correção

08/09/2016

Aguardando
correção

08/09/2016

Aguardando
correção

Vidros executados em desconformidade
com o projeto. Não executados os espelhos
201098
de vidro dos sanitários previstos em
projeto dos mesmos.

~

Serviços Complementares executados em
desconformidade com o projeto. Lavatórios
coletivos dos sanitários executados em
desconformidade com o projeto - com
bancada e cubas embutidas, projeto prevê
granito inclinado com tubos de apoio e
201100
proteção, vide projeto de componentes.
Armário da despensa executado em
granito, porém, projeto e planilha
orçamentária especificam mármore
branco.
~
Instalações de ventilação mecânica
executadas em desconformidade com o
projeto ou não executadas. Serviço
201102
previsto em memorial descritivo não foi
executado
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ID Obra ID Item

Descrição

A Estrutura de Pultrudado não foi
executada conforme projeto e
120842 especificações. A camada mais externa dos
painéis estão, apresentando bolhas e em
alguns casos soltando totalmente.
A Estrutura de Pultrudado não foi
enecutada conforme prºjeto e
129782

espemficaçoes. Paineis estocados sem
proteção, sujeitos a ação de intempéries.

A Estrutura de Pultrudado não foi
executada conforme projeto e
129783 especificações. A camada mais externa dos
painéis estão apresentando bolhas e em
alguns casos soltando totalmente.

Previsão da
.

A

.

P rovrdencm

15/07/2015

Situação

Aggªrrgªãgº
g

09/09/2 015

09/09/2015

Aguardando
correçao

A

ardan do

ﬁne g ãº

A Estrutura de Pultrudado não foi
173212

conforme prºjeto

executada
e ,.
espec1ficaçoes. Estocagem dos pamels,
sem nenhuma proteção.

05/05/2016

173213

A Estrutura de Pultrudado não foi
executada conforme projeto e
especificações. Painéis com bolhas.

05/05/2016

206447

Solicitação de criação de obra vinculada.

01/10/2016

225682

Solicitação de criação de obra Vinculada.

29/12/2016

25551 1

255512

272125
272 1 26

Os Serviços Preliminares não foram

executados. Não há placa de obras.

A Estrutura de Pultrudado não foi
executada conforme projeto e
especificações. Vários painéis com bolhas
e até com descolamento da camada
exterior.
Os Serviços Preliminares não foram

executados. Obra sem placa.
Os Serviços Preliminares não foram

executados. Obra sem barracão.

ardan do

arm ção

“OS/2017

11/05/2017

âggãªªnrgg

20/07/2017

Aguardando
Providência

20/07/20 1 7

Aguardando
Providência

20/07/2017

ªggêirdªarªiig

11/05/2017

Os Serviços Preliminares não foram

executados. Não há barracão.

A

~

24571

255510

Aguardando
correçao

1

Aªªªgããfº

~

Anjifi‘gnc‘:
Aguardando
Providência

Aguardando
Providência

A Estrutura de Pultrudado não foi
executada conforme projeto e
272127 especificações. A camada mais externa dos
painéis estão apresentando bolhas e em
alguns casos soltando totalmente.
292909

INSERIR PUBLICAÇÃO

~
12/09/2017

êggjªªºílg

&!
RFNº
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ID Obra ID Item

Previsão da
Providência

Descnçao

Situaçao

'

As instalações elétricas não foram
executadas conforme projeto e
especificações. Não foi detectado os
Eletrodutos que devem ser locados antes
da concretagem do Radier.

29/04/201 5

1 01 1 23

As instalações de gás não foram
executadas conforme projeto e
especificações. Não foi detectado a
tubulação que devem ser locados antes da
concretagem do Radier.

29/04/201 5

174156

Os Serviços Preliminares não foram
executados. Placa danificada e com a
estrutura de fixação em inconformidade
com o projeto.

07/05/2016

Aguardando
correção

225635

Solicitação de criação de obra vinculada.

29/12/2016

1123333312;

1 01

122

23:31:53:

~

rsrsrsrsrs

272254
272255
272256
~

272259

ar dan do
%%rreção

$222112:

ºs;ânrssrnâªfzirizfgzr

âíããigàíâg

As instalações de gás não foram
executadas conforme prºjeto e
especificações. Foi concretado o radier
sem a previsão dos pontos de gás.
Os Semços Preliminares nao foram

executados. Obra sem placa.
Os Serviços Preliminares não

foram

executados. Obra sem barracão.
Os Serviços Preliminares não foram
executados. Obra sem fechamentos.

erecutadas conforme prºjeto e .
espemficaçoes. F01 concretado () radier
sem a previsão dos eletrodutos de entrada.
O sistema de esgotamento não

272258

A

exarar:

As instalações elétricas não foram

272257

gone ç ão

22322222222222:5:23:32.

As instalações elétricas não foram
executadas conforme projeto e
1 012840 253932
especificações. Foi concretado o radier
sem a previsão dos eletrodutos de entrada.

253933

A uar dan do

foi

executado conforme projeto e
especihcações. Saídas de esgoto
danificadas pelo abandono da obra.
As instalações de gás não foram
executadas conforme projeto e
especificações. Arranque do gás
danificados pelo abandono da obra.
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07/05/2017

~

Aguardando
Providência

07,050 01 7

Aguardando
Providência

20/07/2017

Aguardando

20/07/201 7

Aguardando
Providência

Prov1denc1a

~~

20/07/2017

Aguardando
Providência

20/07/2017

Aguardando

20/07/2017

Aguardando
Providência

20/07/2017

Aguardando
Providência

Prov1denc1a

.

~

m
s,.
/’
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018—003/2018, de
02/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, as seguintes justificativas:

"...CONTRATO: 004/2014 - ID 24571 (fnde)
(Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 94/2012 c/
FNDE/MEC)
(...)

Informamos que a obra foi paralisada e posteriormente contrato rescindido
em 04/07/2016. Não houve possibilidades de continuação apresentadas pelo
FNDE, bem como aumento do recurso financeiro. O município está estudando
uma possível alternativa de continuação, porém precisa da manifestação do
FNDE. Informamos que houve cercamento da obra para evitar acesso a
mesma.

Histórico:
A Contratação foi através da Adesão & Ata de Registro de Preços do Pregão
Eletrônico no 94/2012 c/ FNDE/MEC em regime de empreitada global, para a
Construção de Escola do Programa Proinfância obedecendo as tipologias dos
projetos padrão do FNDE Escola Proinfância C Metodologias Inovadoras.
Valor do Contrato: R$ 790.613,29

Ressaltamos que essa situação não é um fato isolado do município de
Cachoeira do Sul, mas envolve todos os que aderiram a essa modalidade de
construção.
A empresa, MVC que é do Paraná, venceu uma licitação do governo federal
para fazer escolas de educação infantil no Rio Grande do Sul, usando a
própria tecnologia de construção. Informamos que o sistema construtivo foi
aprovado pelo FNDE onde foi comprovado as vantagens para o município
aderir a ata de registros de preços. Os fatos mais relevantes para essa adesão
em quanto a agilidade e qualidade no processo licitatório e na construção e
limpeza da obra e sustentabilidade.
A MVC começou 349 obras no Brasil desde 2014. No Rio Grande do Sul a
empresa MVC Soluções em Plásticos concluiu dentro do prazo, apenas cinco
nas cidades de Canoas, Gramado, Gravataí, Guaíba e Santana do Livramento.

Há inúmeras creches no Rio Grande do Sul que seguem sem uma solução.
Com uma situação insustentável muitos foram os municípios envolvidos. Em
Cachoeira do Sul este fato foi causado por incompetência administrativa da
empresa e de gerenciamento das obras.Diante disso muitos foram os orgãos

[V
Í

Nãº
—<,«
3
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que interviram nessas negociações; a Famurs (Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul) tomou a frente disso, fazendo vários
encontros em conjunto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, FNDE e
prefeitos dos municípios interessados, organizando uma ação em conjunto
para atender os apontamentos levantados.

Foi necessário maior cautela por parte do municipio nesse distrato pois sendo
uma metodologia de construção diferenciada a continuidade dessa obra teve
que ser revista pois não há nenhuma outra empresa com esse tipo de
constução. Durante o periodo de execução foram feitas diversas reuniões e
notificações para correção das irregularidades e pela retomada da obra, não
atendidas pela construtora ou atendidas parcialmente de forma extremamente
lenta.

FNDE realizou algumas orientações dividindo as obras em 5 situações,
sendo que nossa obra foi classificada em etapa 4 que estão com todos os
painéis e parte da cobertura.
O

As informações junto ao FNDE não nos respalda quanto a melhor decisão a
ser tomada pois com o percentual de 43.16 % de execução nessa metodologia
porém pagos somente 26%, não há outra alternativa concreta para a
continuação e conclusão da mesma.

contrato foi rescindido em 04/07/2016 e aberto processo administrativo que
está em ação judicial onde consta a solicitação de ressarcimento pelos danos
causados e aplicação de todas as penalidades previstas no contrato.
O

Informamos que o municipio notificou a empresa para apresentação do Plano
de Correção da Estrutura Pultrudada, na qual foi disponibilizado, porém não
executado.

Conforme é possível verificar nas vistorias, este apontamento foi realizado
pelo engenheiro ﬁscal.

No relatório de rescisão, disponível no SIMEC, está um anexo fotográfico, na
qual podemos verificar que todos os painéis wall System que formam as
paredes, estão deformadas e com "estufamentos" generalizados, pois foram
deixados expostos ao tempo, pela empresa construtora, desde novembro de
2014. Ressaltamos que os painéis já apresentavam problemas e deformações
durante o periodo de construção devido a incompetência e irresponsabilidade
da empresa MVC Plásticos.
Salientamos que por este motivo, apesar dos painéis estarem 100% colocados
na obra, foram pagos somente 50%.
a serem tomadas com esta empresa. A
por parte do FNDE, definições quanto a
aguarda,
municipal
administração
continuidade dessa obra, visto que os trâmites licitatórios foram definidos por

Portanto não há mais medidas

este orgão.
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Informações:

Mediante o relatório acima descrito anexo o acordo do TCU e solicito
ao FNDE que se pronuncie quanto as tomadas de decisões para ao
cumprimento do mesmo, no que se refere a essa obra.
(...)

CONTRATO: 094/2014 ID 1012840 (fnde)
—

(...)

Restrições

e

Inconformidades apresentadas:

101122 Inconformidade Execução Executivas As instalações elétricas não
foram executadas conforme projeto e especificações. Não foi detectado os
Eletrodutos que devem ser locados antes da concretagem do Radier. O
Município deve Emitir Notificação de Infração à Contratada , solicitar o plano
de correção e acompanhar a execução das correções propostas.

101123 Inconformidade Execução Executivas 30/03/2015 As instalações de
gás não foram executadas conforme projeto e especificações. Não foi
detectada a tubulação que devem ser locados antes da concretagem do
Radier. O Município deve Emitir Notificação de Infração & Contratada,
solicitar o plano de correção e acompanhar a execução das correções
propostas.

RELATÓRIO DAS INCONFORMIDADES E RESTRIÇÓES ACIMA
APRESENTADAS:
A construção da Creche Morada da Volta não teve nenhum pagamento
efetuado pelo município, pois foi diagnosticado no inicio da obra, a má
execução da fundação.
O radier apresentou graves problemas construtivos e técnicos.

A empresa foi notificada providenciar um laudo identificando as patologias e a
forma de recuperação, bem como atestando o grau de comprometimento da
estrutura, e garantindo a segurança, durabilidade e funcionalidade.

A empresa não apresentou o referido laudo, na qual resultou na rescisão
contratual em novembro de 2015.
Informamos que foram esgotadas as alternativas legais para a continuidade da
obra.
Hoje se encontra em ação judicial, onde consta a solicitação de ressarcimento
pelos danos causados e aplicação de todas as penalidades previstas no
contrato. ( em anexo cópia do encaminhamento da ação).
Como

a

obra apresenta um percentual executado abaixo de 10% o FNDE
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possibilitou a migração para sistema convencional de construção. O referido
pedido de migração feito pelo município encontra-se em análise. Ressaltamos
que houve modificação de projeto bem como aumento de repasse federal.
Informamos que o processo de rescisão está disponível no SIMEC.

liberação dessa análise da obra ID 1012840 denominada Irmão
Pedro, para que possamos dar início ao processo licitatório.

Solicito

a

(...)

CONTRATO: 119/2013 - ID (fnde) 24570 PAC 2— CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002
(...)

Restrições e Inconformidades apresentadas;

201100
Inconformidade Execução Executivas 09/08/2016 Serviços Complementares
executados em desconformidade com o projeto. Lavatórios coletivos dos
sanitários executados em desconformidade com o projeto - com bancada e
cubas embutidas, projeto prevê granito inclinado com tubos de apoio e
proteção, vide projeto de componentes. Armário da despensa executado em
granito, porém, projeto e planilha orçamentária especihcam mármore branco.
(superada anteriormente)
(...)

]US TIFICATIVA
município optou-se nos lavatórios dos sanitários por bancadas e cubas
embutidas , alternativa apresentada em projetos mais atuais do FNDE.
Informaes [sic] que no memorial descritiva da obra da Creche Funcap
(memorial licitado) onde especifica o tipo de pedra que pode ser usado em
prateleiras, divisórias, bancadas, banheiros,etc. Poderia ser usado, granito,
mármore, ardósia ou similar. Foi utilizado granito por ser mais resistente,
mais impermeável, mais higiênico, mais durável e o mesmo preço do
O

—

mármore.

Abaixo cópia do memorial
*imagem

147754
Inconformidade Execução Executivas 11/11/2015 Esquadrias executadas em
desconformidade com o projeto. Esquadrias EFI 7A e B em desconformidade
com o projeto. Porta P3 na área carga-descarga executada em metal, assim
como demais portas da área externa de serviço - cozinha, lavanderia e
sanitários. Esquadrias EF31 em desconformidade com o projeto. Esquadrias
P1 de acesso externo com baguete maior que especificado, sem chapa de
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proteção inferior. Esqurias [sic] das meia paredes da creche I executadas em
desconformidade com o projeto - apenas vidro assim como a P5 da área de
banho da creche I. Superada
—

201097
Inconformidade Execução Executivas 09/08/2016 Esquadrias executadas em
desconformidade com o projeto. Esquadrias EFI 7A e B em desconformidade
com o projeto. Porta P3 na área carga-descarga executada em metal, assim
como demais portas da área externa de serviço - cozinha, lavanderia e
sanitários. Esquadrias EF31 em desconformidade com o projeto de
esquadrias. Esquadrias das meia paredes da creche I executadas em
desconformidade com o projeto - apenas vidro - assim como a P5 da área de
banho da creche.

JUSTIFICATIVA

INC ONFORMIDADE ]Á

S UPERADA

ANTERI ORMEN TE

Esquadrias EFI 7A e B informamos que o Município optou pela utilização de
esquadrias tipo maxi-ar, proporcionando maior ventilação e iluminação.
Porta P3, na área de carga e descarga optou—se por portas em aluminio por ter
maior durabilidade, considerando estarem localizadas na fachada sul de pouco
insolação e muita umidade. A diferença de custo foi ]inanciada pelo município.

Esquadrias EF31 estão em desconformidade pois asjanelas abrem em toda
altura, isto e', ficou faltando o peitoril de vidro fixo. Foi solucionado pela
empresa construtora com a colocação de uma grade protetora até a altura
exigida em projeto.
Porta P1 de acesso externo aos solariuns estão em desconformidade pois está
com o ”baguette" maior que o especificado. Essa desconformidade foi
solucionada com a colocação da chapa protetora a ser executada pela
construtora.
Esquadrias de meia parede e porta P5 da Creche I. O projeto previa porta de
madeira. O municipio optou por fazer toda a abertura em vidro temperado
sem custo adicional, proporcionando maior visibilidade, isto é mais
interessante em relação ao atendimento as crianças, dando maior segurança e
fiscalização.

201098
Inconformidade Execução Executivas 09/08/2016 Vidros executados em
desconformidade com

o

projeto.

JUS TIFICATIVA
A [sic] espelhos não foram previstos na planillha orçamentária do FNDE,
porém foram adquiridos pelo MUNICÍPIO , não colocados nos banheiros, por
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ser escola de educação infantil. Pedagógicamente torna-se importante ter
espelhos nas salas de aulas, para trabalhar a identidade da criança, que nesta
fase está na formação de sua personalidade. Nos banheiros não mostraria o
corpo inteiro e não poderia ser trabalhado de forma coletiva.

201102
Inconformidade Execução Executivas 09/08/2016 Instalações de ventilação
mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas.
Serviço previsto em memorial descritivo não foi executado O
Município/Estado deve executar/ corrigir conforme o projeto e exigências
legais

jUSTIFICATIVA

Conforme especificado foi apenas previsto no memorial descritivo, não
havendo valores financeiros na planilha orçamentária, entendo que não pode
ser exigido uma vez que não há disponibilidade de recurso.
Informação:

Nota-se que as restrições e inconformidades apresentadas mesmo sendo
superadas, reaparecem no sistema gerando prejuízos de tempo para o
município. Solicito melhor atenção, se possível, q uanto [sic] a essa colocação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou à equipe da auditoria justificativas das
ocorrências apontadas, as quais permanecem pendentes no SIMEC - aba 'restrições e
inconformidades', conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em 07/06/2018, de modo
que as providências apontadas pela Empresa de supervisão contratada pelo FNDE não
foram implementadas pela Prefeitura, constando ainda no SIMEC ocorrências de restrições
e inconformidades & serem sanadas.
Contudo a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul alega que mesmo
repondendo/superando as restrições e inconformidades apontadas no SIMEC, elas retornam
ao estado de pendente, o que tem gerado prejuizo de tempo para o município. Procedendo
essa afirmação, os prejuízos ao município podem ser maiores, considerando-se que as
restrições geram suspensão dos repasses, conforme estabelecido no artigo 8º, inciso I, da
Resolução nº 06, 24/04/2007, que dispõe:
"...1. 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
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municípios, estados e Distrito Federal, estabelecida por meio da Resolução CD/FNDE nº 07,
de 05 de agosto de 2015, ressalta a necessidade de atendimento das providências
esperadas, visando não se constituir em motivos de glosa para a prestação de contas.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Cachoeira do Sul/RS, que garantam o saneamento das inconsistências
(restrições e inconformidades) e a adequada continuidade da execução da obra, se entender
viável e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da União.

4.4 Despesas incompatíveis com o objeto do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória das despesas
efetuadas à conta específica do Termo de Compromisso nº 4131/2013 foram identificadas
despesas a título de multa/juros decorrentes de atraso de pagamentos devidos a encargos
sociais (INSS).

Evidências:

~
~

Ofício. Gab. Nº 130, de 14/05/2018, da Prefeitura Municipal de Cachoeira do
Sul-RS, em resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-005/2018, de 04/05/2018; Guias
da Previdência Social; e extrato da conta específica do PAC2 4131/2013 sob nº 44103-1 da
agência 42- do Banco do Brasil S.A., em que são identificados os seguintes movimentos:

Débito

Data

Valor

(R$)

devido
INSS (R$)

29/06/2017

362,21

243,64

20/07/2015

410,80

371,54

20/02/2015

247,97

222,95

211,27

191,08

~

20/05/2014

NF
115 de Prade &

Bonilla Ltda
119 de Prade &

Bonilla Ltda
104 de Prade &

Bonilla Ltda
72 de Prade &

Bonilla Ltda

TOTAL

]uros

Data NF

(R$)

05/02/2015

1

05/05/2015

18,57

39,26

~

05/12/2014

25,02

07/03/2014

20,19
l

~

203,04

Manifestação da entidade:

m
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-005/2018, de
04/05/2018, em que se questiona débitos não comprovados, a Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício Gab. Nº 130, de 14/05/2018,
comprovação de pagamentos dos tributos relacionados em "Evidências" com acréscimos dos
juros ali discriminados.
"

...COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
referência aos tributos.

——

Identificação das notas ﬁscais

juros Incidentes

Data

29/06/201 7

20/07/2015

20/02/2015

20/05/2014

Débito

Hístórico

Valor
original
Data
débito
sobre o
/
da GUM
do depósito

R$
362,21

INSS
Arrecadação

R$

R$

INSS
Arrecadação

R$

INSS
..
Arrecadaçao

R$
25,02

INSS
Arrecadação

R$

410,80

R$

247,97

R$

211,27

118,57

39,26

20,19

29/06/2017

e

Débito
referente

ª''

INSS da NF 115
R$ 243,64 de Frade &

Bonilla Ltda

20/07/2015

INSS da NF 1 19
de Brae/e &
371,54
R$
Bonilla Ltda

02/02/2015

INSS da NF 1 04
R$ 222,95 de Prade &

.

[szc]

20/05/2014

Bonilla Ltda
INSS da NF 72
R$ 191,08 de Prade &

Bonilla Ltda

Análise da equipe:
A realização de despesas com juros contraria o disposto no art. 59, Inciso III,
"b"
letra
da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, o qual
determina a prefeitura "utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC
exclusivamente no cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso...“.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas & resguardar os cofres do FNDE, tendo
em Vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
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programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com

o Banco do

Brasil.

4.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Conforme inspeção in 1000 realizada nas obras do ID 24571e ID 1012840,
de Compromissos nºs 04131/2013 e 9010/2014,
constatou-se
que as mesmas encontravam-se paralisadas, abandonadas e
respectivamente,
com sinais de depredação, sem perpectíva para reinício, haja vista que os contratos com as
empresas responsáveis pela execução da obra encontram-se expirados desde a data de
04/07/2016.

referentes aos Termos

Ressalta-se que & vígências dos Termos de Compromissos nºs 04131/2013 e
9010/2014, encontra-se Vigente até as datas de 31/12/2018 e 11/03/2019, repectívamente.

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas obras de construção do Proínfância acima
citadas, no dia 02/05/2018, conforme levantamento fotográfico:

Obra ID 24571

~

—

~

Obra ID 24571 - vista interna

fachada principal

rf &“

,

.,

Obra ID 24571 - material às intempéries
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~
Obra ID 1012840 - vista panorâmica terreno

Obra ID 1012840 - foto terreno (locação)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-005/2018, de
04/05/2018, A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
“... Informamos que as respostas dos motivos da paralização pode ser visto na
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA SA Nº 018-002/2018.
(...)

A empresa, MVC que é do Parana’, venceu uma licitação do governo federal
para fazer escolas de educação infantil no Rio Grande do Sul, usando a
própria tecnologia de construção. Informamos que o sistema construtivo foi
aprovado pelo FNDE onde foi comprovado as vantagens para o município
aderir a ata de registros de preços. Os fatos mais relevantes para essa adesão
em quanto a agilidade e qualidade no processo licitatório e na construção e
limpeza da obra e sustentabilidade.
A MVC começou 349 obras no Brasil desde 2014. No Rio Grande do Sul a
empresa MVC Soluções em Plásticos concluiu dentro do prazo, apenas cinco
nas cidades de Canoas, Gramado, Gravataí, Guaíba e Santana do Livramento.
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Há inúmeras creches no Rio Grande do Sul que seguem sem uma solução.
Com uma situação insustentável muitos foram os municípios envolvidos. Em
Cachoeira do Sul este fato foi causado por incompetência administrativa da
empresa e de gerenciamento das obras.Diante disso muitos foram os orgãos
que interviram nessas negociações; a Famurs (Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul) tomou a frente disso, fazendo vários
encontros em conjunto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, FNDE e
prefeitos dos municípios interessados, organizando uma ação em conjunto
para atender os apontamentos levantados.
Foi necessário maior cautela por parte do município nesse distrato pois sendo
uma metodologia de construção diferenciada a continuidade dessa obra teve
que ser revista pois não há nenhuma outra empresa com esse tipo de
Cºnstução. Durante o período de execução foram feitas diversas reuniões e
notificações para correção das irregularidades e pela retomada da obra, não
atendidas pela construtora ou atendidas parcialmente de forma extremamente
lenta.
O FNDE realizou algumas orientações dividindo as obras em 5 situações,
sendo que nossa obra foi classiãcada em etapa 4 que estão com todos os
painéis e parte da cobertura.

As informações junto ao FNDE não nos respalda quanto a melhor decisão a
ser tomada pois com o percentual de 43.16 % de execução nessa metodologia
porém pagos somente 26%, não há outra alternativa concreta para a
continuação e conclusão da mesma.

foi rescindido em 04/07/2016 e aberto processo administrativo que
está em ação judicial onde consta a solicitação de ressarcimento pelos danos
causados e aplicação de todas as penalidades previstas no contrato.
O contrato

Informamos que o munícipio notíjícou a empresa para apresentação do Plano
de Correção da Estrutura Pultrudada, na qual foi disponibilizado, porém não
executado.
Conforme é possível verificar nas vistorias, este apontamento
pelo engenheiro fiscal.

foi realizado

No relatório de rescisão, disponível no SIMEC, está um anexo fotográfico, na
qual podemos verificar que todos os painéis wall System que formam as
paredes, estão deformadas e com "estufamentos“ generalizados, pois foram
deixados expostos ao tempo, pela empresa construtora, desde novembro de
2014. Ressaltamos que os painéis já apresentavam problemas e deformações
durante o período de construção devido a incompetência e írresponsabilidade
da empresa MVC Plásticos.
Salientamos que por este motivo, apesar dos painéis estarem 100% colocados
na obra, foram pagos somente 50%.

Portanto não há mais medidas

a

“É!,i

serem tomadas com esta empresa. A
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administração municipal aguarda, por parte do FNDE, definições quanto a
continuidade dessa obra, visto que os trâmites licitatórios foram definidos por
este orgão...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal justificar dificuldades nas tomadas de
decisão referente a continuidade da execução da obra ID 1012840, bem como o início da
execução da obra ID 24571, conforme consulta ao Sistema SIMEC, Obras 2.0, em
27/04/2018, bem como análise da documentação comprobatória apresentada pela entidade,
veriflcou-se & seguinte situação:
Consta no SIMEC Obras 2.0:
—

obra ID 1012840 Em reformulação, com execução dos serviços parada desde a
data de 14/04/2015, com 6,7% de execução, os quais foram repassados pelo FNDE o valor
de R$198.890,82, correspondente a 25,00%, do valor global previsto para a obra, dos quais
não houve gastos;

obra ID 24571 paralisada desde a data de 03/06/2016, com 43,17% de
execução, os quais foram repassados pelo FNDE o valor de R$ 272.038,65, correspondente
a 34,41%, do valor global previsto para a obra, dos quais já foram gastos o valor de R$
212.915,58. Veríficou-se ainda que a mesma encontra-se com sinais de abandono e
depredação, tomada por vegetação, o que contraria o disposto no artigo 5º Inciso III, alíneas
"a" e "e" da Resolução CD/FNDE nº 13/2012 e alterações posteriores que estabelece
a obrigação da Prefeitura de concluir a construção de acordo com os projetos executivos
fornecidos ou aprovados, ainda que com recursos próprios; com as devidas ressalvas
apontadas pelo Acórdão 3073/2016 - Plenário TCU, Processo TC 020.299/2016-8.
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS que garantam a adequada continuidade da
execução das obras das unidades do Proínfâncía e a consumação da política pública,
adotando ainda, se necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da União.

4.6 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada nas Obras ID 24571 e ID 1012840,
verificou-se ausência das placas de identificação com logo do Governo Federal / Ministério
”j" da
da Educação e do FNDE, em desacordo com o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013.

Af

.“!

Evidências:

,/
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Inspeção "in loco" na obra de contrução da referida unidade do Proinfância,
realizada na data de 02/0 5/2018, conforme registro fotográfico abaixo demonstrado:

~

Acesso à obra ID 24571 - ausência de placa de identiiicação

~

Acesso à obra ID 1012840 - ausência de placa de identiiicação

~~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 018-005/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:

"... Informamos que
abandonar a

empresa MVC COMPONENTES PLÁSTICOS, ao
obra recolheu todo o material e também as placas das obras. ..."
a

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de placa de identificação da obra contraria o disposto no art. 59,
Inciso III, letra “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 a marca do Governo Federal em placas, de
identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa,
obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009,
da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da
República“.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.6.1 DIGAP

Notificar

Prefeitura para, em prazo certo, comprove perante o FNDE &
fixação da placa da obra no local apontado pela equipe de fiscalização da autarquia,
conforme pactuado no termo de compromisso.
a

”
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5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA 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 e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.051.375,00
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$ 574.525,16
(quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e Vinte e cinco reais e dezesseis centavos),
pertinente aos Termos de Compromisso nº 4294/2012, nº 1313/2014 e nº 4694/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.051.375,00 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Termo de
Compromisso nº 4294, no exercício de 2012, para aquisição de mobiliários e ônibus
escolares, sendo que o valor examinado refere-se a totalidade dos recursos financeiros,
transferidos pelo FNDE à execução do PAR-Mobiliário pelos Termos de Compromisso nº

4294/2012, nº 1313/2014 e nº 4694/2014.

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, às contas dos Termos de Compromisso nº 4294/2012, nº
1313/2014 e nº 4694/2014, referente à (ao):
—

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

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

Foram inspecionados os mobiliários escolares conforme segue:

TERMO DE COMPROMISSO Nº 4294/2012
~

ITEM

ESCOLA
~

Valor
Quantidade Unitário

~~

~~
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~~

(R$)

DE CACHOEIRA DO SUL

|

VªlºâTºtªl
(
~~

$)
~

-

Aparelho Ar
condicionado
18.000 BTu

02

1.246,00

2.492,00

1

2.520,00

2.520,00

25

159,90

3.997,50

-

Projetor Proinfo
com Lousa

digital
- Conjunto aluno
EMEI
CJA-06 para
APCRIM alunos com
altura entre
1,59m e 1,88m

~
~

~

-

Conjunto aluno
CJA-O4 para
alunos com
altura entre
1,33m e 1,59m

60

~
-

Aparelho Ar
condicionado
18.000 BTu

Projetor Proinfo
com Lousa

02

—

1

digital

EMEF
Dora
Abreu

-

Conjunto aluno
CIA-04 para
alunos com
altura entre
1,33m e 1,59m
—

Conjunto aluno

CJA-Oõ para

alunos com

altura entre
1,59m e 1,88m

Conjunto aluno
para
alunos com
altura entre
1,19m e 1,42m
—

CJA—03

EMEF

Mªrim
Rlbelro

-

100

Projetor Proinfo

com Lousa

~~
130,00

7.800,00

1.246,00

2.492,00

2.520,00

2.520,00

130,00

13.000,00

~
25

159,90

3.997,50

100

110,00

11.000,00

1

2.520,00

2.520,00

digital
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Aparelho Ar
condicionado
1 8.000 BTu
—

1

1.246,00

1.246,00

75

110,00

8.250,00

1

2.520,00

2.520,00

100

130,00

13.000,00

1

2.520,00

2.520,00

100

110,00

11.000,00

1

2.520,00

2.520,00

30

130,00

3,900,00

1

2.520,00

100

130,00

13.000,00

1

2.520,00

2.520,00

-

Conjunto aluno
EMEEF CIA-03 para
Baltazar alunos com
de Bem altura entre
1,19m e 1,42m
-

Projetor Proinfo
com Lousa

digital
-

Conjunto aluno

CJA-O4 para

EMEF alunos com
Manoel altura entre
Carvalho 1,33m e 1,59m
Portela - Projetor Proinfo
com Lousa
digital
-

Conjunto aluno
CIA-03 para
alunos com

EMEI
Favo de

Mel

altura entre
1,19m e 1,42m
-

Projetor Proinfo
com Lousa

digital
Conjunto aluno
CIA-04 para
alunos com

—

EMEF altura entre
Milton da 1,33m e 1,59m
Cruz
Projetor Proinfo
com Lousa
—

digital
-

EMEF
Dr.
Getulio
Vargas

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

~
2.520,00

-

Projetor Proinfo
com Lousa

digital
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Conjunto aluno
para
alunos com
altura entre
1,33m e 1,59m
CjA—O4

EMEEF
Dinah

Neri
Pereira

100

130,00

13.000,00

1

2.520,00

2.520,00

60

130,00

7.800,00

1

2.520,00

2.520,00

40

130,00

5.200,00

1

2.520,00

2.520,00

- Projetor Proinfo
com Lousa

digital
-

EMEF

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

~
~
Patrqna

M?ªªª
Tlmm
San'

~
~

.

Prºjetor Proinfo

-

com Lousa

digital
-

EMEIEF
Aldo do

Porto
Santos

Conjunto aluno
CJA-03 para
alunos com
altura entre
1,19m e 1,42m

Projetor Proinfo
com Lousa
—

digital

~

-

Conjunto aluno
CjA-03 para
alunos com
altura entre
1,19m e 1,42m

~
~
EMEEF

Atªlibª
Brum

130,00

10.400,00

2.520,00

2.520,00

80

- Projetor Proinfo
com Lousa

1

digital

~
~

Total

]L 171.895,00

~
~

TERMO DE COMPROMISSO Nº 1313/2014
EMEI Profa. Júlia Tavares

ITEM

Vªlããºtªl

uXÉtláfio

Quant

(R$)

~

.-

Banco refeitorio
.

|-

Cadeira estofada

|-

Mesa refeitório ínfantala

~

~

8“

|

8“

4“

1.160,00

145,00

90,00"

720,00!

920,00

230,00
~

~

|-

Mesa 1,20x0,80x0,74

3“

|-

Cadeira secret.exe.gír.

||

750,00

250,00
~

~

31L

158,60"
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475,80]

I-

Conjunto fnde cjaOB

[—

Escorregador grande

|-

Túnel ludico brínk mobi].

|.

~

12

133,90

1.606,80

1

783,20

783,20

1

1.549,90

1.549,90.

36

119,04

4.500,00

30

319,04

10.050,00

1

1'717'23

1'717'23

-

Conjunto para aluno
tamanho 01

bgonjunto coletlvo tamanho
-

Casinha de boneca

multicolorida polietileno
I- Armário roupeiro em aço
LGeladeíra de 1 porta cor
ranca
iiâ/Iaquma de lavar roupa 8

~

874,00

437,00"

3“

||

2

1.298,33

2.596,66

1

102900

1029100

1“

369,99

369,99

Processador de alimentos
centrífuga

1

275,78

275,78

- Forno microondas 30

2

427,89

855,78

3|

1.533,00

4.599,00

3

216,00

708,00

el

347,951

-

Fogão

&

gas 4 bocas

J

~

~
—

1

.

- Fogão
-

industrial

|

Extrator de suco inox

grande

~

Liquidificador FAK 2 lts. J
153atedelra planetana VBP
-0

[-

Batedeira planetária
VBPSlBNR

1

1.499,99

1

1.216,00

—

[-

Evap. inter 18000

[|

l- Cond. ext 18000

||

Liquidificador industrial 8
lts.
—

~
2.087,70I
1499199
3.236,00

6

915,00“

5.490,00

6"

915,00“

5.490,00]

1

552 ' 00

552 ' 00

1

950,00

950,00.

2.999,00!

2.999,00

~
~
~
~

~

l- Balança elet 30 Kg.
-

|

Geladeira comercial 4 pts.

Purificador elet residence
faet master frio
-

[

1

390 ' 00

3

l- Berço MDF bel móveis

||

7

1

' 170 ' 00

~~

~

~ ~

~

|

99,00“

693,00l

217,95"

1.525,65|

371,40"

1.114,20]

|-

Colchão de berço ortobom

]

[-

Armário de aço 02 portas

]

3]
3"

[-

Mesa reunião oval

1"

329,00"

329,00l

|

[-

Mesa escritorio

2“

136,00]

272,00|

|

[-

Cadeira ãxa estofada

2

114,00

Faangorra Xªlingo

ª

|

490,00

1

~

~

~
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228,00

490,00

~

~
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~

- Gira pato xalingo
- Conjunto Cºlchonete para

trocador (03 unid)
- Conjunto colchonete para
repouso (04 unid)
-

Cadeira alta p alimentação

de crianças
-

Poltrona individual estof.

]]

- Lavadoura de louça

1

1.025,00

1.025,00

3

285'00

855'00

18

561 ' 00

10 ' 098 ' 00

9

125 ' 14 '

1 ' 188 ' 00

6”

397,15]

2.502,00

8.599,89

7.500,00 *

3

industrial

Total

86.835,68]

*Díferença de R$ 18.599,00 pagos com recursos da Prefeitura.

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
5.1 Ausência de irregularidades na execução do Programa.

Fato:
Considerando amostra analisada, referente à documentação comprobatória
apresentada pela Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul - RS, não se identificaram fatos
relevantes.

~

Termo de
Compromisso
4294/2012
1313/2014

Valor (R$) Valor Subação
Mobiliário (R$)

Vigência
~

1.075.965,00 328.205,00
249.015,48

Fevereiro/2016!

Outubro/2018!

83.005,16
Os recursos

4694/2014

Total

foram
transferidos em
28/12/2017 à
187.998,00*
conta do
Fevereiro/2019
Programa e ainda
não foram
utilizados pela
Prefeitura.

1118477348“

411.210,16

N

6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2015

Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes

às vagas escolares

&
RFNº
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e sua
didáticos e

disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica,
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais
pedagógicos, formação de proãssionaís, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 211.500,00
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 1.127.260,00 (um
milhão cento e vinte e sete mil, duzentos e sessenta reais), pertinente aos Termos de
Compromisso nº 4294/2012, nº 4738/2014 e nº 964/2016.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 211.500,00 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros“ corresponde aos recursos transferidos à conta do PAR-Caminho da
Escola, pertinente ao Termo de Compromisso nº 4738/2014, sendo que o valor examinado
refere-se a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos
de Compromissos nº 4294/2012, nº 4738/2014 e nº 964/2016.

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 Compromisso nº 4294/2012, nº 4738/2014 e nº

964/2016, referente

ia

(ao):

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

e

atendimento ao público

Foram inspecionados 06 veículos escolares, conforme segue:

J

Veículos Escolares

Termo (ªe

MarcalMo delo

Comprosso

Placa

Localldafle/rota de
atendlmento
Augªº'tª/âªeíffàºs

e

Bºm

4738/2014

Marco Polo/Volare V8L

IWP 5963

0964/2016

Volkswagen/[Neobus

IYA 4146

lVolkswagen/l15.190 HD ORE

Wolkswagen/llSJQO HD ORE

IUB 5080J Passo do Moura/GuajuaráJ
jenny (7OKM)
IUA 9551]
J

ªrcº Pºlº/Vºlªre V8L 4 X 4

ITU 541 1

4294/2012

Cavalheira/Centro e
Charqueada

Ataliba

(1 50Km)
~

~

Warm Polo/Volare V8L EM

“ITU 4885“

Baltazar (100 KM/día)

J

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
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Auditoria, conforme segue:
Constatações:
6.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Em análise a documentação comprobatória da execução do Programa,
verificou—se que a nota fiscal da despesa efetuada à conta específica não estava
devidamente identificada com o nome do Programa e do FNDE.

Evidências:
Nota Fiscal descrita no quadro demonstrativo

Empresa

&

seguir:

Nota
Fiscal

Descnçao do produto

Emissão Valor (R$)

ônibus completo sob encomenda de
nossa fabricação e opcionais
conforme características seguintes:
Cores: amarela
Nro renavam: 400154
Marca/Modelo: Mpolo/Volare V8L 4x4
EO
Número Chassi:
137.444 02/06/2015 211.500,00
~

Marcopolo SA

93PB58M1MFC054960
Motor: 89181033 Potência: 152cv
Tipo Produto: Volare V8L 4x4
Ano Fabric.: 2014 Ano Modelo: 2015
Combustível: Diesel
Capacidade: 26 passageiros +

1

auxiliar
Man Latin
América Indústria VW/Neobus Míniesc
Pacote Caminho da Escola Rural
e Comércio de
Preço Especial
Veículos Ltda.

388.367 26/07/2017 168.000,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 018-006/2018, de
04/05/2018, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS apresentou, por meio do Ofício.
Gab. Nº 130, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
—

Conforme PREVISTO NO [sic] Termo de Compromisso, a Secretaria irá
adotar o uso de carimbo em todas as notas identificando o Recurso. ..."
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Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitutua Muncipal informar que irá identificar a
documentação comprobatória das despesas realizadas a conta do Programa, o fato contraria
o disposto nos itens XIV dos Termos de Compromisso, os quais determinam que os
documentos comprobatórios das despesas deverão ser emitidos em nome do município, e
com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do Termo de Compromisso a que se refere.

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 identijicação 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...".
Desta forma, permanece a constatação.
6.1.1 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.

7. Conclusão:
7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.3, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e
4.6 foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s),
\
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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, 2.1, 2.2, 4.1 e 6.1 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 iiscalização
acerca das iniciativas que adotaram.

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

8. Encaminhamento:

8.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015.
8.2. DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR/Caminho da Escola),
atentando para o contido no subitem 7.4 e o cumprimento das recomendações constantes
dos subitens 1.1.1, 1.3.1, 3.2.2, 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 o) 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 d úncias
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recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs

e da

Ouvidoria do FNDE;

8.3. 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; 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 nos itens 2 - PNATE e 6 - PAR/Caminho da Escola;
8.4. a DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃN CIA); 5 (PAR./Mobiliário) atentando para o contido
no subitem 7.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.2.1, 4.3.1,
4.5.1, 1.6.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; h) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências 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 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;
—

—

8.6. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido no subitem 3.2.1 e
4.4.1 deste relatório.
8.7. à Prefeitura do Município de Cachoeira do Sul/RS, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1 4.1.1 e 6.1.1, ﬁcando consignado que não há

necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

~~ ~~

Em 20/07/2018

yHCORAP/DIVAP

nUDiT/CORAP/DIVAP

/

'
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 18 [2018
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.

Em _N_/_cg_/ If}

Chefe da 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 0854635).

~

Auditora Chefe Substituta
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