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 19 [2018

PREF MUN DE SAO LEOPOLDO RS

Auditoria realizada no período de 07 a 11/05/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema “Gestão da Execução e
Acompanhamento” de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 08. nº 89/2018,
referente ao item 152, do anexo V, do PAINT 2018;
-

—

Anahsadopon
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS. nº
90/2018, referente ao item 153, do anexo V, do PAINT 2018;

—

Analisadopon
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 91/2018, referente ao
item 154, do anexo V, do PAINT 2018,-

Anansado per:

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCLA, exercícios 2013 e 2014 - OS. nº 92/2018,
referente ao item 155, do anexo V, do PAINT 2018;

-

—

mus-ado pon
Plano de Ação Articulada — PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercício 2014 - OS nº
93/2018, referente ao item 156, do anexo V, do PAINT 2018.

-

Analisadopon
-Plano de Ação Articulada PAR/Subação Caminho da Escola, exercícios 2013
nº 94/2018, referente ao item 157, do anexo V, do PAINT 2018.
—

e

2014 - OS

Analisado por:
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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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.617.498,00
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$ 2.617.498,00 (dois milhões, seiscentos e desessete mil, quatrocentos e
noventa e oito reais).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no

exercício de 2017, referente à (ao):

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;
Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;
Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo e
fornecimento de alimentação;
Atuação do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais
habilitados;
Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.
—

—
—

—

—

Foram inspecionadas 18 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de São Leopoldo/RS para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Nº

Escola
_0_1_IIEMEF Profa. Maria Gusmão Britto
02 [EMEF Franz Louis Weinmann
03 EMEF Padre Orestes joão Stragliotto
04 EMEF Barão do Rio Branco
II

I

05

“EMEF Doutor Paulo da Silva Couto

06 EMEF Francisco Cândido Xavier
I

07 [LEMEF Maria Emília de Paula

II

ll

Código INEP

I

43139434
43254004
43139388
43139647
43005624

l

43182909

II

II
II

I

[

43139310

I

I

I

I

I

I

I

I

[(
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08 “EMF Paulo Beck

[

[ÉJIEMEF Prof. Alvaro Luis Nunes
_MIEMEF Profa. Dilza Flores Albrecht

[.

[

[[EMEF São João Batista
12 [[EMEF Alcacia Mimosa
13 “EMEF Amor Perfeito

11
[

14 “EMEI Bem Me Quer
[

15 [lEMEI Ipe Amarelo

~
17

EMEI Jardim Verde
EMEI jesus Menino

18

[EMEI Sonho Nosso

16

[

43139728
_

43189385
43139779

[[

43139507

[[

43201970

[[

43201806

[[

43202004

[[
[

[.

[

~
[

[

[

43201865
43002137
43002137
43226000

[

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para atendimento aos 25.000 (Vinte e cinco mil) 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, § 2º 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:
Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017, Extrato
Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação, em 08/03/2018 e Portaria
nº 104.264, de 29/06/2017, que designa nutricionista responsável.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013—002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:

enfrenta muitas
da arrecadação
nutricionista no
01/2008. Foram
ano de 2012. Cumpre-nos informar

"...O município de São Leopoldo
dificuldades financeiras, devido à diminuição
municipal. Além disso, o último concurso para
município foi em 2008, Concurso Público nº
chamados/as nutricionistas até o
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ainda que São Leopoldo está impossibilitado de fazer contratação por
conta da lei de responsabilidade ﬁscal. Atualmente, aproximadamente
52,9% dos recursos municipais são usados em folha de pagamento, o
que inviabiliza a contratação de mais pessoal, conforme informa o
Decreto nº 8998, de 12 de março de 2018 (anexo). Contudo, cabe
informar que há em tramitando junto à Secretaria de Compras e
Licitações de São Leopoldo, a RM 1198/2018 (Requisição de Material)
com projeto básico solicitando licitação para contratação de
nutricionistas (anexo). Informa-se ainda que o município contrata
estagiários de nutrição. Em 2017, foram 12 estagiários de
nutricionistas contratadas pelo município. Em 2018, a contratação de
estagiárias está em andamento..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A disponibilização de
apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria a determinação do § Zº 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
Até 500

1

]

l501 a 1.000

[1.000 a 2.500
[2.501 a 5.000

Carga Horária Técnica
minima semanal
recomendada

Nº de Nutricionista

l]
H

M

1

RT 30 horas
1

RT + 1QT

1

RT + zQT

1

RT +

RT+ 3QTe +

3or

01

ll

30 horas

H

30 horas

H

30 horas

ll

30 horas

I

[

l

1

QTacada

Acima de 5.000 fração de

30 horas

2.500 alunos

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 enfrenta muitas dificuldades financeiras, devido à
da
diminuição
arrecadação municipal e que está impossibilitado de fazer contratação por
conta da lei de responsabilidade fiscal. Atualmente, aproximadamente 52,9% dos recursos
municipais são usados em folha de pagamento, o que inviabiliza a contratação de mais
pessoal.
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Considerando os dados do censo escolar, o técnico em nutrição atende a
aproximadamente 6.748 (seis mil, setecentos e quarenta e oito) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 01 (uma) nutricionista e para o cumprimento da norma, faz—se
necessário o total de 24 (Vinte e quatro) 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 São Leopoldo/RS, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

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 .

Notificar

a

1.2 Descumprimento do Cardápio.

Fato:
Verificou-se na documentação comprobatória, notas fiscais apresentadas, que
os gêneros alimentícios destinados à composição da merenda escolar não estão sendo
distribuídos às escolas da rede municipal de ensino em conformidade com o planejamento
elaborado pela nutricionista responsável técnica. Em todas as escolas visitadas & mudança
no cardápio tem sido algo regular, procedimento este adotado visando não perder o produto
recebido, conforme depoimento das merendeiras, contrariando o disposto no art. 12, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Cópias dos cardápios e registros fotográíicos das inspeções in loco nas escolas
municipais , conforme Tabela das Escolas visitadas:

Nº
I

01

IIEMEF Profa. Maria Gusmão Britto

02

IIEMEF Franz Louis Weinmann
IEMEF Padre Orestes João Stragliotto

I

03
I

I

I

I

04

EMEF Barão do Rio Branco

05

EMEF Doutor Paulo da Silva Couto

I

I
I
I

I

I

07

IEMEF Francisco Cândido Xavier
EMEF Maria Emília de Paula

08

IIEMF Paulo Beck

I

09

IIEMEF Prof. Alvaro Luis Nunes

I

06

I

I

I

Escola

I

I

I

I
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I

I
I

I

I

I

I

10

IIEMEF Profa. Dilza Flores Albrecht

I

11

IIEMEF São João Batista

]

12

IIEMEF Alcacia Mimosa

I

13

IIEMEF Amor Perfeito

I

14

IIEMEI Bern Me Quer
IIEMEI Ipe Amarelo

1

5

17

"EMEI jardim Verde
"EMEI jesus Menino

18

IIEMEI Sonho Nosso

16

I

I

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013-002/2018 a Prefeitura
- SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:

Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018

"...Elaboramos uma normativa a ser entregue à totalidade das Escolas,
determinando o cumprimento integral do cardápio, a publicação deste em
local visível. Estamos contratando 07 estagiários de nutrição, que vão apoiar
as Nutricionistas, intensificando a fiscalização e orientações juntos às
Escolas.."

Análise da equipe:
A Entidade informou que elaboraram uma normativa. A falta de planejamento
adequado, contribui para o descumprimento do cardápio da alimentação escolar, estando
em desacordo com os art. 14, caput, § 7º e art. 19, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
A justificativa da Entidade corrobora a constatação, no que se refere às
atribuições do nutricionista, responsável técnico do programa, quanto ao planejamento,
elaboração, avaliação e acompanhamento da aplicação dos cardápios nas escolas, bem como
o acompanhamento desde a aquisiçao dos gêneros alimentícios, o preparo & distribuição, e
até o consumo da refeição dos alunos, contrariando o art. 12, da Resolução CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, conforme segue:

"..Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das
escolas federais, será realizada por nutricionista habilitado, que deverá
assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes
previstas na Lei nº 11.94 7/2009 e em legislações específicas, dentro de suas
atribuições.
nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos
demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras
atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:
§19 Compete ao
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I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos
estudantes;

II - planejar,

elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação
escolar de acordo com a cultura alimentar, o perﬁl epidemiológico da
população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a
aquisição dos gêneros alimentícios, o prepara, a distribuição até o consumo
das refeições pelos escolares; e

III - coordenar e realizar,

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

oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho
para o profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência
de nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010

§29 A EEX. deverá

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal para que apresente a DIRAE/FNDE, em prazo
certo, relatório demonstrando a regularização da situação encontrada, visando o
cumprimento do que determina a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, em especial ao
contido no art. 12, quanto às atribuições do nutricionista - responsável técnico.
1.3 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A Entidade Executora não comprovou a realização dos testes de aceitabilidade
do cardápio, introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras
alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos
cardápios praticados frequentemente, contrariando 0 art. 17 da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Evidências:
Ata da reunião realizada pela equipe de auditoria em 07/05/2018, Ofício nº
275/2018 SMED São Leopoldo, de 2105/2018, em resposta a Solicitação de Auditoria nº
013-002/2018 e inspeção in loco às escolas municipais, conforme segue:
-

I

J

Nº

[

01

[EMEF Profa. Maria Gusmão Britto

02

[EMEF Franz Louis Weinmann

03

[EMEF Padre Orestes João Stragliotto

J

04

“EMEF Barão do Rio Branco

J

Escola
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05
06
07
08
09
10
11

|

12
[

|

13

14
15
16
~

17
|

18

"EMEF Doutor Paulo da Silva Couto
[EMEF Francisco Cândido Xavier

“EMEF Maria Emília de Paula
“EMF Paulo Beck
“EMEF Prof. Alvaro Luis Nunes
“EMEF Profa. Dílza Flores Albrecht
“EMEF São João Batista
“EMEF Alcacia Mimosa
”EMEF Amor Perfeito
[EMEI Bem Me Quer

“EMEI Ipe Amarelo
JIEMEI Jardim Verde
“EMEI Jesus Menino
“EMEI Sonho Nosso

]
~

,

|

[

]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:

"...Não houve introdução de alimentação atípica ao hábito alimentar ou
alteração inovadora no período. Para avaliação dos cardápios praticados de
fato não foi realizado o teste de aceitabilidade no período vigente devido ao
dimensionamento de nutricionistas estar aquém do preconizado em legislação.
Está agendado para o próximo semestre a execução dos testes de
acessibilidade..."

Análise da equipe:
A justificafiva da Prefeitura corrobora o fato. Importante ressaltar que a
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, no artigo 17, estabelece que a Entidade
Executora aplique o teste de aceitabilidade nas seguintes situações: sempre que ocorrer
alteração, no cardápio, & introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou, para avaliar
frequentemente a aceitação dos cardápios praticados.
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS deve tomar
medidas cabíveis para que o teste seja realizado com a supervisão de profissional de
nutrição habilitado.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:

RFNº
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1.3.1 DIRAE

Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste relatório quanto
à realização de testes de aceitabilidade dos cardápios, que pode se dar mediante a
apresentação de cópias dos resultados dos testes,
1.4 Ausência de regularização do Conselho de Controle Social no
sistema do FNDE.
Fato:
A Prefeitura não regularizou o cadastro do CAE junto ao sistema
SIMEC/FNDE (& atribuição de alimentar o sistema é da Secretaria Municipal de Educação,
detentora da senha para acesso ao sistema). Por meio da Portaria n.º 97.764, de 30/11/2016
a Prefeitura nomeou os membros do Conselho de Alimentação Escolar para o mandato de
2016 a 2019, no entanto, não houve a atualização cadastral do CAE no sistema
SIMEC/FNDE, em desacordo com o artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Cópia da Portaria n.º 97.764 9 Consulta SIMEC em 27/04/2018, Ata da
reunião com a Coordenação do PNAE realizada em 04/05/2018, consulta ao Portal do FNDE:
CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE acesso em 27/04/2018 e reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 07/05/2018.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:
—

"...Importa informar que, por conta dejudicialização do processo eleitoral, a
atual administração municipal não teve transição com a gestão pretérita. O
login e a senha de acesso à plataforma do CAE Web não foi repassada aos
atuais gestores. Por conta disso, foi solicitado junto ao MEC novo login e
senha. Cumpre ainda informar que a Secretaria está aguardando a
representação do sindicato municipal dos docentes para proceder o pedido de
nova portaria para o CAE, bem como a inserção de atualização da atual
composição do CAE na plataforma do CAE Web.."

Análise da equipe:
A justificativa da Entidade corrobora & constatação. Ficou demonstrado que a
composição para 2016 a 2019 encontra-se constituída, contudo o sistema SIMEC/FNDE não
foi devidamente atualizado pela Secretaria de Educação do município com os dados da nova
composição do conselho, contrariando o disposto 510 do artigo 34 da Resolução CD/FNDE
nº 26/2013. que estabelece:
"510 Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela EEx. por meio
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do cadastro disponível no portal do FNDE (www.fnde.gov.br) e, no prazo
máximo de vinte dias úteis, a contar da data do ato de nomeação, deverão ser
encaminhados ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder
Executivo, as atas relativas aos incisos II, III e IV deste artigo e a Portaria ou
o Decreto de nomeação do CAE, bem como a ata de eleição do Presidente e do
Vice—Presidente do Conselho."
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura Municipal de São Leopoldo—RS, para que um prazo
certo, comprove perante o FNDE/DIRAE & adoção de medidas concretas visando assegurar
a regularização do CAE no sistema SIMEC/FNDE.
1.5 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Familiar em quantidade inferior a 30%.

Agricultura

Fato:
Do

total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de

R$

2.617.498,00, & Prefeitura Municipal utilizou R$ 309.903,26 na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, que corresponde apenas 11% dos recursos
financeiros repassados pela Autarquia no exercício de 2017. Dessa forma a Entidade não
respeitou o mínimo de 30% para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, contrariando o disposto na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Extratos bancários extraídos da conta específica nº 66406-5 ag 0185-6 do
Banco do Brasil, e Relação - Pagamentos por Credor/Fatura - Prefeitura Municipal de São
Leopoldo/RS., processos de pagamentos, contratos da agricultura familiar e Relatório de
pagamentos Agricultura Familiar, exercício 2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:
—

"...Ao iniciar a administração municipal em 2017, a gestão 201 7—2020 se
deparou com restos a pagar para a agricultura familiar de 716.000,00 R$.
Para não haver a paralização das entregas da agricultura familiar e por
compreender as especiâcidades das cooperativas e agricultores familiares, a
administração privilegiou o pagamento destes débitos com recurso do Salário
Educação, conforme relatório anexo, no valor de 131.403,57 R$, ou seja, foi
utilizado 5% dos recursos do salário educação para pagar a Agricultura
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os dias 23 e 26 de abril, o
para
uma ação de monitoramento,
Leopoldo
em
São
CECANE/UFRGS esteve
assessoria e formação no âmbito da alimentação escolar. O objetivo foi prestar
apoio técnico na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), através de reuniões com os atores sociais envolvidos com a
alimentação escolar de cada município. Como resultado destas atividades,
ficou estabelecido um plano de ação a respeito do PNAE em São Leopoldo.
Dentre as ações, ficou acordado a adequação do uso dos recursos para o

Familiar. Cumpre-nos informar que entre

cumprimento do mínimo de 30% do PNAE para

a

agricultura familiar,

conforme Plano de Ação anexo...".

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura Municipal corrobora & constatação e demonstra
que as ações promovidas pela Entidade exprimem esforços, contudo, não foram suficientes
para garantir à aquisição dos produtos oriundos da Agricultura Familiar no limite mínimo de
30% dos recursos repassados pelo FNDE, contrariando o disposto no artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece que o total dos recursos
financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
Ainda, conforme Acórdão 925/2011

- Plenário/T CU:

"... empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando—se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses...."

A Prefeitura Municipal deverá empreender esforços no sentido de garantir a
aquisição dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou de suas organizações, nos percentuais preconizados na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, adequando, se for o caso, o planejamento das
aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros desse segmento no
decorrer de todo período letivo.

A Entidade deve atentar ainda, que o descumprimento das determinações
constantes da legislação do Programa, implica na aplicação do disposto no Item IV, do art.
41 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:
41 É facultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE
quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:

Art.

(...)
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IV não executarem o Programa
—

de acordo com as legislações pertinentes...”.

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.5.1 DIRAE

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual
definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
1.6 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O CAE não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle social e
fiscalização da execução do Programa. De acordo com o registro da reunião realizada com o
Conselho de Alimentação Escolar e registros no Livro de Ata efetuados em 2017, o conselho
informou que não tinha um plano de ação definido e cronograma de visitas para execução
das suas atribuições, como também não foram produzidos ou elaborados nenhum tipo de
relatório das visitas realizadas para verificação das ações do Programa, evidenciando assim
a atuação deficiente do CAE, contrariando o art. 35, inciso I, da Resolução CD/FNDE/Nº 26,
de 17 de junho de 2013

Evidências:
Ata de reunião com CAE realizada pela equipe de auditoria em 07/05/2017,
atas de reuniões realizadas pelo CAE em 2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 013-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:
—

"...a atuação deficiente do CAE é resultado, sobretudo, da falta de informação
e formação sobre a Alimentação Escolar e o papel do CAE, nos últimos anos.
Ao tomar conhecimento destas dificuldades, iniciou-se processo de formação

dos conselheiros. Lembramos aqui novamente da formação do
CECANE/UFRGS, ocorrida nos entre os dias 13 a 26 de abril de 2018. Com
isso, o município/secretaria está ciente da necessidade de melhor e maior
formação. Para tanto, organizará plano de formação junto aos conselhos do
FUNDEB e Alimentação Escolar..."

Análise da equipe:
Veríf1cou-se que o Conselho de Alimentação Escolar CAE não está atuando
de acordo com as competências definidas no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
—

K
['I
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17/06/2013, no acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados,
bem como a entrevista realizada demonstram que o Conselho não realizou satísfatoríamente
& verificação da execução e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.6.1 DIRAE

Notificar o Conselho de Alimentação Escolar para que exerça as competências
previstas na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em especial quanto à
atribuição fiscalizadora, prevista no Art. 35, inciso I.

1.7 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
De acordo com a inspeção "in loco" realizada nas escolas do município de São
Leopoldo/RS, verificou—se que o depósito de alimentos também é utilizado para
armazenamento de outros materiais, tais como: gás de cozinha, panelas, refrigeradores e
caixas de papelão, armazenamento em prateleiras de madeira, etc...,em desacordo ao
estabelecido no art. 33, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Relatórios fotográfico das visitas as escolas relacionadas, conforme descrito
quadro abaixo:
|

Escola Municipal "

Ocorrência

|

alimentos acondicionados com panelas, eletrodomésticos,
EMEF Prof. Emílio panelas de plástico, caixas de papelão e em armários de
Meyer
madeira,
alimentos armazenados em estantes de madeira, armários
EM. Olimpio Vianna de madeira com pouco arejamento com outros
Albrecht
equipamentos.

alimentos armazenados com panelas, refrigeradores,
EMEF Dilza Flores panelas de plástico e etrodoméstícos e em armários de
Albrecht
madeira.
EMEF Barão do Rio
Branco

EM. Salgado Filho
EMEF

Hauschild

alimentos acondicionados com aparelho microsístem,
caixas de papelão,
alimentos acondicionados em armários de madeira, com
Qanelas de plástico e ventilador com crosta de sujeira.

Z a i r a alimentos acondicionados com aparelho microondas,
cortador de legumes,

EMEF Santa Marta

ahmentos acondlcmnados com panelas de alumlmo,
cadeiras de madeira,
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EMEF
Couto

alimentos estocados em caixas de papelão, alimentos
Pªlº da 81 lv & acondlclonados
,
com armanos com materlals de uso
.

.

.

.

.

.

pessoal, ventiladores,

~

~

~

~

—;v' .
__
Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Paulo Couto

,

Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Zara
Hauschild

~~

~

,

l

~

_

Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Barão do Rio
Branco

~~
-

AJ

Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Emílio Meyer Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Salgado Filho
—
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Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Dilza Flores
Albrecht

~~
Alimentos acondicionados com outros materiais EMEF Olímpio
Vianna

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013—002/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 21 de maio de 2018, a seguinte justificativa:

"...Todas as UANs (Unidades de Alimentação e Nutrição) das
escolas possuem Manual de Boas Práticas, onde constam tais orientações.
Além disso, as manipuladoras de alimentos participam de formações/educação
permanente sobre o tema bem como orientação da equipe de nutrição. Em
algumas unidades há equipamentos e utensílios armazenados no
estoque/depósito de alimentos por falta de espaço em outro local apropriado.
Cabe salientar que as formações e fiscalizações serão intensificadas para
normalizar estas irregularidades, junto às manipuladoras de alimentos e a
equipe diretiva da escola..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Constatou-se em
inspeção às escolas que o depósito de alimentos também é utilizado para a guarda de outros
materiais alheios a alimentação escolar, em desacordo com o § 49, do artigo 33 da Resolução
FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que as entidades executores 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:
1.7.1 DIRAE

Entidade a adotar iniciativas de forma a promover a regularização
da situação apontada, no sentido de garantir o cumprimento do art. 33, § 49 da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e da Resolução nº 216 — ANVISA — Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

Notificar

&
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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.

Qualiãcação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 16.873,69
Extensão dos exames:
Analisada & 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$ 16.873,69 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e tres
reais e sessenta e nove centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram a
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no

exercício de 2017, referente a (ao):

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

—

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

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

Não houve inspeção in loco aos veiculos, tendo em vista que o gasto efetuado
com os recursos do Programa foram para a aquisição de passe escolar.

Constatações:
2.1 Ausência de irregularidades na execução do Programa.

Fato:
Na amostra analisada, referente à execução do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar PNATE, correspondente ao repasse efetuado em 2017, veriﬁcou-se
conformidade na execução do Programa, de acordo com o estabelecido no Anexo IV, do
PAINT/2018.
—

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente específica do programa nº 30273-2
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agência nº

185—6, de

acordo com consulta realizada em 23/04/2018.

Análise da equipe:
Os recursos repassados pelo FNDE a conta do Programa PNATE foram
utilizados para aquisição de passe estudantil no atendimento os alunos matriculados na
educação básica, em conformidade com o disposto no art. 14 da Resolução DC/FNDE nº 05

de 28 de maio de 2015, que estabelece:

“Art. 14 Os recursos repassados

à conta do PNATE

destinar-se-ão a:

...IV aquisição de passe estudantil quando houver oferta de serviço regular
de transporte coletivo de passageiros..."
—

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 599.300,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, do exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$ 437.200,00 (Quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos reais),
referente às UEx(s)., relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.
—

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram a
das
ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
verificação
exercício de 2017, referente à(s):

Inspeção nas escolas: veriiicação '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 16 unidades escolares, conforme segue:

~

rITEMi C. INEP
1

[2

UNIDADE EXECUTORA
43139736 .CPM EMEF joão Belchior Marques Goulart
143201091 [CPM EMEF Santa Marta
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ITEM c. INEP

UNIDADE EXECUTORA

II

"INSPEÇÃO VALOR
SIM
26.640,00
SIM
24.56000
SIM
24.44000
NÃO
“23.420,00
SIM
[22.660,00
SIM
21.000,00

3_I 43139647 IICPM EMEF Dr. Paulo da Silva Couto

[[43139639 IICPM EMEF Olimpio Albrecht
I5_II43139728 ICPM EMEF Paulo Beck
[4

[7

43139310 CPM PROF. Maria Gusmão Brito

[8

43139418 CPM EMEF Castro Alves

9

[43254004 CPM EMEF Padre Orestes João Stragliotto

[1_0___[

43139450 CPM EMEF Otília Carvalho Rieth

I

[[43139477 [[CPM EMEF Padre Emilio Meyer
[[43139523 [[CFM EMEF Zaira Haschild

I11

I12

[[43139469 IICPM EMEF Paul Harris
[43139442 CPM EMEF Irmão Weibert

[13

14

[

I

I

I

[[43189385 ICPM PROF. Alvaro Luis Nunes

[6

[

I

.

NÃO

"20.900,00

[

SIM

[20.520,00

I

SIM

I20.420,00

I

SIM

[119.380,00

[

SIM

”19.20000

[

SIM

[18.570,00

[

NÃO

[18.060,00

SIM

[[

SIM
NAG

“17.98000
“17.48000
“19.39000

[

NAG

[

[
[

[

[

[

15

[20

[[431396553CPM EMEF João c. Hohendorf
[[43139566[CFM EMEI Jesus Menino

I22

43139388 .CPM EMEF Barão do Rio Branco
[[43139396 [[CFM Senador Salgado Filho

[19

lLl

Total

[

.

[

.

43181430 [CPM EMEF Maria Edila Silva Schmidt
16
[43139779 ICPM EMEF Professora. Dilza Flores Albrecht
lLlÍ43139493 CPM EMEF Rui Barbosa
II43139787 CPM EMEF Edgard Coelho
I18

[

l

.

[

[

[[

NÃO

[

[

I

.

13.480,00

SIM

[12.710,00
[ 11.400,00

SIM

"11.120,00

[

I

[

[[437.200,00[

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

Constatações:
3.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante
a emissão de cheques, contrariando 0 previsto no § 19, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e
caput do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, em

que

OS

fornecedores ficam devidamente identificados.

Evidências:

;x

Telas de consultas no Sltlo do Banco do BraSIl, em 27/04/2018, referentes aos
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extratos bancários das contas correntes da escolas listadas abaixo:

Agência

Unidade Escolar

Código INEP

EMEF Professora Maria

43139310

€513,239
80276

185

Gusmão Britto

EMEF Franz Louis
Wemmann

~
~
~
~
~~
43139434

EMEF Padre Orestes João

43254004
43139388

Stragliotto

2990

57215

2904

181102

HEMEFBarão do RíoBrancoll 2990

1

~
57258

11

43139647

EMEF Dºmº“ Pªºlº dª
Sllva Couto

2904

55468

43005624

EMEF Francisco Candido
Xawer

185

648175

EMEF

43182909

Mªríª Emmª dº

EMEF Paulo Beck

43139728

1

1

185

Paula

185

1

108294

70072X

11

1

43189385

EMEF Professor Alvaroo
Luls Nunes

185

22 62 46

43139779

EMEF Professora Dilza
Flores Albrecht

2990

57169

43139507

1

43201970

1

43201806

1

43202004

1

43007970

1

EMEF Sãojoão Batista

11

EMEIAcáciaMímosa

11

EMEIAmorPerfeíto

11

11

11

43201865

EMEIBemmeQuer
EMEIBrinco dePrincesa
EMEIIpêamarelo

43002137

1

43139566

1

43226000
43201938

185
185

11

185

1

2904

1

11

EMEI Jesus Menino

11

11

11

486779

1

672858

1

486760

11

11

1

220558

1

700754

1

196541

1

1

11

EMEF PFºfºSSºrJºSª
Gnmberg

11

J

2990

1

EMEI Vitória Régia

167282

185

EMEI Sonho Nosso

11

[V 486787
11

11

11

700738

11

2990

11

EMEIJardimVerde

43139485

43139442

185

11

11

1

185

11

486825

185

11

80314

185

EMEF Irmão Weibert

700770

185

1

1

1

1

1

43139469

1

43139418

1

11

11

EMEF PaulHarris

EMEFCastroAlves

EMEFEdgardCoelho

43139787

1

1

43139493

1

11

2990

2904

11

EMEFRuiBarbosa

EMEF Olimpio Vianna

Albrecht

1

11

57185

1

11

1

57312

11

2990
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Código INEP

Unidade Escolar

43139523

EMEF Zaira Hauschild

43201962

EMEI Girassol

[

43139396

[

43139396

[[

EMEF Bento Gonçalves

EMEF

~

corrente

[

[[

[

Mªnº

2990

57274

[

486809
57207

2990

[[

57304

2990

57231

185

439878

00g

43139663

EMEF Doutor Jorge
Germano Sperb

2990

57177

43139736

Eãgqeªsºâªfâºr

185

467553

2990

57266

2990

57290

EMEF

43139477
43139744

[[

Pâªysãfr

Bªnhº

EMEF Arthur Ostermann

[[

EMEF Henrique
Maximiliano Coelho Neto

[

43139760

EMEFlf’glfgné‘lbem

185

~
~

43139655

EMEF Professor João
Carlos Von Hohendorff

2904

66536

43139426

EMEF

43139221

~

43139450

43201091

43211550
43211518

aggããâgrººª dª

EMEF

2990

2904

%ªâªaºsvªldº

2990

dª Sªvª

EMEF

43181430

[

185

EMÉÉÃÉÉSSRÉZÃUM

43139205

[

[

Gigºlº" Vlanna

EMEF

43139752

Sªªrª

2990
185

593133131“

43139710

[

[

sªlgªdº

EMEF

Conta

Agência

185

Mãªãlfnªlã

[[
[[

[[

EMEF Santa Marta

EMEF Tancredo Neves

EMEI Antonio Leite

185

[[

[[

185

[[

185

80322
57282

5545X
57193

80349
80268

[[

700789

[[

46757X

[[

700746

[

[

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019—003/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
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"..As escolas estão em processo de migração do sistema de pagamento por
meio de cheques para o sistema eletrônico. As agências bancárias não estão
mais fornecendo cheques. Quando os talões terminam, as escolas passam a
receber cartões eletrônicos.
No entanto, cumpre-se salientar que a Resolução nº 10 de 18 de Abril de 2013
CD/FNDE estabelece em seu art. 14, § 2, alínea b o seguinte: ”UEX e EM,
mediante utilização de outros mecanismos oferecidos pela agência bancária
depositária dos recursos, para adoção das modalidades de pagamento
eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo, e mediante cheque
nominativo ao credor”. No § 3 também se dá a possibilidade de pagamento por
meio de cheque. Por conta disso, estamos diante de uma Resolução mais
recente do FNDE estabelecendo que a movimentação da conta pode ser por
meio de cheque nominativo.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
Programa, evidenciou—se a inadequação de movimentações financeiras ao
pelo
beneficiadas
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução CD/FNDE
nº44/2011.

Contudo, O FNDE, por meio da Resolução CD/FNDE 10/2013, que dispõe
sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE,
autoriza as U.Ex's & utilizar cheques para movimentação financeira nas contas específicas
do Programa, conforme diposto no § 2º do Art. 14 da citada Resolução:
§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEX representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas a

I

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 São Leopoldo/RS e às UEX, tendo em Vista que
seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados pelas
Unidades Executoras relacionadas no campo evidência, verificou-se a ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, contrariando
o art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
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Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018, em
Solicitação de Auditoria SA nº 019—003/2018; e notas fiscais exemplificadas a
—

CNP]
l Unidades Executoras " Fornecedor "
" Nota Fiscal
EMEF
Kallena
Santa
Marta
”10.864.461/0001-66 l04269 série 1
]CIPM
[[
CIPM EMEF Doutor Paulo Vitor Refrig.
da Silva Couto
Friopeças
CIPM EMEF Olimpiº

Albrecht

Brusius

I

[

93.445.963/0001-80 028.607 série 1
09.316.105/0001-29 228800 série 1
91.256.032/0001-08 002.753 série

1

CIPM DA EMEF Professor
Alvaro Luis Nunes

RN com. varej. 13.481.309/0195—35

CIPM PROF Maria
Gusmão Brito

Mag. Luiza

47.960.950/O419—01 898.706 série 7

CIPM EMEF Zaíra
Haschild

Quero quero

96.418.264/0267/90

CIPM Senador Salgado
Filho

PF. MEI

174.483.750—00

1861622 série
10

0186135 série
2

871427 K

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

-

SA nº 019-003/2018 a

Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018

-

Prefeitura

SMED São

Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria de Educação encaminhou no dia 19 de dezembro de 201 7
Memo n. 808/2017 (anexo) orientando as equipes diretivas das escolas da
rede municipal de ensino as prestações de contas. Sobre as notas fiscais foi
orientado que as notas originais deveriam ser ”emitidas em nome do CPM e
identificados com ”PAGO COM RECURSOS/PDDE/2017 CH Nº .............
conter o ”RECEBIDO ou PAGO”. Importa ainda ressaltar que as escolas que
não atenderam esta orientação estão em processo de diligência para a
correção e adequação da prestação de contas e o correto preenchimento das
notas fiscais. ..."
—

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que ímplementará medidas cabíveis, quanto a ausência
de identificação nas notas fiscais.

A justificativa apresentada corrobora a constação, pois a ausência de
identificação na documentação comprobatória das despesas com o nome do Programa e do
FNDE, contraria o disposto no caput do art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que
determina que a documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer
outros documentos a serem emitidos em nome das UEX 's deverão ser identificados com os

sí
ª

.º.
«N.
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nomes do Programa e do FNDE.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A Prefeitura

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

3.3 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
Na análise dos documentos comprobatórios de execução do PDDE/2017, parte
das Unidades Executoras não atestou o recebimento de todos os bens adquiridos com
recursos do Programa, conforme relacionado no campo "Evidência".

Evidências:
Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, 11 de junho de 2018, em resposta à
Solicitação de Auditoria SA nº 019-003/2018 e notas ﬁscais exempliﬁcadas a seguir:
—

[

Unidade Executora

H

Favorecido

CIPM EMEF Jºªº Belem“

Comabe

Marques Goulart

[ CIPM EMEF Santa Marta
CIPM DA EMEF Paulo
Beck
CIPM EMEF Professor
Emílio Meyer

IF

Kallena

Tubularte

lr

CNP]

J

Nota Fiscal

]

87.551.867/0001-13 166044 série 3
IW).864.461/0001-66 F04269 série

1

15671 série

1

00.258.563/0001—84

,

.

.
Digital Ofﬁce 11.994.319/0001—56 009.658 serie
.

l

1

ª

série
[ CIPM EMEI Jesus Menino [Mundo cnangall74.850.231/ooo1201(005251

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-003/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria de Educação encaminhou no dia 19 de dezembro de 2017
Memo n. 808/2017 (anexo) orientando as equipes diretivas das escolas da
rede municipal de ensino as prestações de contas. Sobre as notas fiscais foi
orientado que as notas originais deveriam ser ”emitidas em nome do CPM e
I
identificados com ”PAGO COM RECURSOS/PDDE/ZOI 7 CH Nº ............. ',
—

lx.
R.F.Nº 19/2018 I PREF MUN DE SAO LEOPOLDO

“Mªgde- 61

\

\
“iii

xX

.

conter o ”RECEBIDO ou PAGO”. Importa ainda ressaltar que as escolas que
não atenderam esta orientação estão em processo de diligência para a
correção e adequação da prestação de contas e o correto preenchimento das
notas fiscais. ...“

Análise da equipe:
A ausência de registro na documentação comprobatória das despesas, que
ateste o recebimento dos produtos e/ou serviços adquiridos, infringe o disposto nos art’s. 73
e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, combinado com o disposto no inciso III, § 2° do art. 63
da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, sendo que aquele dispositivo trata do recebimento do objeto
contratado e este determina que a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou
serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega do material ou da prestação
efetiva do serviço.
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União, por meio da publicação
Licitações e Contratos Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª edição revista ampliada e
atualizada, de 2010; em sua página 735 dispõe:
—

"Concretiza-se a atestação com a declaração e assinatura do responsável no
verso da nota fiscal/fatura ou documento equivalente. Atestação cabe a
servidor do órgão ou entidade contratante, a ﬁscal de obra ou de serviços ou a
outra pessoa previamente designada pela Administração para esse ﬁm."
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.3.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PDDE, que determina o atesto de recebimento dos produtos/serviços nos
comprovantes de despesas realizadas a conta do Programa.

3.4 Débitos incompatíveis.
Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou—se débitos a
e tarifas bancárias referentes a devolução de documentos e emissão de
extratos bancários, pertinentes as contas correntes específicas das unidades executores,
conforme discriminado em "Evidência", incompatíveis com o objeto do Programa, em
desacordo com 0 art. 49, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

titulo de taxas

Evidências:
Telas de consulta realizada em 27/04/2018, dos extratos bancários extraídos
do sitio do Banco do Brasil das contas específicas, das escolas conforme relacionadas no
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quadro abaixo:
I

Ocorrência

AgêncialCta.Correntel

UEX
CPM Prof. Dilza
Flores Albrecht

CPM Barão do Rio
Branco

CPM Senador
Salgado Filho

29044

29904

29904”

5716-9

Reativaçao Fornec.
de Cheques

57258

extrato
extrato
extrato
extrato

5720-7

extra
extra
extra
extra

extrato extra
extrato extra
Reativação Fornec.

,

Hauschild

29904

57274

Valor
10,00

2,80
2,80
2,85
2,85

de Cheques

CPM Zaira

I

T.Bacen devolução
T.Devolução Cheq
T.Bacen devolução
T.Devolução Cheq

I]

Data

I

26/09/2017
02/12/2016
04/04/2017
02/08/2017
04/12/2017

2,85 03/01/2017

lãlãã
2383383
’
0,35

01/06/2017
0'35 02/07/2017
27108 03/07/2017
50'00 03/07/2017

22 92

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-003/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:

"...As agências do Banco do Brasil seguidamente descumprem a Resolução
CD/FNDE nº 44/2011. De posse da presente S.A. e com cópia da Resolução
encaminhamos à Procuradoria do Município para que seja feita a devolução
dos valores relativos às tarifas bancárias, bem como a exigência de não
cobrança de taxas.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que
conforme a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários das referidas
UEx's, verificou-se tratar de débitos & título de taxas e tarifas bancárias que não estão
contemplados pelo Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o
Banco do Brasil SA, contrariando o disposto no art. 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.
Com relação às tarifas bancárias pela realização de emissão de extratos
de contemplação do referido termo de cooperação se deu em razão do
ausência
a
bancários,
número de operação realizada pelas U.Ex's, o qual superou o limite estabelecido no Termo
de Cooperação Mútua nº 42/2016, contrariando os ditames previstos no § Iº e 29, do Art. 4º
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Resolução CD/FNDE nº 10/2013;
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a cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia
do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:
§ Iº É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:
(...)
IV cobertura de despesas com tarifas bancárias./'.

art. 49. Os recursos do programa destinam-se

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

§

lº e 29, do Art. 49 da

"...lº Conforme

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

Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto,

determina:
"... Parágrafo Sexto -As contas correntes serão insentas das tarifas listadas no
Anexo 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo beneficiário sem
previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares. ..."

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.4.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo
em vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil.
3.4.2 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 & creches e escolas, hem
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

N
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Montante dos recursos financeiroszR$ 259.787,67
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de R$
3.047.369,58 (três milhões, quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e
cinquenta e oito centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nº5 5830/2013,
5832/2013, 5834/2013, 7603/2013 e 8689/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 259.787,67 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Proínfâcia, TC
5834/2013, no exercício de 2012.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, às contas dos Termos de Compromisso nº5 5830/2013, 5832/2013, 5834/2013,
7603/2013 e 8689/2014, referente à (ao):

- Inspeção 'in loco': verificação

da situação física das obras.

Acompanhamento da execução: conformidade das infomações no SIMEC
inconformidades apontadas pela empresa.
—

e

tratamento das

Foi inspecionada & obra de construção de 01 unidade de educação infantil do
Proinfância, tipo 'B', com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em
25/04/2018, conforme segue:
. A
.
Termo de
nencxa
Compromisso

Valor
Localizaçãº
ID obra da obra
Global

gªlã?”

.
Percentual Simªº-ªº
Gasto

execução

Rua

19694

5830/2013

30/09/2018

Seringueira

_Armiº da
Mªnteigª
Rua 07

19700

1.506.849,81

380.110,63

0,00

0,00

779.738,29

193.866,39

0,00

0,00

1.505.980,13

250.297,33

0,00

0,00

-

DSantos

umont
19679

5832/2013

30/12/2018

Rua Taiti-

Vicentina
,

Rªgªªªmª

25725

Pogennstçm— 1.505.385,41

eltona

1.215.096,06 1.215.096,06 1.683.830,23

99,72

259.787,67

0,00

0,00

376.432,22

0,00

0,00

Rua

5834/2013

31/10/2018

eltona

7603/2013

Em

Reformulação
Em

Reformulação

_

19686

-

Em
Reformulação

Rua de
Acesso 02 1.505.728,90
30/12/2018 1009208
Santos

Concluída
Em

Reformulação
Em

Reformulação

Dumont
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Rua Rio

Tietê

1011009

8689/2014

30/09/2018

1.487.187,11

0,00

0,00

0,00

Em
Reformulação

1.487.117,11

371.779,28

0,00

0,00

Planej amento
Pelo
Proponente

—

Arroio da
Manteiga
Rua Três de

Maio Pinheiro

1011010

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Ausência de comprovação de despesas

Fato:
Em análise dos documentos referentes às despesas, a Prefeitura Municipal de
São Leopoldo não apresentou comprovantes de todos os débitos realizados à conta
específica do PROINFÃNCIA - Termo de Compromisso 5832, conforme relacionado em
"Evidências".

Evidências:

~

Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018; e extrato
bancário da conta específica do Proinfância (Termo de Compromisso 5832/2013) sob
número 54.835-9 da agéncia 185-6 do Banco do Brasil S.A., cujos débitos não comprovados
são relacionados a seguir:

Dãºgº

Data

Histórico

23/02/2017”

1.057,25]

MOVIMENTODODIA

[05/10/2016]

2.447,30"

MOVIMENTO DO DIA

16/11/2015]

13,27]]

MOVIMENTO DO DIA

16/11/2015]

62,61

MOVIMENTO DO DIA

]19/01/2015

]

1.487,42

]

INSS ARRECADACAO

]

CNPJ Beneficiário Razão Social
—

—

-

-

-

-

]]

]]

]

]]

]

]]

-

]]

]]

~

[05/12/2012

110,76]]TRANSFERENCIA DE SALDO]

-

28/11/2012]

2.270,58HTRANSFERENCIA DE SALDO]

-

]21/08/2012l]

891,13”

]07/08/2012]

2.270,58"

]

]

-

]

CANADA
TED
52.081,24
04.794.635/0001-69 ENGENHARIA
TRANSF ‘ ELETR ‘ DISPONIVEL
LTDA

22/07/2014

Total

]]

-

]

62.692,14“

INSS ARRECADACAO

TRANSFERENCIA

]
]]

.l

]

]

]]

]]

]

-

-

-

-

]

]

]

-

]]

]

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-004/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
—

"..As notas fiscais faltantes relacionadas na SA. 019-04/2018 sobre obra da
proinfância, oriunda do Termo n. 5832, estão sendo encaminhadas por email
Aproveito para
ao endereço
de pagamento
comprovantes
e
INSS
de
pagamento
de
informar que as guias
grandes).
arquivos
da Prefeitura (estão salvos no google drive porque são
Também é importante salientar que as notas fiscais estão organizadas de
2012 a 2016) [sic], seguindo a ordem pasta na SA. de trás para frente.
Ressalta-se que as respostas serão postadas fisicamente e, instruídas de
cópias de documentos autenticados por servidor concursado devidamente
identificado com nome e número de matrícula, acompanhadas de cópia de
publicação oﬁcial e com data de autenticação. ..."

eletronz’co:@fnde.gov.br.

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS alegar ter
encaminhado comprovantes dos débitos não apresentados "in loco", parte dos débitos
permanece sem ser demonstrado, conforme relação no campo "Evidência", O que contraria o
disposto nos itens XVIII e XXI do Termo de Compromisso 5832/2013, os quais estabelecem
como obrigação da Prefeitura de arquivar as vias originais em sua sede, para que possa
apresentar ao FNDE/MEC o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada a conta dos recursos transferidos à conta do Programa,
a qualquer tempo e a critério dessa Autarquia Federal:
os documentos comprobatórios das despesas em nome do
município ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do
Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços
de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas referidos no Capítulo IV, pelo prazo de vinte anos contados da data da
aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso;

“XVIII - Emitir

(...)
a seu(s) representante(s) legalmente
autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada a conta dos recursos transferidos à conta
do Programa, a qualquer tempo e a critério daquela Autarquia Federal;..."

XXI - Apresentar ao FNDE/MEC ou
constituído(s) 0

original ou

a cópia

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP
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Notificar a Prefeitura Municipal objetivando que a mesma comprove,
mediante a presentação de documentação hábil, que a referida despesa foi realizada na
execução do objeto pactuado, adotando, se for ocaso, junto à Diretoria Financeira - DIFIN,
providências quanto à reparação de eventuais danos ao erário.

4.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.
Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2.0, verificou-se que a
Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC—Obras 2.0 as notas fiscais referente à execução
da obra do PROIN FÃN ICA ID: 19686 - CMEI Waldir Artur Schimidt conforme demonstradas
no campo "Evidências" pertinente a execução da obra citada, em desacordo com os
dispostos no inciso III, do art. 25, letra ”f" e ”o" e inciso III do art. Sº da
Resolucão/CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:

~
~

Notas fiscais relacionadas a seguir:

NFS não

Razão Social

CNP] Beneficiário

inseridas no
Simec

[Canadá Engenharia Ltda.

H

[Canadá Engenharia Ltda.

]

04.794.635/0001-69 l201569

[Canadá Engenharia Ltda.

[

04.794.635/0001-69 [201568

04.794.635/0001-69

N

201683

Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 ”201483

“Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 ”201428

ICanadá Engenharia Ltda.
[Canadá Engenharia Ltda.

[

]

[Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69
04.794.635/0001-69

l

[

201422

201417

[Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 'I20144
04.794.635/0001-69 [201380

]Canadá Engenharia Ltda.

l04.794.635/0001-69 ”201372

[Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69

Canadá Engenharia Ltda.

201365

~
!

Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 [201360
"04.794635/0001-69 201353

Canadá Engenharia Ltda.

[04.794.635/0001-69

loanadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69

ICanadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 [201286

LCanadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69 [201264

]
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Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69

Canadá Engenharia Ltda.

04.794.635/0001-69

[Canadá Engenharia Ltda.

[

I

201259
201258

“04.794.635/0001-69 ”201241

I

[

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-004/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:

"...Como consequência da resposta contida no item ”b" desta S.A. 01904/2018, informamos que procederemos a inserção das notas fiscais restantes
na Plataforma SIMEC, imediatamente após o encaminhamento deste ofício ao
FNDE. Dessa forma, após a inserção das notas fiscais e demais documentos
exigidos, procederemos o encerramento da obra, e o atestado de conclusão da
obra para o encerramento do Objeto. ...”

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS informar que
procederia ao cadastro das notas fiscais no SIMEC, de acordo com consulta realizada ao
sistema em 02/07/2018 os documentos não foram inseridos, contrariando o disposto no item
X do Termo de Compromisso 5832/2013, 0 qual determina a Prefeitura Municipal:

"...cientiﬁcar o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do objeto
conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação), no endereço eletrônico http,«/Lsímec,mec,ggv,br,' ..."
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:

4.2.1 A Prefeitura

Para que adote providências quanto à regularização das notas fiscais pagas
com os recursos repassados pelo FNDE quanto a inserção de informações no Sistema
Simec, em conformidade com as regras do Programa.

4.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do programa.
Fato:

~
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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 item XVIII do Termo de Compromisso nº

~

5832/2013.

Evidências:

Notas flSCªíS relacionadas a seguir:

IRazão Social

ICNPJ

Beneficiário “NFS não inseridas no Simec

Canadá Engenharia Ltda,] O4.794.635l0001—69

201683

|

~

~

[Canadá Engenharia Ltda.||O4.794.635/0001-69 [201569
[Canadá Engenharia Ltda—.HO4.794.635/0001-69

201568

|

[Canadá Engenharia Ltda.“04.794.635/0001-69

201483

]

|Canadá Engenharia Ltda.”04.794.635/0001-69 [201428
___—___J__.

leanadá Engenharia Ltda.HO4.794.635/0001-69_| 201422
[Canadá Engenharia Ltda]|04.794.635/0001-69 “201417

|Canadá Engenharia Ltda."04.794635/0001-69 "20144
[Canadá Engenharia Ltda.“04.794.635/0001-69 “201380
[Canadá Engenharia Ltda."04.794635/0001-69 “201372

[Canadá Engenharia Ltda.||04.794.635/0001-69

201365

|Canadá Engenharia Ltda.l|04.794.635/0001-69

201360
~
~

[Canadá Engenharia Ltda. ]04.794.635/0001-69

|

201353

|Canadá Engenharia Ltda. [04.794,635/0001-69 “2012112
[Canadá Engenharia Ltda. |04.794.635/0001-69 "201294
|Canadá Engenharia Ltda. |O4.794.635/0001-69 [201286
[Canadá Engenharia Ltda., 04.794.635/0001-69 |201264
~

[Canadá Engenharia Ltda. 04.794.635/0001—69 “201259
~

_____l

lCanadá Engenharia Ltã]04.794.635/0001-69 IIÃHZSB
lCanadá Engenharia Ltã||04.794.635/0001-69 “201241

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

- SA,

para

a

presente

constatação.

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas fiscais com o nome do FNDE e do
Programa contraria o disposto no ítem XVIII do Termo de Compromisso 5832/2013 que
estabelece:

(XX
º'-

.
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"...Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município
ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e
arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas referidos no Capítulo IV, pelo prazo de vinte anos contados da data da
aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o
caso;..."

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:

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 não

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação:
4.3.1 A Prefeitura
Para que adote providências quanto à regularização da identificação das notas
fiscais pagas com os recursos repassados pelo FNDE, em conformidade com as regras do
Programa.

4.4 Despesas incompatíveis com o objeto do Programa
Fato:
Em análise dos débitos realizados às contas específicas dos Termos de
Compromisso nº5 5832/2013, 5834/2013 e 7603/2013, verificou-se débitos identificados
como "Transf Depósito Judicial" sem retorno à conta respectiva, além de despesas a título de
multa/juros decorrentes de atraso de pagamentos de INSS das despesas custeadas com
recursos do Proinfância - Termo de Compromisso 5832/2013.

Evidências:
Ofício nº 275/2018

-

SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018, em
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resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-004/2018; Guias da Previdência Social; e
extratos das contas específicas dos Termos de Compromisso nºS 5832/2013, 5834/2013 e
7603/2013 da agência 185-6 do Banco do Brasil S.A., em que são identificados os seguintes
movimentos:

~
Valor
Debitado

[$$$

Valor

gªgª]

(R$)

~

~

04/03/2015
|

|

|

|

27/08/2013

27/08/2013

~

201,80]

]

17/04/2014

201483

173,47]

28,33
113,83]

|

1.225,59

201410

1.111,76

||

1.851,01“ 201352

1.809,22

~

~

262,68” 201353
489,66" 201241

Jl

ll

256,75]

5,93

488,05”

1,61|

|[

191,49]

Total

|

Conâzgârggte
.

41,79
~

ÍI

23/07/2012

Jag“

Devido
INSS (R$)

'

Valor

Identificação do
Débito

Data

C ompromlsso

Debitado

~

63532-4 - TC
7603/2013
57784—7 - TC

5834/2013

54.835—9-TC
5832/2013

16/11/2015

28/11/2012

Transf Depósito
Judicial

76'72

Transf Depósito

787'67

judicial

28/11/2012

Transf Depósito
Judicial

2.270,58

05/12/2012

Transf Depósito
Judicial

110,76

16112015
] /

Transf Depósito
.
Judlcml

62,61

16/11/2015

Transf Depósito
Judicial

05/10/2016

Transf Depósito
Judicial

23/02/2017

Transf Depósito
Judicial

.

Total

~
13,27

2.447,30
1.057,25

||

6.826,16!

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-004/2018 questionando
incidência judicial na conta, a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS apresentou por meio
do Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
a
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"...A movimentação nas contas bancárias são resultado de bloqueios judiciais,
oriundos de ações de munícipes junto ao ministério público e ao juizado de
infância e juventude, solicitando vagas para educação infantil em idade creche
(0 a 3 anos). Cumpre-se nos informar que ao longo de 2017, distintamente do
que ocorria em gestão anterior, a Administração Municipal estabeleceu
negociação com a promotoria de educação no sentido de interromper os
bloqueios judiciais.
Ficou acordado com a promotoria de educação e juizado da infância e
juventude que os pedidos de vagas em creche serão encaminhados à
Secretaria de Educação, para proceder a matrícula. Além disso, ressalta—se
que os valores de muitos dos bloqueios judiciais para cada vaga são muito
além dos custos na rede municipal de ensino ou pelo sistema de compra de
vagas nas escolas de educação infantil particulares e 0505. Por conta das
ações da administração, os bloqueios judiciais têm reduzido. Observa-se
também que, por conta deste acordo, as guias de pagamento de vagas judicias
são repassadas diretamente à secretaria de educação para pagamento com
recursos do município. ...“

Análise da equipe:
A realização de despesas com juros e incidência de bloqueios judiciais
contrariam o disposto no art. 59, Inciso III, letra "b" 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 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal que garantam o saneamento do fato apontado e a correta restituição dos valores
à conta do Programa, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os
cofres da Autarquia.

4.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira nas Contas Correntes
54.835-9, 57.784-7, 63.532-4 e 63.685-1, todas da agência nº 185-6 do Banco
do Brasil S.A., específicas dos Termos de Compromissos nºs 5830/2013, 5832/2013,
5834/2013, 7603/2013 e 8689/2014, respectivamente, verificou-se que a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo, realizou movimentação indevida, conforme demonstrado no
campo "Evidências", em desacordo com o previsto na letra "b", no inciso III, do artigo Sº da

nºs 56.314—5,
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Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/07/2012.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes da agência 185-6 do Banco do Brasil
S.A. identificadas nos quadros discriminatórios a seguir:
Data

56.314-5 - TC 5830/2013

533323261?

57784-7 - TC 5834/2013

635324 - 'rc 7603/2013

636854 - TC 8689/2014

Histórico

380.000,

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoría

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
A movimentação indevida dos recursos financeiros repassados pelo FNDE da
conta específica do Programa, contraria os artigos Sº e 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de
1 3/07/2012, que determina:

"..Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:

(...)

III

.

aos municípios, estados e ao

Distrito Federal:

IV

( ...)

!

',

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

Art. 13. Os recursos financeiros de que trata esta Resolução serão creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica, a ser aberta pelo
FNDE/MEC, em agência do Banco do Brasil S/A.
(...)

ser destinados somente
ao pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação
financeira, e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico,
mediante devida identificação da titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos, sendo
proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.50 7/201 1.
549. Os recursos da conta corrente específica deverão

transferidos serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa
finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado
aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização
ocorrerem prazo inferiora um mês...".
559. Enquanto não utilizados, os recursos

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1 DIGAP
a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
o saneamento do fato apontado e a correta restituição dos valores
garantam
Municipal que
à conta do Programa, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os
cofres da Autarquia.

Avaliar

4.6 Ausência de aplicação dos recursos do Programa no mercado

financeiro.
Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira nas Contas Correntes
nºs 56.314-5, 54.835-9, 57.784-7, 63.532-4 e 63.685-1, todas da agência nº 185—6 do Banco
do Brasil S.A., específicas dos Termos de Compromissos nDs 5830/2013, 5832/2013,
5834/2013, 7603/2013 e 8689/2014, respectivamente, verificou-se que houve períodos sem
"
aplicação no mercado financeiro, conforme demonstrado no campo Evidências", em
desacordo com o disposto no item IV dos referidos Termos de Compromisso.

Evidências:
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Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil aos extratos bancários da
185-6
agência
referente aos Termos de Compromisso conforme especificados a seguir:

Conta Corrente - Termo
Data Imc1al Data Fmal Valor (R$)
de Compromisso
31/03/2015 ]]16/03/2016*]]356.000,00]

31/08/2015 ]]16/03/2016*]]370.000,00]

[31/08/2015 [15/10/2015

2.281,59
.

*
16/03/2016 ]
154.365,86
01/07/2016 [[11/07/2016[[300.00000

56.314-5 - TC 5830/2013

~
]

]

01/07/2016 ]] 20/07/2016 200.000,00
01/08/2016 ]] 30/08/2016 590.000,00.

[01/09/2016 [29/12/2016 590.000,00]
]

01/09/2011 [26/10/2011[[500.00000[

[01/09/2011 ][23/07/2012

54.835-9 TC 5832/2013

594,67

[[

07/08/2012

28/11/2012

30/01/2013

06/02/2013 300.000,00

2.270,58

—

30/01/2013
]

.

22/02/2013]

52.900,00

~

01/09/2016

]]

21/09/2016

]29/09/2016

[[

23/02/2017

80.000,00]

[

1.057,25[

[

29/09/2016

05/10/2016

19/06/2012

12/07/2012 259.000,00

]19/06/2012

28/11/2012]

2.447,30
787,67

[30/04/2015 16/03/2016*] 180.000,00

5778“

_

TC 5834/2013

31/08/2015]]16/03/2016* 120.000,00]
*
]16/03/201ã]
41.603,56[
]

.

[

63.532-4 - TC 7603/2013

~
[01/08/2016

[[

30/08/2016 265.000,00]

]

01/09/2016

[[

21/09/2016 265.0001ﬂ

[

30/09/2016

[[

29/12/2016 [[269.000,00[

~

[03/01/2014

22/01/2014 [376.432,22]

[31/03/2015

10/04/2015]

[31/03/2015

16/11/2015IL

6.600,00]
76,72]

[31/03/2015 21/03/2016*]]400.000,00]
]21/03/2016
[

[

[[

*
[[

30.655,73

01/07/2016 [ 22/07/2016] 300.000,00
01/08/2016 18/01/2017 380.000,00
,

]01/09/2016
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18/01/2017]
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5.000,00]

~

;

|

14/05/2014“17/09/2014J1371.700,00
79,28
14/05/2014 || 13/10/2013]
31/03/2015

63.685-1

-

][

13/10/2015

||

~

2.030,04I

31/03/2015 |l16/03/2016*|[390.000,00l

TC 8689/2014
~

|16/03/2016

||

01/08/2016

[|

|

|

*

|[20.388,27|

30/08/2016

Ipanemª

01/09/2016 n29/12/2016Jl380.000,001

*Observar constatação "4.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa."

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

- SA

para

a

presente

constatação.

Análise da equipe:
Em análise dos extratos bancários das contas que receberam recursos do
a ausência de aplicação no mercado financeiro dos recursos
discordância com os ditames previstos no item IV dos Termos de
em
pelo
FNDE,
repassados
Compromisso, que estabelece à Prefeitura Municipal:

Proinfância, verificou-se

"...Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua
finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta
especificamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for igual ou
a um mês,- ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto
ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública,
prazo
se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar—se
ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente na
qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive
quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar
mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já

superior

existente ..."
Obrigação enfatizada pela previsão no item
qual dispõe como obrigação da Prefeitura Municipal em:

111

dos Termos de Compromisso, o

"...Responsabílízar—se pelo acompanhamento das transferências financeiras
efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos
creditados a seu favor. ..."

Dessa forma, mantém-se a constatação.
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Recomendações:
4.6.1 DIGAP

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura Municipal com vistas a resguardar os cofres do FNDE.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA -

exercício 2013
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 396.000,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 754.179,69
(setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove
centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nº5 1453/2014, 1454/2014 e 4561/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de

mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nºS 1453/2014,
1454/2014
—

e

4561/2014, 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 (conjunto aluno e professor)
conforme segue:
L

Bem

Conjunto para aluno
tamanho 01 (01
mesa/01 cadeira)
Conjunto coletivo
tamanho 01
(01mesa/O4

"Quantidade Valor unitário (R$)
132

90

I

Totais

~

119,05

15.714,60

319,05

28.714,50

cadeiras)

N
xxx
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Batedeira planetária
5L velocidade
variada N R12

6

Conjunto de
Cºlchonete para

trocador (03
unidades)

Conjunto de
Cºlchonete para
repouso (04
unidades)
Cadeira alta p/
alimentação de
.
cnanças

Poltrona individual
estofada

11

~
66

~
~
33

22

1.695,00

10.170,00

285,00

3.135,00

561,00

37.026,00

125,71

4.148,57

397,14

8.737,15

Tºtªl

107.645,82

Constatações:
5.1 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pela Prefeitura
Municipal, verificou-se a aquisição de 6 unidades de "Batedeira Planetária 5L velocidade
variada NR12“ ao valor de R$ 1.695,00 cada, totalizando R$ 10.170,00, sem informação de
características com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação, tais como:
—

marca e modelo, em desacordo com o art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Notas fiscais sob números 36944 e 36945, ambas emitidas em 30/11/2015 por
WTEC Móveis e Equip Técnicos Ltda. (CNPJ 05.634,834/0001-72).

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 019-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
—

”...comuníca—se que a Secretaria de Educação/Administração do Município de
São Leopoldo procederá auditoria interna para averiguar as questões
pontuadas, há vista se tratarem de aquisições e movimentações de recursos

:

ocorridas em gestão pretérita.
“%
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A referida auditoria solicitará, se necessário, audiência com os gestores da
época de compra dos equipamentos e responsáveis pelos termos assinados
com o FNDE.
Concomitante, rastrear a distribuição dos equipamentos, bem como proceder
o [sic] respectivo tombamento.

A auditória terá prazo de 3 (trés) meses a partir da data deste ofício. O
resultado desta auditório interna, os documentos comprobatórios como fotos,
notas fiscais entre outros, serão encaminhados ao FNDE em cópia física, via
postagem nos correios, devidamente autenticadas por assinatura e carimbo de
servidor público.
Em razão destes trâmites, informamos que a devolução dos recursos ocorrerá
no prazo de até 3 (três) meses da data deste ofício. Informa-se, a partir disso,
que as respostas serão encaminhadas por ofício ao FNDE no ﬁnal deste prazo.
ll

Análise da equipe:
A descrição precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta liquidação
das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a liquidação
da despesa a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com esse entendimento, o TCU emitiu o
Acórdão nº 716/2010 - TCU - Plenário determinando a certa Entidade que:
"( ...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias à liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/196 ;"
Ressalta—se que na relação de bens

Municipal, consta

patrimoniados apresentada pela Prefeitura

o patrimoniamento em datas e valores compatíveis de "Batedeira
5 litros marca Style MB Braese modelo BP—OSN", que não foi localizada,

Planetária em inox
conforme tratado na constatação "5.2 Os bens permanentes adquiridos não foram
localizados." deste relatório.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 DIGAP

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

5.2 Os bens permanentes adquiridos não foram localizados.
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Fato:
A Prefeitura Municipal de São Leopoldo não indicou a localização de todos os
bens custeados com os recursos do PAR-Mobiliário mediante Termo de Compromisso
1454/2014, de modo que parte deles não foi encontrada nem possuia registro de controle
patrimonial que comprovasse sua baixa, destinação diversa ou obsolescência.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, em 09/08/2018,
verificou—se que a vigência do referido Termo de Compromisso é de outubro/2018.

Evidências:
Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018, em
resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-002/2018; extrato bancário da conta corrente
específica do Termo de Compromisso 1454/2014 sob nº 65.042—0 da agência 185-6 do Banco
do Brasil; inspeções a unidades escolares e notas fiscais a seguir relacionadas:
Nota
.
Fornecedor Fiscal

Quantidade Valor não
Valor unitário Quantidade Quantidade
localizado
não
.
custeada localizada localizada
(R$)
(R$)
'

Bem
Conjunto
para aluno
tamanho 01

(01
17233 mesa/01

Tecno 2000
êndústrla e
omercm
Ltda.

cadeira)
17234 Conjunto
coletivo
tamanho 01
(01mesa/04
cadeiras)

Batedeira
planetária
36944
e
.
L
Éggggggentos
velocidade
36945
variada Lt da '
,

125,00

132

83 *

49

6.125,00

~
335'00

90

39

51

17.085,00

6

O

6

10‘170’00

.

WTE C Moveis

1.695,00

NR12

de 61
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Conjunto de
colchonete
para
trocador
285,00

(03

11

8

3

855,00

55

30

36

20.196,00

33

16*“

17

2.244,00

unidades)
marca

Milan

Milanﬂex
Indu§m§ e

Conjunto de
30517 colchonete
Comercm de
para
Móveis e
30518 repouso (04
Equipamentos
unidades)
ltda
marca

~

561,00

Milan
Cadeira
alta pl
alimentação
de crianças
marca

132,00

Milan

Total

56.675,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019—002/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
—

”...comunica-se que a Secretaria de Educação/Administração do Município de
São Leopoldo procederá auditoria

interna para averiguar as questões

pontuadas, há vista se tratarem de aquisições e movimentações de recursos
ocorridas em gestão pretérita.

A referida auditoria solicitará, se necessário, audiência com os gestores da
época de compra dos equipamentos e responsáveis pelos termos assinados
com o FNDE.
Concomitante, rastrear a distribuição dos equipamentos, bem como proceder
o [sic] respectivo tombamento.
A auditória terá prazo de 3 (três) meses a partir da data deste ofício. O
resultado desta auditoria interna, os documentos comprobatórios como fotos,
notas fiscais entre outros, serão encaminhados ao FNDE em cópia física, via
postagem nos correios, devidamente autenticadas por assinatura e carimbo de
servidor público.
Em razão destes trâmites, informamos que a devolução dos recursos ocorrerá
no prazo de até 3 (três) meses da data deste ofício. Informa—se, a partir disso,
que as respostas serão encaminhadas por ofício ao FNDE no ﬁnal deste prazo.

1
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Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A ausência de
bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos às expensas do
PAR-Mobiliário contraria o objetivo da Ação discriminada no Termo de Compromisso PAR nº
1454/2014, que identifica e delimita as ações financiadas, quais sejam aquisições e destinos
específicos a serem cumpridos com os recursos repassados.
Ressalta—se que o referido TC destina os recursos para aquisição de bens a 5
unidades escolares previstas no Simec, conforme esclarecido na constatação "5.3 Realização
de despesas incompatíveis com o objeto do Programa." deste relatório, de modo que a
unidade de ID 19686 - EMEI Waldir Artur Schmidt foi a única concluída e portanto a única a
ser beneficiada das aquisições na parte dos bens que lhe estão previstos, além de que a
relação apresentada pela Prefeitura Municipal de bens com número de patrimônio não
encontrado somado a mesmos bens encontrados com número de patrimônio não constante
nesse rol é indício de aquisições com outros recursos, junto ao fato de ter sido encontrado
diferentes modelos de mesas e cadeiras de padrão FNDE em outras unidades escolares da
rede.

Cabe observar também que as batedeiras custeadas apesar de não estarem
devidamente identificadas nas notas fiscais, conforme tratado na constatação "5.1 Descrição
insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação comprobatória." neste
relatório, estavam discriminadas na "Relação - Bens Móveis por Situação" apresentada pela
Prefeitura Municipal, com indicação de número de patrimônio.

Nestes termos, mantém—se a constatação.

Recomendações:
5.2.1 DIGAP
a situação apresentada, tendo em vista a ausência dos bens nas
escolas inspecionadas, de forma a adotar prontamente as medidas necessárias com vistas a
assegurar a reparação dos danos levantados, acionando se for o caso, a Diretoria Financeira

Avaliar

-

DIFIN para que tome medidas de sua competéncia.
5.3 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
A Prefeitura Municipal realizou despesas em descumprimento da delimitação
das ações financiadas do Termo de Compromisso 1454/2014, adquirindo de forma
desproporcional com relação ao quantitativo dos itens previstos para as unidades escolares
a serem beneficiadas no Proinfância, conforme demonstrado no campo "Evidência".

Evidências:
\
*Y/

Ofício nº 275/2018 - SMED São Leopoldo, de 11 de junho de 2018, em
resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-002/2018; extrato bancário da conta
corrente específica do Termo de Compromisso 1454/2014 sob nº 65.042—0 da agência 185—6
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41113

Conjunto para aluno tarnanho 01 (01 mesa/01
cadeira)

132

~

42.113

Conjunto coletivo tanianho 01 (01mesa/04
cadeiras)

90

80

4.2.1 1.3

Conjunto de Cºlchonete para trocador (03
umdades)

11

10

4.2.11.3

Conjunto de Cºlchonete para repouso (04
unidades)

66

60

Cadeira alta p/ alimentação de crianças

33

30

Poltrona individual estofada

22

Batedeira planetária 5L

6

do Banco do Brasil; inspeções a unidades escolares

e

notas ﬁscais a seguir relacionadas:

Meta

~

quªºtitativa

-

Quantidade
5
custeada
parãnªãtâxãggr

~
~~~~~
~
~
~
~ ~~
Bem

Subaçao

4.2.11.3

.

I

I

I

4.2.1 1.3
4.2.1 1.6

4.2.11.3

]]

I

I

~

- c7

Cadeira fixa com braços

I

0

.

boneca mulãiscolon'da em polietileno
42.1 1.3 Casinha de

42.113 Armario alto em aço

]

I

com duas portas de abrir am4

Armário roupeiro em aço com 12 portas - am2
Conjunto para professor - cjp—Ol
4.2.11.3
4.2.11.3

II

I

tl

-

Túnel ludico em polietileno

4.2.11.3

~

4.2.1 1.3

Mesa retangular monobloco

-

ml

Gangorra com manoplªl duplas em polietileno

4.2.11.3

Banco retangular monobloco - b1

42.113

Berço com colchão - bç1

II

5

I

]]

50

20

O

20

0

20

0

4.2.1 13

]

O

0

I

Mesa de reunião - m7

20

]]

5

0

I

.

120

0

0

Mesa de trabalho em tampo único - m6

4.2.1 1.3
4.2.1 1.3

escolares

5

I

20

I

I

I

30
5

-

0

5

O

60

0

80

Escorregador com rampae uma escada de
degraus em polietileno es

0

5

II

Cadeira giratória com braços c6

O

20

II

Conjunto para aluno tamanho 03 - cja-03

0

120

]]

Gira-gira ou carrosel - cr

0

5

II

Freezer vertical fz

0

5

4.2.1 1.6

Balança plataforma 150kg - biz

o

5

4.21 1.6

Aparelho de ar condiciiloãiado split 12000 btus

.

411 1.3

—

I

4.2.1 1.3
4.2.1 1.3

]

4.2.11.3

4.2.1 1.6

]

—

.

—

.

,
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4.2.11.6

|

Purificador de água - pr

ll

Maquina de lavar rºtª:-11 capacidade de

42.1 1.6

8

kg

0

Geladeira de uso doméstico frostfree rt2

4.2.11.6

|

O

—

&

4.2.11.6
|

~

5

~~

~

~

15

o
|

-

Fogão industrial 06 bocas - fg1

|F

0

||

Bebedouro elétrico conjugado com duas
colunas _ bbl

4.2.11.6

Aparelho de ar condítªgâlado split 18000 btus

4.2.116

H

10
5

]

;

0

25

0

~

-

10

~

Balança digital 15 kg -

4.2.1 1.6

4.2.11.6

b11

|

Mixer de alimentos mx
—

!

Forno de microondas 30

4.2.11.6

1

—

[
mi

"

,

42.1 1.6

Processador delaIÉmentos/centrúuga
(domestlco) - mt

4.2.11.6

Fogão 04 bocas de uso doméstico - fg2

42.11. 6

Maquina de lavar loucas industrial tipo
monocamara - lv

~
~

|

4.2.11.6

4.2.1 1.6

~

4.2.1 1.6

|

|

[

|

|

[[

42.11.65

4.2.1 1.6

“

-

Batedeira planetária 20 litros bt2

Liquidificador semi-industrial 2 litros -1q2
Líquidiãcador industrial

81 -

Espremedor de frutas cítricas

lq1

-

Geladeira vertical industrial 4 portas rf1

O

0
O

[F

o

~

|

|

H

“

r
[

JI
[[

5

10

J

J

5

[

5

4

5

O
~~

~

|!

- ep

o

0
O

o
O

o

"
H

]F

~

5

15

[

5

Jr

5

Jl

5

|

J
|

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-002/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
”...comunica—se que a Secretaria de Educação/Administração do Município de
São Leopoldo procederá auditoria interna para averiguar as questões
pontuadas, há [sic] vista se tratarem de aquisições 9 movimentações de
recursos ocorridas em gestão pretéríta.

A referida auditoria solicitará, se necessário, audiência com os gestores da
época de compra dos equipamentos e responsáveis pelos termos assinados
com o FNDE.
Concomitante, rastrear a distribuição dos equipamentos, bem como proceder
o [sic] respectivo tombamento.

A auditória terá prazo de 3 (três) meses a partir da data deste ofício. O
resultado desta auditóría interna, os documentos comprobatórios como fotos,

R.F.Nº 19/2018 / PREF MUN DE SAO LEOPOLDO

47 de 61

NX

notas fiscais entre outros, serão encaminhados ao FNDE em cópia física, via
postagem nos correios, devidamente autenticadas por assinatura e carimbo de
servidor público.
Em razão destes trâmites, informamos que a devolução dos recursos ocorrerá
no prazo de até 3 (três) meses da data deste ofício. Informa-se, a partir disso,
que as respostas serão encaminhadas por ofício ao FNDE no final deste prazo.
II

Análise da equipe:
O Termo de Compromisso nº 1454/2014 estabelece a

aquisição de mobiliários
para 5 obras do Proinfância (ID: 19679, 19686, 19694, 25725 e 1009208). No entanto a
Prefeitura Municipal não adquiriu os bens respeitando a proporção quanto ao quantitativo
dos itens previsto no Termo de Compromisso, conforme demonstrado no campo "
Evidências".
A realização de despesas sem observar a identificação e delimitação das ações
financiadas do Termo de Compromisso PAR nº 1454/2014, destinado a equipar unidades
escolares do Proinfância, contraria o disposto na alínea "f” do inciso III do art. 7º da
Resolução CD/FNDE nº 14/2012, que determina como obrigação da Prefeitura Municipal:

"...executar

os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC
exclusivamente no cumprimento das ações pactuadas no Termo de

Compromisso e dentro do cronograma estabelecido; ..."
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.3.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando o fato apontado pela equipe da
Auditoria Interna quando da análise da prestação de contas respectiva, concluir sobre o
potencial prejuízo ao programa, adotando iniciativas com vistas a evitar danos ao erário
federal, acionando, se necessário, a Diretoria Financeira, para que adote ações quanto à
Tomada de Contas Especial.

5.4 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
A Prefeitura Municipal de São Leopoldo não apresentou a documentação
comprobatória pertinente ao tombamento e incorporação ao patrimônio da Entidade dos
conjuntos de mesas e cadeiras adquiridos com recursos do PAR-Mobiliário mediante Termo
de Compromisso 1454/2014.
s‘

Evidencias:

!"

ix
\
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Notas fiscais emitidas por Tecn02000 Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ
21.306.287/0001—52), ambas com data de emissão de 01/11/2016, relacionadas a seguir com
respectiva ausência de tombamento de seus bens:

Bem

NF

Conjunto
para aluno
tamanho 01
(01

mesa/01
17233 cadeira)

Conjunto
coletivo
tamanho 01
(01mesa/04
cadeiras)
Conjunto
para aluno
tamanho 01
(01

Quantidade

Valor umtano
(R$)

120

~
80

12

~

Total (R$)

119,05

14.286,00

319,05

25.524,00

119,05

1.428,60

319'05

3.190,50

mesa/01

17234 cadeira)
Conjunto
coletivo
tamanho 01
(01mesa/04
cadeiras)

~

10

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 019-002/2018 a Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 - SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
comunica-se que a Secretaria de Educação/Administração do Município de
São Leopoldo procederá auditoria interna para averiguar as questões
pontuados, há [sic] vista se tratarem de aquisições e movimentações de
recursos ocorridas em gestão pretérita.

A referida auditoria solicitará, se necessário, audiência com os gestores da
época de compra dos equipamentos e responsáveis pelos termos assinados
com o FNDE.

Concomitante, rastrear a distribuição dos equipamentos, bem como proceder
o [sic] respectivo tombamento.
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A auditório terá prazo de 3 (três) meses a partir da data deste ofício. O
resultado desta auditório interna, os documentos comprobatórios como fotos,
notas fiscais entre outros, serão encaminhados ao FNDE em cópia física, via
postagem nos correios, devidamente autenticadas por assinatura e carimbo de
servidor público.
Em razão destes trâmites, informamos que a devolução dos recursos ocorrerá
no prazo de até 3 ( três) meses da data deste ofício. Informa—se, a partir disso,
que as respostas serão encaminhadas por ofício ao FNDE no final deste prazo.
1:

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que procederá ao tombamento
dos referidos bens, verificou-se em inspeção "in loco" às unidades escolares a ausência de
identificação de número de tombo com respectiva incorporação do bem ao patrimônio
público da Prefeitura.

A ausência de incorporação dos bens adquiridos à conta do Programa ao
o disposto no ítem XI desse Termo de
Compromisso 1454/2014, que estabelece: "Lançar em patrimonio, vistoriar, garantir a
guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações
Articuladas com recursos federais...".

patrimônio da Prefeitura contraria

Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
5.4.1 DIGAP

Notificar

a

certo, comprove perante

Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS, para que, em prazo
o FNDE/DIGAP o registro de incorporação ao patrimônio da

Entidade, dos bens adquiridos com recursos do PAR/Mobiliário, mediante a apresentação de
relatórios fotográãco e contábil contendo os respectivos números de tombamento.
5.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira na Conta Corrente
nº 65042—0, da agência nº 185—6 do Banco do Brasil S.A., específica do Termo de
Compromisso nº 1454/2014, verificou-se que a Prefeitura Municipal de São

Leopoldo-RS, realizou movimentação indevida, conforme demonstrado no campo
"Evidências", em desacordo com o previsto no art. 79, item III, alínea "f", da Resolução
CD/FNDE 14/2012.

Evidências:

Extrato bancário da conta específica sob nº 65042—0 da agência 185-6 do
Banco do Brasil S.A. com as seguintes movimentações:
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Data

Crédito

Débito

(R$)

(R$)

~

~

47.000,00

29/12/2016

47.000,00

30/09/2016

40.000,00

21/09/2015

~

Historico

Totais

87.000,00

Social

Trªnsferencia
on line

_

Transferência
on line

Pref. Mun.
de São
Leopoldo

Transferencia
on line

_

~

_

A

40.000,00

01/09/2016

Razão

Pref. Mun.

.

Transferenma
on lme

87.000,00“

de São

Leopoldo
-

.

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

—

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Os recursos do PAR-TD, devem ser executados exclusivamente no
cumprimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso e dentro do cronograma
estabelecido, conforme disciplina 0 art. 79, item III, alinea "f", da Resolução CD/FNDE
14/2012 à Prefeitura Municipal:

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

Recomendações:
5.5.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando a movimentação indevida
apontada pela equipe da Auditoria Interna quando da análise financeira da prestação de
contas respectiva, concluir sobre o potencial prejuízo ao programa, adotando iniciativas com
vistas a evitar danos ao erário federal, acionando, se necessário, a Diretoria Financeira,
para que adote ações quanto à Tomada de Contas Especial.
5.6 Ausência de aplicação dos recursos do Programa no mercado

financeiro.
Fato:
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Conforme análise realizada na movimentação financeira na Conta Corrente
nº 65.042—0, da agência nº 185—6 do Banco do Brasil S.A., específica do Termo de
Compromisso nº 1454/2014, verificou—se períodos em que a Prefeitura Municipal de São
Leopoldo não procedeu a devida aplicação dos recursos, contrariando o disposto no § Sº
combinado com §11, ambos do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 14/2012.

Evidências:
Extrato bancário da conta específica sob nº 65042-0 da agência 185-6 do
Banco do Brasil S.A. com as seguintes movimentações:
[Data InicialHData Final"
10/04/2015 [20/05/201i

Saldo em conta corrente (R$)
51.140,00

[

19/02/2016 !01/03/2016“
01/09/2016 [21/09/2016“

40.000,00

[

30/09/2016 l29/12/2016H

47.000,00

]

55.679,53

I

l

[

1

[

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

—

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Em análise do extrato bancário da conta que recebeu recursos do Termo de
Compromisso nº 1454/2014 verificou—se a ausência de aplicação no mercado financeiro dos
recursos repassados pelo FNDE, em discordância com os ditames previstos no § Sº do art.
12 da Resolução CD/FNDE nº 14/2012, que estabelece a Prefeitura Municipal:

"...Enquanto não utilizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, os
recursos transferidos deverão ser obrigatoriamente aplicados em caderneta
de poupança aberta especificamente para essa finalidade, quando a previsão
do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira
de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da
dívida pública federal, se a sua utilização ocorrerem prazo inferior a um mês.

Obrigação enfatizada pela previsão no

§ 11

de mesmo artigo:

"...É obrigação dos municípios, dos estados e do
os depósitos efetuados pelo FNDE/MEC na
depósitos estes cujos valores estarão disponíveis
sítio eletrônico www.fnde.gov.br, de forma

Distrito Federal acompanhar
conta corrente específica,
para consulta na internet, no
a possibilitar a execução
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tempestiva das ações previstas nesta Resolução.

.

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.6.1 DIGAP

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura Municipal com vistas a resguardar os cofres do FNDE.

5.7 Inexecução do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira demonstrada no
extrato bancário da conta corrente nº 70.048—7, da agéncia nº 185—6, do Banco do Brasil,
específica do Termo de Compromisso nº 4561/2014, verificou-se que a Prefeitura Municipal
não utilizou os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa em 23/02/2017, em
desacordo com o disposto nos itens I e II de seu Termo de Compromisso.
Ressalta-se a vigência do Termo de Compromisso em questão, expira em

31/08/2018.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil referentes ao extrato da conta
específica do Programa, agência nº 185-6, conta corrente nº 70.048—7, dos meses de
fevereiro/2017 & abril/2018, extraídas em 27/04/2018.

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Decorridos quatorze meses da liberação dos recursos a Prefeitura Municipal
não executou as ações do plano de trabalho aprovado, contrariando assim o disposto nos
itens I e II do Termo de Compromisso nº 4561/2014:

"...I Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às
ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas PAR, elaborado e aprovado.
II Executar os programas em conformidade com as normas específicas
editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas...“.
—

—

—

'
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Importante frisar que os investimentos educacionais com recursos do PAR Mobiliários e Equipamentos contribuem para a melhoria do desempenho da educação.
Assim, a não utilização dos recursos comprometem o alcance dos objetivos estabelecidos no
Programa.
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
5.7.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em Vista que os recursos estão parados
na conta e que a aplicação deverá ser realizada ainda na vigência do termo de compromisso,
de forma a adotar as medidas necessárias com vistas a garantir a correta aplicação dos
recursos transferidos com vistas ao alcance dos objetivos do Programa e benefício da
clientela escolar ou, se for o caso, adotar medidas que evitem danos ao programa e aos
cofres da autarquia.
5.8 Auséncia de atuação do Conselho de Controle Social.

Fato:
Conforme reunião realizada entre a equipe da auditoria e os membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAC's/FUNDEB, bem como
nas inspeções realizadas nas escolas, verificou-se que o Conselho CAC's/FUNDEB não
realizou a verificação e o acompanhamento das ações do Programa inerentes à aquisição,
recebimento e distribuição dos bens adquiridos a conta do PAR-Mobiliário, evidenciando
que o CAC's/FUN DEB não atuou de acordo com as competências estabelecidas no art. 10 da
Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012.
—

Evidências:
Ata da Reunião dos membros do CAC's/FUNDEB com a equipe da auditoria,
realizada em 07/05/2018 e inspeções ”in 1000" realizadas nas escolas.

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
De acordo com o relatado em reunião realizada com os membros do
CAC 'S/FUNDEB, os mesmos informaram desconhecer a função daquele Conselho quanto ao
acompanhamento e controle das ações pertinentes ao objeto do Programa. Em
consequência, não estavam atuando de acordo com as competências estabelecidas no art.
10 da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, conforme transcrição & seguir:

N

"...O acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos
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recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no art. 24 da Lei no 11.494, de 20 dejunho de 2007,..".
Dessa forma, mantém—se a constatação.

Recomendações:
5.8.1 DIGAP

Orientar o Conselho para que exerça as competências previstas na Lei nº
12.695, de 25 de julho de 2012, em especial quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no
Art. 10.
6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2015

—

TRANSFERÉNCIA DIRETA -

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

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszRS; 591.140,16
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$ 936.000,00
(novecentos e trinta e seis mil reais), pertinente aos Termos de Compromisso nº5 8620/2013
e 1877/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 591.140,16 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta dos Termos de
Compromisso nº5 1877/2014 e 1454/2014, no exercício de 2015, para aquisição de ônibus
escolares e mobiliário para Proinfâncía respectivamente, sendo que o valor examinado
refere—se a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à execução do PAR—
Camínho da Escola pelos Termos de Compromisso nº5 8620/2013 e 1877/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nº8 8620/2013 e 1877/2014, referente à
(ao):
—

Inspeção 'in loco': existências dos veículos
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beneficiário do Programa.
Foram inspecionados 05 veículos escolares, conforme descrição

VEÍCULOS

Marca modelo

[T.Compromissoll
8620/2013

|]

&

seguir:

ESCOLARES

Placa

Marcopolo/Volare V8L IUY8227

8620/2013

Marcopolo/Volare V8L IUY8240

8620/2013

Marcopolo/Vºlare V8L IUY7896

~

[

Localidade atentida

"

|

Feitoria Seller, F.Cohab, F. Nova, F.
Madezattí, Jardim Améría, Rio Branco
e Centro -distância por percursso 17,5
Km/víagem
Feitoria Seller, Campestre, Rdío dos
Sinos, Santos Dumont, Campina,
Arroio da manteiga, Scharlau,, Boa
Vista e Novo Hamburgo (Keli Meise)
distância por percursso 30 Km/v
(incluindo projeto Vida com Arte)
Feitoria Seller, Feitoria Cohab,
F.Nova, São José/Pinheiro, Rio
Branco, Jardim América, Cristo Rei,
Fião, Cohab Duque e Centro distância por percusso 19,22

—

Km/Víagem

1877/2014

Onibus Rural Escolar Mercedez Benz

Coelho Neto, São Borja, Vila Tereza,
Duque, Jardim América e S.João
IWN2071

Batista/Vila Otacílía e Mario
Quintana, São Miguel e Pião

-

1 1 OKm/dia

1877/2014

~

Onibus Rural Escolar
Mercedez Benz

—

Projeto Medianeira - Rioo dos Sinos e
Campina - 9 Km/viagem. Projeto
IWNZOGQ Canoagem Santa Marta, Rio dos
Sinos, Santo André e Feitoria - 98
Km/dia.
—

Tota]
Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conform e segue:
Constatações:
6.1 Ausência de restituição de saldo de recursos do Programa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se
que não foram devolvidos ao FNDE, após o término da vigência do Termo de Compromisso
nº 8620/2013, em 31/08/2014, o valor de R$ 13.701,96, referente ao saldo existente na
Conta Corrente nº 59462—8, Agência nº 185—6, Banco do Brasil, específica do Programa, de
acordo com consulta realizada em 09/05/2018, em desacordo com o disposto no "caput" do
art.15, da Resolução CD/FNDE nº 14/2012.
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Ressalta-se que conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em
09/08/2018, consta a situação da respectiva prestação de contas como "Não Enviada".

Evidências:
Extrato bancário da conta nº 59462-8, agência 185-6, do Banco do Brasil,
extraído em 09/05/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 019-005/2018 & Prefeitura
Municipal de São Leopoldo/RS, apresentou por meio do Ofício nº 275/2018 SMED São
Leopoldo, 11 de junho de 2018, a seguinte justificativa:
—

—

"... informa-se que a Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal
de SL fará a devolução dos recursos, bem como a finalização do termo com a
prestação de contas final. Isso está sendo encaminhado à Secretaria da
Fazenda do Município para proceder a devolução dos recursos. Neste sentido,
observa-se que, por se tratar de uso de recursos nnalizados no ano de 2014, e
também por não termos no orçamento do município, LOA 2018 de São
Leopoldo (disponível em: ), dotação especíâca para devolução de recursos de
convênios será preciso enviar à câmara de vereadores Projeto de Lei com a
criação da dotação orçamentária.
Em razão destes trâmites, informamos que a devolução dos recursos ocorrerá
no prazo de até 3 (três) meses da data deste ofício. Informa-se, a partir disso,
que as respostas serão encaminhadas por ofício ao FNDE no fmal deste prazo.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
informar a realização da restituição ao FNDE dos recursos existentes na conta específica do
Programa, o mesmo será realizado íntempestívamente e somente após a ação da auditoria,
contrariando o disposto no "caput" do art.15, da Resolução CD/FNDE nº 14/2012, que
estabelece:
"...Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão devolver ao FNDE
os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de
sessenta dias a contar do término do prazo para execução do objeto previsto
no termo de compromisso.

Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
6.1.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura com vistas & resguardar os cofres do FNDE, tendo em vista 0

f
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saldo remanecente da execução dos repasses realizados pelo FNDE à conta do Termo de
Compromisso nº 862/2013, não restituído ao 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, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 6.1, foram verificadas
impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação
da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações para
atendimento por essas unidades;

7.3. As constatações referentes aos subitens 3.2, 3.3, 4.2 e 4.3 devem ser
levadas ao conhecimento da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da
recomendação formulada por esta Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas
por parte da prefeitura, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram;

7.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
7.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo 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. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

8.2. à DIRAE: &) 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),
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atentando para o contido no subitem 7.3 e o cumprimento das recomendações constantes
dos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.4, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - PNATE e no item 6 PAR/Caminho da Escola,—

—

8.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 4 (PROINFÃNCIA) ; 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido no subitem 7.3 e o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar a DlPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre O cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e 0)
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 lnterna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min.
Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;

8.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido no subitem 3.4 e 6.1;

8.7. a Prefeitura do Município de São Leopoldo/RS, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 3.2, 3.3, 4.2 e 4.3, ficando consignado que não há necessidade

deste ente apresentar respostas ao FNDE.

'

Em 06/07/2018
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 19 /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.

EmJÁ/gâj [&

~

! ],,”Chefe da

IVAP

f/

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 0854663).

Em

ªjª,

I

~

Auditora Chefe Substituta
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