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 24 [2018

PREF MUN DE PALMAS TO

Auditoria realizada no período de 13 a 24/08/2018, 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:

e:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017
referente ao item 95, do anexo V, do PAINT 2018;
Anansado par:
—

- OS.

nº 129/2018,

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
130/2018, referente ao item 96, do anexo V, do PAINT 2018;
Anahsado per:

—

e-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017
ao item 97, do anexo V, do PAINT 2018;

—

—

OS. nº 131/2018,

-

OS. nº

referente

Anausadopo=e

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 e 2013 OS. nº 132/2018,
referente ao item 98, do anexo V, do PAINT 2018;
Anansado per:

—

—

—

Plano de Ações Articuladas PAR/T D (Ação Aquisição de Mobiliário) - exercícios de 2013 e
2014 - O.S. nº 133/2018, referente ao item 99, do anexo V, do PAINT 2018; e
e
Anausado por
—

—

Plano de Ações Articuladas - PAR/TD (Programa Caminho da Escola) exercícios de 2012
,2013, 2014 e 2017 - 0.8. nº 134/2018, referente ao item 100 do anexo V do PAINT 2018;
Analisado por:
—

—

1. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 6.432.389,20
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE a
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ R$4.626.399,99 (quatro milhões, seiscentos e
vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente aos
repasses a 36 unidades escolares, relacionadas no quadro demonstrativo do campo
informação.

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

verificação das ações pertinentes

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

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

e

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

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

Foram analisadas prestações de contas de 36 U.Fx's, bem como, foram
inspecionadas 'in 1000’ 38 unidades escolares, conforme segue:
Nº

Codigo Inep

Unidade Executora

Valor
Inspeçao
Repasse do

,

.

.

1

17026440

Escola Municipal Benedita Galvão

S

85239,20

2

17052009

Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Ninar

S

65.639,95

3

17041430

Escola Municipal Paulo Freire

S

94.908,80

4

17042976

Escola Municipal de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Píagem

S

104.198,00

5

17051398

Fscnla Municipal de Tempo Integral Santa Bárbara

S

123.462,00

6

17053552

Escola Municipal Antonio Gonçalves de Carvalho Filho

S

101.132,80

7

17026610

Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda

8

155.713,60

~
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[8

17026660

Escola Municipal de Tempo Integral Adaptada Vinicius de Moraes

S

108.912,00

9

17054850

Escola Municipal Lucia Sales Pereira Ramos

5

78.158,40

10

17026539

Escola Municipal Darcy Ribeiro

S

83.886,40

qla Municipal de Tempo Integral Aprígio Tomaz de Matos

$

0,00

S

256.586,00
97.728,00

11

17026423

~

12

17043280

Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva

13

17044928

Escola Municipal de Tempo Integral Cora Coralina

S

14

17052556

Escola Municipal Maria Julia Amorim Soares Rodrigues

S

148.076,80

15

17049318

Escola Municipal Mestre Paciﬁco Siqueira Campos

S

65.873,60

16

17079810

Escola Municipal Francisca Brandão Ramalho

S

1 1 0.288,40

17

17026520

Escola Municipal Prof. Rosemir Fernandes de Sousa

5

130.620,67

18

17026180

Escola Municipal Crispim Pereira Alencar

S

99.842,40

19

17026873

Escola Municipal Olga Benário

S

102.702,00

20

17038812

Escola Municipal Antonio Carlos Jobim

S

134.276,00

21

17040930

Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro

S

136.528,00

22

17120829

Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho da Alegria

S

72.406,00

23

17053560

Escola Municipal de Tempo Integral Beatriz Rodrigues da Silva

S

190.552,40

24

17055652

Escola Municipal de Tempo Integral Margarida Lemos

S

255.588,00

17051991

Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales

S

126.565,60

26

17119839

Escola Municipal de Tempo Integral Sávia Fernandes Jácome

S

106.027,20

27

17052017

Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Encantado

S

66.226,00

17026563

Escola Municipal Estevão Castro

S

90.260,80

17038804

Escola Municipal Anne Frank

S

150.802,40

25

28
29
30

17026547

Escola Municipal Daniel Batista

S

84.512,00

31

17049326

Escola Municipal de Tempo Integral Monteiro Lobato

S

127.814,83

17026199

Escola Municipal Thiago Barbosa

S

158.436,80

Escola Municipal Jorge Amado

S

32

33

17046793

~

129.889,60

777 241,34

34

17067804

Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Morais Tavares

S

35

17026890

Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Rodrigues Monteiro

S

129.664,00

36

17069408

Escola Municipal de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello

S

232.832,00

37

17055660

Escola Municipal de Tempo Integral Anisio Spinola Teixeira

N

198.808,00

Escola Municipal de Tempo Integral Almirante Tamandaré

S

0,00

38

170561 10

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 49.392 (quarenta e nove mil e trezentos e noventa e
dois) alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas dois
nutricionistas no seu quadro técnico e uma estagiária em nutrição para o acompanhamento
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do Programa, com carga horária semanal de 30 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 c/c o
Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Consulta Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017,
extrato SIMEC Quadro Técnico/Nutricionista em 31/07/2018, ATO nº 0892 - NM e nº 1422 NM da Prefeitura Municipal de Palmas-TO, que tratam da nomeação de nutricionista para o
quadro técnico do município, publicados no Diário Oficial do Município de Palmas, em
28/04/2015 e 18/12/2014 e Portaria/GAB/SEMED nº 668, publicado no Diário Oficial do
Munícipio de Palmas de 07/08/2017 que designa o responsável técnico pela Alimentação
Escolar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa;
"...Em resposta ao questionamento do número de nutricionistas ser inferior ao
mínimo estabelecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas, informamos que
encontra-se em andamento o processo nº 2018012904 com a solicitação para
contratação dos nutricionistas, de origem da Diretoria de Recursos Humanos —
SEMED, aguardando despacho da SEPLAD Superintendência de Orçamento
e Modernização Administrativa, conforme processo detalhada em anexo...".
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação, tendo em Vista que
disponibilização de apenas dois nutricionistas para atuar no Programa contraria

a
a

determinação do § 2º do art. 12 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
"...art. 10: Consideram-se, para ﬁns desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica:

Nº de alunos

Nº Nutricionistas

Carga horária Técnica
Mínima semanal

recomendada
Até 500
‘501 a 1.000

“1 RT
[1 RT +

1.001 a 2.500

“1 RT + 2 QT

2.501 a 5.000

“1 RT + 3 QT

30 horas

1

QT

~

30 horas

~

30 horas
I

”30 horas

\
axª—GR
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Acima de
5.000

1 RT + 3 QT e + 01 QTa cada fração de 2.500
alunos.

30 horas

~

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

A Prefeitura informou que se encontra em andamento processo da Diretoria
- SEMED para contratação de mais nutricionistas, aguardando o
Humanos
Recursos
de
despacho da Superintendência de Orçamento e Modernização Administrativa, conforme
cópia encaminhada do processo detalhado nº 2018012904, atuado em 24/04/2018.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista
daquela Prefeitura atende 49.392 alunos 6 para o cumprimento da norma faz-se necessário
o total de 39 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das atribuições previstas na
legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de nutricionistas condizente com
a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita o acompanhamento das
ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura Municipal de Palmas TO, bem
de
manipulação
pela
como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis
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:
Em inspeção às escolas municipais verificou—se que a aquisição dos gêneros
alimentícios pelas escolas não obedeceu ao cardápio planejado pelo nutricionista
responsável técnico do Programa. Conforme depoimento dos dirigentes e merendeiras
escolares o cardépio planejado não tem boa aceitação pelos alunos, fato este comprovado
pelos os testes de aceitabilidades realizado com a comunidade estudanitl apresentados a
equipe de auditoria, em desacordo com o disposto no art. 19, da Resolução CD/FNDE nº
2 6/2 0 1 3.

Evidências:
Inspeção às escolas municipais, testes de aceitabilidade e cardápios
apresentados pela responsável técnico e verificado nas escolas, conforme segue:

X
&»
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IEscolas inspecionadas
lAnne Frank

~

~
~
~

IHenrique Talone Pinheiro
{Antonio Carlos jobim

Antonio Gonçalves de C. Filho
Beatriz Rodrigues da Silva
Francisca Brandão Ramalho

Monteiro Lobato
Darcy Ribeiro
Estevão de Castro

Rosemir Fernandes Sousa

Maria Júlia Amorim Soares Rodrigues
Lúcia Sales Pereira Ramos
Aurélio Buarque de Holanda
Thiago Barbosa

~

Benedita Galvão
Sávia Fernandes ]ácome

Maria Rosa de Castro Sales
Crispim Pereira Alencar

Mestre Pacífico Siqueira Campos
Paulo Freire

Jorge Amado

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027—001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa:
"...Os cardápios são constituídos por produtos básicos de uma alimentação
saudável que estejam de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, contendo preparações simples, que sejam praticáveis
por todas as escolas. No início de cada ano letivo, é dada abertura para que os
gestores interessados em realizar pequenas alterações no cardápio
encaminhem as sugestões, a fim de que sejam analisadas e incluídas no
planejamento da unidade educacional, quando verificado que a alteração não
provoca o desequilíbrio nutricional. Durante a elaboração do cardápio,
também é levado em consideração os testes de aceitabilidade, ate' o momento
do corrente ano obteve-se 81,90% de aprovação do cardápio.

É

Face ao que fora informado em tal constatação, a Secretaria Municipal de

'
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Educação já procedeu com a NOTIFICAÇÃO dos gestores que estão
descumprindo o cardápio escolar e irá realizar oficinas com as coordenadoras
de apoio das escolas para efetivamente seguirem os referidos cardápios...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Muncipal alegar & existência de 81,90% de
aprovação do cardápio ofertado nas escolas municipais, em inspeção realizada a rede
escolar do municipio verificou-se que o cardápio servido nas escolas baseia-se numa grande
quantidade de bolos, arroz doce, canjica, sucos e farináceos, ainda sem levar em
consideração a vulnerabilidade social da comunidade estudantil que o único alimento do dia
é a merenda escolar. Os testes de aceitabilidade que a equipe teve acesso demonstraram
uma rejeição quanto as preparações doces servidas diariamente, que deveriam limitar-se a
duas porções por semana, conforme previsto no art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
conforme depoimentos dos gestores escolares o cardápio é muito repetitivo,
"MAIS
e como no ano 2017 a maioria das escolas foram atendida pelo Programa
pelo
aceitação
boa
uma
teve
escolas
nas
ofertada
EDUCAÇÃO" a alimentação escolar
no
disposto
o
contrariando
alunos, o que não ocorreu com o cardápio praticado em 2018,
art. 19, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013,
E

cardápio escolar é um instrumento de planejamento que visa assegurar a
oferta de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa
condição de saúde.
o

O adequado planejamento dos cardápios

ofertados aos escolares, assim como

o acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos
objetivos do PNAE e os cardápios com as devidas informações nutricionais e considerando o
disposto no art. 19 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, que a aquisição de gêneros
alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista,

observando as diretrizes desta Resolução e deverá ser realizada, sempre que possível, no
mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos
e/ou agroecológicos.
Logo, nenhum desses fatores vem sendo atingido em face do descumprimento
do cardápio. Nesse sentido, faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Palmas/TO,
adote as medidas necessárias com vista à regular execução do programa na forma
preconizadas nas resoluções vigentes.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste relatório quanto
ao descumprimento dos cardápios pelas escolas visando o efetivo acompanhamento do

Notificar

a

responsável técnico do programa no cumprimento dos cardápios.
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1.3 Ausência de cardápio para alunos com necessidades

nutricionais

específicas.
Fato:
Verificou-se na inspeção das escolas Visitadas no período de 20 a 23/08/2018,
inexistência de cardápio específico para os alunos que necessitam de atenção especial
quando da oferta de alimentação escolar, por apresentarem intolerância a lactose e outras
patologias, em desacordo com o disposto no art. 14, § 59 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
a

17/06/2013.

Evidências:

~

Escolas Visitadas e relação apresentada dos alunos com restrição alimentar,

conforme segue:

Unidade Escolar

Restrição alimentar

Anne Frank

Intolerância a lactose, alergia a proteína do
leite, diabetes, trigo, soja, açúcar, adoçante,
aveia, refrigerante, fritura, salsicha,
presunto, margarina, ovo, amendoim,
mandioca e seus derivados.

~

Intolerância a lactose, glúten, conservantes,
fritura, café, frutas cítricas, farinha, gordura,
crustáceos, pipoca, carne de porco e

ETI Caroline Campelo

embutidos.

ETI Luiz Rodrigues Monteiro

Intolerância a lactose, ovo, açafrão, jiló, pequi

Crispim Pereira Alencar

Intolerância a lactose, fermento biológico,
glúten, achocolatado, pimenta, acerola,
queijos, enlatados, melancia, frutas cítricas,
diabete e urucum.

conservantes

e

Intolerância

~

lactose, milho, banana,
achocolatado, feijão, alimentos com alto teor
de ferro, ricos em vitaminas e alimentos
ricos em potássio.

CMEI Cantinho da Alegria

a

~

Benedita Galvão

Intolerância a lactose e ovo.
Alergia carne de porco..

Daniel Batista

~

Paulo Freire

Intolerância a lactose, ovo, achocolatado e

Mar g aria Lemos Gon Ç alves

leite e derivados, carboidratos e lípidos
intolerancm a lactose,

A

coco.
.

A

e

.

Manifestação da entidade:

ª

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027—001, de 24/08/2018, a
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Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta,
seguinte justificativa:

a

"...Informamos que a equipe de nutricionistas da Divisão de Alimentação
Escolar solicita anualmente as unidades escolares que envie os laudos
médicos para que sejam enviadas cardápios adaptados, bem como orientações
para os casos existentes com necessidades nutricionais especiﬁcas. Quanto a
constatação identificada, a Secretaria Municipal de Educação já notificou o
setor de nutrição para proceder com a devida elaboração dos cardápios...".

Análise da equipe:
A justificativa corrobora a constatação, conforme dispõe o art. 14, § 59 da
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, os cardápios deverão atender aos alunos com
necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão,
anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras, bem como, os cardápios com
as devidas informações nutricionais de que trata 0 parágrafo anterior deverão estar
disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Prefeitura para que adote iniciativas que assegurem a
disponibilização de cardápios que atendam aos alunos com necessidades nutricionais

Notificar

a

específicas e a divulgação desses cardápios em locais visíveis nas escolas.

1.4 Ausência de controle de estoques de gêneros alimentícios

adquiridos.
Fato:
Em inspeções realizadas nas escolas municipais, identificadas no campo
"Evidências", não foi apresentada a documentação de controle de movimentação de estoque
com Vistas a demonstrar o quantitativo de produtos adquiridos e estocados nos depósitos
escolares, bem como os que deram saída para a elaboração de cardápio, dificultando, dessa
forma, o controle dos gêneros alimentícios utilizados para atender o cardápio estipulado
pelo responsável técnico do Programa, em desacordo o inciso III, §19 do art. 8º da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Inspeção às escolas municipais no período de 20 a 23/08/2018 e registros de
anotações da merenda apresentados pelos coordenadores de apoio da alimentação escolar:

Escolas inspecionadas

documentos apresentados

Anne Frank

Não apresentou.

I

.\

I

\ Nx“ A/
K&l
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Controle de depósito
.
caderno manuscrito.

'

Henrique T alone Pinheiro

—

produtos merenda

Olga Benario

Planilha de Registro de recebimento de
mercadorias

[Vinicius de Moraes

Não apresentou.

,

.

“Almirante Tamandaré

I

e

N50 apresentou.

Antonio Carlos Jobim

Não apresentou.

[Francisca Brandão Ramalho

Caderno manuscrito.

[Sonho Encantado

Não apresentou.

Monteiro Lobato

Movimento do dia, Registro Diário da
Alimentação Escolar servida e Planilha de
Registro de recebimento de mercadorias.

‘Darcy Ribeiro
Estevão de Castro

N50 apresentou.

Eurídice Ferreira Melo

N50 apresentou.

N50 apresentou.

Rosemir Fernandes Sousa

“Não apresentou.

Cantiga de Ninar

Planilha de Registro de recebimento de
mercadorias e caderno manuscrito.

“Margarida Lemos Gonçalves

[Caderno manuscrito.

.

Maria Júlia Amorim Soares Rodrigues
Lúcia Sales Pereira Ramos

~

.

Diário da Alimentação Escolar

533711850

Não apresentou.

Santa Bárbara

[Não apresentou.

Cantinho da Alegria

Caderno manuscrito.

J or g e Amado

Registro Diário da Alimentação Escolar
.
servrda e caderno manuscrito.
.

Aurélio Buarque de Holanda

Registro Diário da Alimentação Escolar
.

serv1da

Registro Diário da Alimentação Escolar
servida e Planilha de Registro de recebimento
de mercadorias.

Thiago Barbosa

Registro Diário da Alimentação Escolar

Benedita Galvão

.

serv1da

Controle dos alimentos produzidos, Planilha
de Registro de recebimento de mercadorias e
Registro Diário da Alimentação Escolar
servida.

Sawa Fernandes jacome

[Luiz Rodrigues Monteiro
[Caroline Campelo Cruz da Silva

Caderno manuscrito.

Maria Rosa de Castro Sales

Registro DlaI'IO da Alimentacao Escolar
serVida.

«f,,
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de
Planilha de Registro de recebimento
.
mercadorias e caderno manuscrito.

Crispim Pereira Alencar

.

Padre Jósimo Morais Tavares

"Não apresentou.

Monsenhor Pedro Pereira Piagem

Não apresentou.

Daniel Batista

Caderno manuscrito.

Beatriz Rodrigues da Silva

Não apresentou.

Mestre Pacífico Siqueira Campos

Egg/12:0

Diário da Alimentação Escolar
"Não apresentou.
"Caderno de controle da merenda

Cora Coralina
[Paulo Freire

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa:

"...Foi elaborado o documento chamado ”Caderno da Merendeira”, que é de
preenchimento diário e obrigatório que possui local para registro das
quantidades dos gêneros alimentícios utilizados. O preenchimento desse
caderno é cobrado durante as visitas técnicas dos nutricionista.
Ademais, diante do que fora constatado, a Secretaria Municipal de Educação,
por meio da equipe de nutrição procederá com a inspeção em todas as
Unidades Escolares de forma a orientar os coordenadores de apoio sobre os
procedimentos adequados de controle de estoques dos gêneros
alimentícios...".

Análise da equipe:
Quanto a justificativa apresentada pela Prefeitura, a medida mencionada
demonstra apenas a quantidade de gêneros utilizados na confecção da alimentação escolar.
O controle de estoques deverá ser mais abrangente com dados de entrada, saída e saldo em
estoque dos gêneros alimentícios adquiridos com recurso do PNAE e consequentemente ser
continuamente aprimorado, de modo a evitar desabastecimentos ou desvios da alimentação
escolar e considerando que no caso da escolarização, a Prefeitura Municipal deverá
assegurar às escolas a estrutura necessária para o controle de estoque e armazenamento
dos gêneros alimentícios, em consonância com o inciso 111, §19 do art. 8º da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

1.918/2006

—

Em caso análogo sobre o controle de estoque, o TCU, por meio do Acórdão nº
Plenário, determinou o seguinte:
&
que implante e mantenha um sistema de
”(...) determinar a Prefeitura
controle do estoque dos alimentos, adquiridos com recursos do PNAE, que
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serão utilizados na elaboração da merenda escolar. Referido sistema deverá
registrar as entradas e saídas de mercadorias, fornecer a posição atualizada
do estoque físico e viabilizar a realização de levantamentos periódicos dos

quantitativos./'.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1

.4.1 A DIRAE

Notificar

a Prefeitura para que adote iniciativas que assegurem a
implementação de sistema de controle de estoques com registro das entradas e saídas de
mercadorias e posicionamento atual do estoque físico dos depósitos.

1.5 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

na conta específica.
Fato:
Os repasses dos recursos ﬁnanceiros às escolas municipais não ocorreram em
conta corrente específica do Programa, em desacordo com o contido no §49 do art. 8º da

Resolução CD/FNDE 26/2013.

Evidências:
Extratos bancários exemplificados das unidades escolares a seguir:

nidade Executora
Cantinho de Ninar

12219-X

Paulo Freire

32647-3

Sonho Encantado

10684—4

Pedro Pereira Pia em

32614-3

Darcy Ribeiro

32714-X

urélio Buarque Holanda
Santa Barbara
Lúcia Sales Pereira Ramos
Cora Coralina

32617—8

Corrente

32896-0
53009-3
32649-6

tonio Gonçalves de Carvalho Filho

39312-6

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa:
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"...Quanto ao fato apresentado, esclarecemos que as unidades educacionais,
por meio das ACE Associação Comunidade Escola e ACCEI Associação
Comunidade Centro de Educação Infantil, tem uma conta específica para
movimentação e recebimento dos recursos destinados a alimentação escolar.
Entende-se que está sendo cumprido o parágrafo acima referido, visto que a
complementação de recurso próprio, creditado na conta de cada unidade,
também faz parte da manutenção do Programa, não fugindo da finalidade
estabelecida.
—

—

No parágrafo 49 do artigo 8º, da resolução CD/FNDE 26, de 17 de junho de
”
2013, diz que Os recursos financeiros repassados na forma deste artigo
deverão ser creditados pelo EEX. diretamente às UEX. em conta específica,
aberta pela EEX. para tal ﬁm.

Apesar de na referida resolução não deixar claro que seria uma conta
especifica para a fonte de recurso do FNDE, caso esse seja o entendimento do
FNDE, a Prefeitura poderá rever a atual situação e solicitar que as unidades
abram novas contas para que sejam creditados os recursos próprios. Contudo,
gerará mais despesas a cada unidade com manutenção de mais uma conta.
Ressaltamos que algumas unidades escolares, como Esc. Mul. Paulo Freire,
Esc. Mul. Darcy Ribeiro e Esc. Mul. Lúcia Sales, tiveram suas contas e
agências alteradas, no segundo semestre de 2017, por logística bancária,
tendo em vista que, a mudança foi feita sem aviso prévio às unidades
educacionais. Desta forma ocorreu o fato de, no mesmo ano, algumas
unidades receberem recursos em duas contas distintas, porém para finalidade
específica de manutenção do Programa de Alimentação Escolar...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal alegou que o parágrafo 49, do artigo 8°, da Resolução
nº
26/2013, não deixa claro que deveria ser em conta especifica a movimentação
CD/FNDE
dos recursos do PNAE pelas escolas. Todavia conforme determina o art. 38, inciso VII, da
mesma resolução dispõe: ”os recursos financeiros são creditados, mantidos e geridos em
conta corrente específica para o Programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e banco
indicados pela EEx., dentre aqueles previstos no Decreto nº 7507/2011 que mantêm
parceria com o FNDE, conforme relação divulgada www.fnde.gov.brª'.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.5.1 DIRAE

Notificar

a

Entidade para que adote medidas junto às suas Escolas

Municipais visando assegurar o cumprimento do 549 do art. 8º da Resolução CD/FNDE 26,
de 17/06/2013 e alterações posteriores, para que os recursos recursos financeiros
repassados às UEX sejam creditados em conta especifica abertas pela Entidade Executora .
\\
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1.6 Falta de repasse às Unidades Escolares das parcelas recebidas pela
Entidades Executora.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se
Prefeitura
que a
Municipal descentralizou recursos financeiros às escolas municipais
conforme o Censo do exercício anterior, no entanto, deixou de repassar recursos
financeiros a conta do Programa, em valores conforme demonstrados no campo

"Evidências", em desacordo com

o

art. 8º da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Relatório de Escolas atendidas pelo PNAE,extraído do Sistema Integrado de
Gestão da Alimentação Escolar, Portarias nºs 365 e 366, ambas de 05/04/2017 e nº 386, de
17/04/217, que estabelece os valores a serem repassados ás escolas da rede municipal e
extrato bancário da conta específica nº 5357-0 agéncia nº 3615-3, do Banco do Brasil.
Nome da escola

Programa

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DA ALEGRIA

PNAEE

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM

PNAEE

1.060,00

ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO

PNAPN

6.996,00

[Valor previsto
212,00

ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM PEREIRA ALENCAR

PNAPN

11.660,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ANISIO SPINOLA TEIXEIRA

PNAPN

7.950,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL CORA CORALINA

PNAPN

25.680,00

ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª MARGARIDA LEMOS GONÇALVES PNAPN

10.070,00

ESCOLA MUNICIPAL MESTRE PACIFICO SIQUEIRA CAMPOS

PNAEN

1.600,00

[ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSEMIR FERNADES DE SOUSA

[PNAEE

]

[Total
I

1.908,00

67.136,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a
—

seguinte justificativa:

'.Em

resposta a constatação da falta de repasse às unidades escolares das
parcelas recebidas pelas entidades executoras, informamos que foram feitas
duas portarias em novembro de 2016, com base no número de alunos
atendidos nesse ano, tendo em vista estabelecer a previsão de repasse a cada
unidade para que as mesmas pudessem proceder com as licitações e garantir
alimentação escolar logo no início do ano letivo. Foram as portarias nº 1044
de 23 de novembro de 2016, com previsão para escolas, e a nº 1045 de 23 de
novembro de 2016, com previsão para os centros de educação infantil.

Após a definição do número de matrículas em cada nível e modalidade de
ensino, foram reajustados os valores a serem repassados a cada unidade,
,.:",.'._..1.:§_>
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definidos nas portarias 0365, de 23 de abril de 2017 e a 366, de 5 de abril de
2017, anexas.
Além dessas, foi publicada uma portaria específica para o Mais Educação, sob
número 1058, de 30 de novembro de 2016, anexa.

Assim, algumas unidades tiveram a previsão inicial de receber para uma
modalidade ensino e após a revisão deixou de ter essa previsão. Vejamos:

ACE Escola Municipal Cora Coralina - Não houve atendimento de 0 a
03 anos( creche) por isso não houve repasse para PNAPN, conforme
demonstra portarias. Houve repasse de R$ 2.400 (dois mil e quatrocentos
reais), fonte 020200365 (pré escola), em 27/03/2017, com base na primeira
pontaria, nº 1044 de 23 de novembro de 2016 e no primeiro plano de trabalho,
que previa pré—escola. Após a revisão, não houve mais repasse para pré—
escola, pois não houve atendimento. Foram pagas todas as parcelas previstas
em portaria.
1 -

— Com base no registro de cadastro
de aluno especial nesse
atendimento
houve
não
201
7,
de alunos para o ano de
PNAEE, uma vez que
para
AEE/
CMEI. Houve repasse de apenas R$ 40,00
na primeira portaria, nº 1045 , havia previsão de repasse anual de 400,00(
quatrocentos reais). Considerando que em 2017 não teria atendimento a aluno
especial, foi revisto por meio da segunda portaria, número 366, de 05 de abril

2 - ACCEI CMEI Cantinho da Alegria

de 201 7.

3 - ETI Colégio Militar Do Corpo De Bombeiros (Margarida Lemos) A
essa unidade foram pagas todas as parcelas previstas em portaria. Não foi
repassado para PNAPN, alunos de 0 a 3 anos(creche), uma vez que a referida
ETI não atende educação infantil.
—

4 - ACE Escola Municipal Mestre Pacífico Siqueira Campos Não
houve previsão de repasse para PNAEN/ EJA, uma vez que essa unidade não
atendeu essa modalidade de ensino. Todas as parcelas previstas foram pagas,
conforme portaria.
—

5 - ACE Benedita Galvão - A essa unidade foram pagas todas as parcelas
previstas em portaria. Não foi repassado para PNAPN, alunos de 0 a 3
anos(creche), uma vez que a referida unidade não atende educação infantil.

Rosemír Fernades de Sousa - Na primeira portaria, com base
nas matrículas de 2016, havia previsão de atendimento & PNAEE/AEE e
chegou a ser paga a primeira parcela, no valor de 180,00( cento e oitenta

6 - ACE

reais). Entretanto, com a revisão, com base no número de alunos efetivamente
matriculados em 2017, não houve atendimento de AEB, assim não houve
repasse.

Crispim Pereira Alencar - A essa unidade foram pagas todas as
parcelas previstas em portaria. Não foi repassado para PNAPN, alunos degga
7 - ACE
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3 anos(creche), uma vez que a referida unidade não atende educação

infantil.

8 - ACE - Antônio Carlos Jobim - Na primeira portaria, com base nas
matrículas de 2016, havia previsão de atendimento a PNAEE/AEE e chegou a
ser paga a primeira parcela, no valor de 100,00( cento reais). Entretanto,
com a revisão, com base no número de alunos efetivamente matriculados em
2017, não houve atendimento de AEE, assim não houve repasse.
9 - ACE ETI Anísio Spínola Teixeira - A essa unidade foram pagas todas
as parcelas previstas em portaria. Não foi repassado para PNAPN, alunos de 0
a 3 anos(creche), uma vez que a referida ETI não atende educação infantil.

Esclarecemos ainda que os recursos repassados à Prefeitura de Palmas para
manutenção do PNAE são distribuídos de acordo com o atendimento do ano em exercício,
considerando que, a cada ano, é feito o reordenamento de vagas na rede municipal e
reenturmação, com vista a otimizar os recursos e elevar a capacidade de atendimento...".

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que pelo planejamento algumas unidades tiveram a
previsão inicial de receber recursos para uma modalidade ensino e após a revisão deixou de
ter essa previsão, o que foi constatado pela nas portarias de publicação que a equipe de
auditoria teve acesso.
De acordo com o Censo Escolar de 2017, conforme demonstrado no campo
"evidências" algumas escolas não receberam os recursos correspondentes as modalidades
informadas.
De acordo com o 539 do art. 89, combinado com o parágrafo único do artigo 9
ºda Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, deverá ser
observado na transferência de recursos pela Entidade Executora:

"...Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per
capita fixado no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEX. das escolas de
educação básica pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta
Resolução.
539 A

transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá
ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis,
a contar da efetivação do crédito realizado pelo FND ".
"Art. 99 Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos
matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas
Cºnfessionais, na forma prevista no 519 do art. 49 desta Resolução, serão
transferidos para o respectivo Estado, Distrito Federal e Município, que
deverão atendê-las mediante o fornecimento de gêneros alimentícios e/ou
repasse dos correspondentes recursos financeiros.
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Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos financeiros
recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata este artigo, somente
poderá fazê—lo mediante formalização de termo de convênio, na forma
estabelecida na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de
novembro de 2011, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da
efetivação do crédito realizado pelo FNDEW“.
Não houve prejuízo à execução do Programa, considerando que até o período
da fiscalização a Prefeitura já havia repassados os outros valores correspondentes.
Dessa forma, mantém a constatação

Recomendações:
1.6.1 DIRAE

Orientar à Prefeitura Municipal, para que adote rotinas de forma a garantir
que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam realizados tempestivamente,
conforme normas do programa.

1.7 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

Programa.
Fato:
Em análise na documentação apresentada, verificou-se que a Prefeitura não
repassou às escolas municipais os recursos financeiros advindos à conta do Programa, no
prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo
FNDE, em desacordo com o disposto 5 Sº do art. 89, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

do Brasil e

Extrato bancário da conta específica nº 5357-0 agência nº 3615-3, do Banco
extratos bancários das unidades escolares exempliflcadas:

Unidade Executora
Cantinho de Ninar
Paulo Freire

Agência

Conta Corrente

2781-2

Sonho Encantado
Pedro Pereira Píagem

3962-4
1505-9
1867-8

12219-X
32647-3
10684-4
32614-3
32714-X
32617-8
32896-0

1886—4

Darcy Ribeiro
Aurélio Buarque Holanda
Santa Barbara
Lúcia Sales Pereira Ramos
Cora Coralina
Antonio Gonçalves de Carvalho Filho

1505—9

3962-4
2781-2
1505—9
1505—9

53009—3

32649-6
39312-6

*

KX
QR
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa:

“...Quanto à essa constatação, esclarecemos que, considerando a alteração
nos trâmites do processo e de gestão orçamentária, na Prefeitura de Palmas,
ocorrido em 2017, não foi possível fazer o empenho geral, no início do ano,
dos recursos do FNDE e próprio.
Assim, o tempo necessário para empenhar, passar por análise do controle
interno, liquidar, enviar para Tesouraria pagar e colher as assinaturas foram
superiora 5 dias. Além desse fator, informamos que a complementação é paga
junto com o repasse do recurso do FNDE, e em 2017 houve dificuldades em
liberar o orçamento da fonte de recurso próprio, 0010, ocasionando demoras
no repasse. Entretanto, não houve prejuízo ao fornecimento de alimentação
escolar...".

Análise da equipe:
A justificativa corrobora & constatação, & Prefeitura do Municípal de
Palmas/TO repassou recursos do PNAE às escolas da sua rede fora do prazo estebelecído
pelo Programa, contrariando o & 3º do art. 89, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de
2013 que estabelece a Vinculação dos recursos repassados & quantidade de alunos
matriculados e cadastrados, com base em censo escolar do ano anterior ao do repasse e a
disciplina da transferência de recursos na forma escolarizada que deverá ocorrer em até dez
parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito
realizado pelo FNDE, o que não aconteceu.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.7.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura para que adote providências quanto à regularização da
forma de gestão dos recursos repassados pelo FNDE, em conformidade com as regras do
Programa.

1.8 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
Conforme inspeção “in loco" realizada no local de funcionamento do Conselho
de Alimentação Escolar CAE, verificou-se que a Prefeitura Municipal não ofereceu ao
Conselho a infraestrutura necessária para as atribuições inerentes a sua competência, tais
como: materiais de expedientes, mobiliário adequado e transporte aos membros do conselho
para realização das inspeções às escolas, em desacordo com o disposto no inciso I do art.
36, da Resolução CD/FNDE nº. 26/2013.
—
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Evidências:
Ata de Reunião realizada com membros do CAE e equipe técnica do FNDE, em
13/08/2018, Ofício nº 40/2017/CMAE-PALMAS-TO, que solicita a Secretaria Municipal de
Educação apoio logístico ao Conselho e relatório fotográfico.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta, a

seguinte justificativa:
"...Em atenção ao que foram identificados de ausência de apoio logística ao
Conselho de Controle Social, a Secretaria Municipal de Educação procederá
com a aquisição de mobiliário adequado para os conselheiros realizarem as
devidas atividades. Concernente ao atendimento da disponibilização de
veículos para os membros do conselho, a Secretaria Municipal de Educação
solicitou ao Conselho de Controle Social o cronograma de visitas de forma a
traçar um planejamento adequado para atender todas as demandas do
conselho...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A Prefeitura Municipal
informou que procederá a aquisição de mobiliário adequado para atender as atividades do
CAE, bem como solicitou do Conselho o cronograma de visitas para traçar um planejamento
adequado para atender todas as demandas do Conselho.
Em que pese o compromisso da Entidade em envidar esforços para solucionar
as falhas apontadas, é importante ressaltar que a ausência de disponibilização de
infraestrutura adequada para a realização das atribuições inerentes, contraria o disposto
do inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:
e de
atividades
assessoramento, a infra-estrutura necessária à plena execução das
de sua competência, tais como: a) local apropriado com condições adequadas
para as reuniões do Conselho; b) disponibilidade de equipamento de
informática; (2) transporte para deslocamento dos seus membros aos locais
relativos ao exercício de sua competência; d) ) disponibilidade de recursos
humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do CAE, necessários às
atividades inerentes as suas competências e atribuições, a Hm de desenvolver
as atividades de forma efetiva e ainda, para as reuniões ordinárias e
extraordinárias do CAE, com vistas a desenvolver as suas atividades com
competência e efetividade.”

”...I

-

garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização

Portanto, mantém-se a constatação.
(x

Recomendações:
Fx.iX

x

:)
.WS

xxx;
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1.8.1 DIRAE
1- Notificar & Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante à
DIRAE/FNDE a adoção de medidas com Vistas a assegurar ao Conselho a infraestrutura
adequada, de forma a tornar efetivo o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de
controle social.
2-

Notificar

Conselho de Alimentação Escolar - CAE, que comunique à
DIRAE/FNDE ao término do prazo estipulado à Prefeitura, quanto às medidas adotadas para
assegurar a infraestrutura adequada.
o

1.9 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em inspeções realizadas nas instalações das unidades escolares, conforme
demonstrado no campo "evidências", verificou-se condições inadequadas para
armazenamento, guarda e conservação de gêneros alimentícios, em desacordo com o

disposto no

é

49, do

artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas unidades escolares, a seguir:

“Unidade Escolar
Anne Frank

Situação encontrada

Henrique Talone Pinheiro

Alimentos armazenados em sacos plásticos.
Alimentos armazenados com outros materiais.
Carne sem rotulagem de peso/validade.

“Vinicius de Moraes

Alimentos armazenados no chão.

[Antonio Gonçalves de Carvalho Filho

Carne sem rotulagem de peso/validade.

|Sonho Encantado

Alimentos armazenados no chão.

Monteiro Lobato

Margarina fora de refrigeração.
Carne sem rotulagem de peso/vahdade.

~

]

~

Estevão Castro

Eurídice Ferreira Melo

Descongelamento de alimentos de forma
.
,
mcorreta (frango em baldes com agua).

Margarida Lemos Gonçalves

Carne sem rotulagem de peso/validade.
_
Ahmentos armazenados em cama de papelao.

LCantinho da Alegria

~

.

~

.

Alimentos armazenados em caixa de papelão.
Carne fora da embalagem.

IAprígío Thomás de Matos
[Luis Rodrigues Monteiro

Carne sem rotulagem de peso/validade.

[Caroline Campelo Cruz da Silva

Carne sem rotulagem de peso/validade.

Padre J os1mo Morals Tavares

Margarina fora de refrigeração.
Carne sem rotulagem de peso/validade.

|

~

~

A,”
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Eurídice Peneira de Melo alimentos com descongelamento
impróprio.
—

~

Henrique Talone Pinheiro - alimentos armazenados com outros

~r

materiais.

'

“i

Monteiro Lobato - margarina fora de refrigeração.

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-001, de 24/08/2018, a

Prefeitura Municipal de Palmas/T0, apresentou por meio do Documento Resposta,
seguinte justificativa:
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“...No decorrer do período letivo, são realizadas visitas técnicas pelos
nutricionistas da Divisão da Alimentação Escolar onde são fiscalizadas e
orientadas todas as questões relacionadas às boas práticas de manipulação de
alimentos, gerando um relatório de visita técnica para a notificação e correção
das deficiências.

Além disso, todas as merendeiras e coordenadoras de apoio são convocadas
no início de cada ano para participarem de capacitação sobre boas práticas,
exigidas pela Vigilância Sanitária, e normas do PNAE .

Diante do que fora constatada, a Secretaria Municipal de Educação
providenciará por meio da equipe de nutrição, uma inspeção em todas as
Unidades Escolares de forma a orientar sobre os procedimentos adequados de
armazenamento de gêneros alimentícios...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Prefeitura corrobora a constatação.
De acordo com o disposto no § 4º, do artigo 33, da Resolução CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição
de alimentos de qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o
transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa. As condições higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas unidades
escolares demonstraram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura Municipal de
Palmas/1" O.
E

ainda, considerando

o

disposto na Resolução/ANVISA RDC nº 216, de

15/09/2004, que estabelece:

”...4.7.3 As matérias-primas, os ingredientes

e as

embalagens devem ser

submetidos a inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias das
matérias-primas e dos ingredientes devem estar íntegras. A temperatura das
matérias—primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de
conservação deve ser verificada nas etapas de recepção e de armazenamento.

4.7.5 As matérias-primas, os ingredientes
armazenados em local limpo e organizado, de forma

e as

a

embalagens devem ser

garantir proteção contra

contaminantes.

4.7.6 As matérias—primas, os ingredientes e as embalagens devem ser
armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando—se o
espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza
e, quando for o caso, desinfecção do local.
4.8.5 As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos
perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo
mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer
a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado".
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4.8.12 Para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se
proceder ao descongelamento, a fim de garantir adequada penetração do
calor. Excetuam-se os casos em que o fabricante do alimento recomenda que o
mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda congelado, devendo ser
seguidas as orientações constantes da rotulagem.
4.8.13 0 descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas
superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis a
multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em condições
de refrigeração à temperatura inferior a SºC (cinco graus Celsius) ou em forno
de microondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção.
4.8.14 Os alimentos submetidos ao descongelamento devem ser mantidos sob
refrigeração se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser
recongelados...".
Ressalta-se ainda a existência de itens que representam condições e/ou
situações favoráveis ‘a multiplicação de microrganismos, tais como: caixas de papelão (do
fornecedor(es) direto para o depósito de alimentos, contrariando com o § 4º, 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 higiênicosanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo, pelos alunos atendidos pelo
Programa.
Conforme contido no Guia de Instruções - Ferramentas para as Boas Práticas
na Alimentação Escolar/FNDE/CECANE (disponível no sítio do FNDE) as mercadorias de
caixas de papelão e madeira devem ser transferidas para prateleiras e recipientes próprios
(caixas plásticas), devidamente higienizados, ou para sacos plásticos específicos para

alimentos.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.9.1 DIRAE

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

Notificar

a

—

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 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.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 286.938,90
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$286.938,90(duzentos oitenta seis mil, novecentos e
noventa e trinta e oito reais e noventa 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;

—

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

—

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

~

Foram inspecionados 9 veículos escolares, conforme segue:

Tipo

I
I

I

II

I

ILocalidade de Atendimento

Onibus

M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO

MVS-3715

Vai Quem Quer

Onibus

M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO

MVS-3735

Mutum
Aprígio — _]au Extra

Onibus
Onibus
Onibus
Onibus
Onibus

I

VW/MPOLO TORTINO GVU

VW/INDUSCAR APACHE

" MVV-3819
I

MVW—4487

M.BENZ/INDUSCAR APACHE A MWM-5063!
M.BENZ/BUSCAR URBANUSS

MVR—0155

M.BENZ/INDUSCAR APACHE A MVX—7906

Fumaça
S.

Regina 02

~

Eixão Mineiros

Santa Fé

Onibus

IIM.BENZ/MPOLO SENIOR GVO

MVR—1126

Professor Suely Reche

Onibus

IIM.BENZ/MPOLO SENIOR GVO

MXA-117O

Professor Suely Reche

I

I

Veiculos Escolares
Marca/Modelo
Placa

~

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

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

Fato:
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Em inspeção realizada nos veículos escolares da Empresa Exata Transportes
Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.552.291/0001-00, conforme especificados no campo evidência,
verificou-se que os mesmos trafegavam com excesso de lotação, em desacordo com o
art.136, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro e da Cláusula Segunda do
Contrato de Prestação de Serviços 119249/2015.

Evidências:
Inspeção aos veículos da frota pertencentes à Prefeitura e da Empresa Exata
Transportes Ltda, contratada para prestação de serviços com transporte escolar, conforme
quadro a seguir:

Tipo

"

ônibus

ônibus

[

~

Veículos Escolares
Placa
Marca/Modelo
H

Localidade de Atendimento

~

M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO " MVS-3715
M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO MVS-3735

Vai Quem Quer

Mutum

ônibus

VW/MPOLO TORTINO GVU

MVV—3819

Aprígio Jau Extra

ônibus

VW/INDUSCAR APACHE

MVW-4487

Fumaça

ônibus

MBENZ/INDUSCAR APACHE A MWM-5063

—

S.

Regina 02

Levantamento fotográfico de algumas situações vericadas nos veículos
inspecionados:

~

Rota da Fumaça - Veículo operando com números de alunos acima da Rota do Mutum Veículo operando com números de alunos acima da
capacidade máxima permitida.
capacidade máxima permitida.
—

Rota do Mutum Veículo operando com números de alunos acima da capacidade
máxima permitida.

~~

—

~

~~~

Rota da Fumaça - Veículo operando com números de alunos acima da capacidade
máxima permitida.
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Rota da Fumaça Veículo operando com números de alunos acima da capacidade máxima permitida.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027—005 de 21/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/T0, apresentou por meio do Documento Resposta, a
seguinte justificativa:
—

"Informamos que o apontamento de superlotação dos ônibus que atendem as
rotas Fumaça e Mutum, com o excedente de 26 (vinte e seis) e 06 (seis) alunos
respectivamente, é de nosso conhecimento, porém já foi realizada a alteração
na quantidade ônibus sendo disponibilizado mais um ônibus para atender esta
demanda.

Por ser início do segundo semestre, há várias alterações e alternâncias de
alunos nas rotas, por motivo de entrada e saída de novos alunos além da
aplicação do decreto municipal Nº 1.604, de 14 de maio de 2018, que regula o
transporte escolar no município de palmas que envolve a retirada de alunos
do transporte escolar rural que moram nas proximidades das escolas a uma
distância inferior a 3.000 metros, o atendimento exclusivo aos alunos de zona
rural, a transferência dos alunos para escolas mais próximas das residências
dos usuários e a transferência de alunos para rotas que ainda tenham
disponibilidade de vaga".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que está tomando providências no sentido de sanar os problemas detectados pela
equipe de auditoria, os veículos utilizados no transporte de escolares, encontram-se em
condições inadequadas para o transporte de alunos e é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal implementar as melhorias necessárias para garantir o transporte com segurança,
bem como o cumprimento do pactuado no contrato com a empresa de transporte escolar,
em cumprimento às normas estabelecidas no art. 136, da Lei nº 9.503/1997 - Código de
Trânsito Brasileiro.

Recomendações:
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2.1.1 DIRAE

Para norficar & Prefeitura para que, em prazo certo, apresente ao FNDE
comprovação de que regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE,
bem como que adote rotinas que garantam que os veiculos utilizados no PNATE estejam
com adequadas condições de uso e segurança, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro,
mantendo-se, ainda, rotinas de verificação periódica dos veículos objetivando assegurar tal
adequabilidade.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 827.740,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2017, correspondente a
amostra no valor de R$592.700,00 (Quinhentos e noventa e dois mil e setecentos reais),
referentes às U.EX's relacionadas no quadro demonstrativo das escolas visitadas constante
no campo informação.

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

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

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 37 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 'in loco' 37 unidades escolares, conforme segue:
N9

Código

Inep

1

17026440

2

17052009

3

17041430

.

.
Umdade Executora (contas corrente Banco do Brasﬂ)

A

C E da Escola

Municipal Benedita Galvão

ACCEI - Associaçao Comunidade Cantiga de Ninar
.
. .
ACE - Escola Mumc1pa1 Paulo Freire

.

R$

Inspecmnada Repassa do
Sim

Sim
.

Sim

11.760,00
11.360,00

i\\

14.200,00x

/
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17042976

ACE Associação Comunidade Escolar da ESC MUL MONSENHOR
PEDRO P PIAGEM

Sim

5

17051398

ACE- Associação Comunidade Escolar da EM SANTA BARBARA

Sim

6

17053552

Associação Comunidade Escolar

Sim

7

17026610

ACE da ESCOLA MUNICIPAL AURELIO BUARQUE DE HOLANDA

Sim

17026660

ACE da ESCOLA MUNICIPALMDâR'ÃEElNS/IPO INTEGRAL VINICIUS DE

Sim

bg-

1026000
14,560,00
13530100

20.400,00
1

9

17054850

Associação

ComunidadSEâlâªCAAgÃg/IDÉÉL

da EM LUCIA SALES

Sim

~

17026539

Associação ComunidadeDEãtãaàaálBAgàga ESCOLA NUNICIPAL

17055660

Associação ComunidadeA

17043280

Associação ComunidadâAEÉãâlIeIiã
TEMPO INTEGRAL
€121: Eia/[PDE

Sim

13

17044928

Associação Comunidade EscolànÍLIIEâ/IADE TEMPO INTEGRAL CORA

Sim

14

17052556

Associação Comunidade Escolar

10

:112

E
16

17049318
17079810

E33132 gªlã/Í

DE TEMPO INTEGRAL

Não

Sim

Associação

Cºmuniªíãíjªãªaêgãgâ/ISMESTRE PACIFICO

Associação

EM FRANCISCA

Comunglâgªgfâlªgãa

Sim

Sim

Sim

17

17026520

AAssocíação Comunidade EsgoâzgsIÃIUNIC PROF ROSEMIR F DE

18

17026180

Associação Comunidade Escolar da ESC MUN CRISPIM P. ALENCAR

Sim

19

17026873

Associação Comunidade Escolar da ESC MUN OLGA BENARIO

Sim

~
20

il—
22
23

24

2—5

17038812
17040930
17120829
17053560
17055652
17051991

26

17119839

27

17052017

28

17026563

29

17038804

Associação Comunidade

EscolaÉÍrO(113511380

Associação Comunidade

Esgflxllªâíâãsc

Associação Comunidade
CEÃLEÉÉCIIÉL

Associação Comunidade

MUNIC ANTONIO CARLOS

EscolgíLdlÃ

MUNIC HENRIQUE T.

D0 CMEI CANTINHO dª

EM BEATRIZ RODRIGUES da

Associação Comunidade Escolar

DE TEMPO INTEGRAL LAGO

gâIEM
Associação Comunidade
Associação Comunidade

ESCOIÉIAIÍÍÉSEM

EscolíaíâãiBI/ª/I

MARIA ROSA DE CASTRO

PROFA SAVIA FERNANDES

Associação Comunidade Escolar CEI SONHO ENCANTADO
Associação

Comun'1deiaclisezrrliis‘i:10arod;S

$380M

MUNIC

1

GRAU

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Associação Comunidade Escolar ACE ESCOLA MUNIC ANNE FRANK

Sim

Associação Comunidade Escolar da EM DANIEL BATISTA

Sim

Associação Comunidade Escolar da EM MONTEIRO LOBATO

Sim

0.380,00

10.280,00
10.920,00
21.860,00
19.700,00
13.320,00

2314030
11.380,00
14.280,00
18.600,00
14.360,00
10.780,00
19.480,00
17.680,00
12.900,00

24.560,00
23.960,00
15.760,00
13.200,00
11.180,00
10.520,00
174920100

5—0—

17026547
31

17049326

10.820,00

ª
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17026199

Associação Comunidade Escolar da EM THIAGO BARBOSA

Sim

33

17046793

Associação Comunidade Escolar da ESCOLA MUNICIPAL JORGE
AMADO

Sim

34

17067804

Associação Comunidade Escolar da EM DE TEMPO INTEGRAL PE.
JOSIMO

5"“

35

17026890

Associação Comunidade Escolar da EM LUIZ RODRIGUES
MONTEIRO _ ACE

Su“

36

17069408

EM DE TEMPO INTEGRAL EURIDICE FERREIRA DE MELLO

Sim

37

17056110

ETI da ASRSE 132 (Mumcipal Almirante Tamandare)

Sim

32

19 880 00

20.720,00

.

22.58000

.

TOTAL

11,540.00
24 560 00

23.960,00

592.700,00

Constatações:
3.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários das contas correntes específicas do Programa, das unidades executoras
relacionadas no campo "Evidências", verificou-se & inexecução dos recursos repassados pelo
nº
FNDE à conta do PDDE, em desacordo com o disposto no art. 29 da Resolução CD/FNDE
10/2013.

Evidências:

‘as

~

Extratos bancários das contas correntes específicas do Programa, pertinentes
Unidades Executoras demonstradas abaixo:

~
CNP]

~

Unidade Executora

B.B.
B.B.
Agência Conta

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA
1886-4
22130327000110 DA EM DE TEMPO INTEGRAL
LAGO SUL

87996-7

Valor R$
4.300,93

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA
12609274000161 DA EM PROFA SAVIA
FERNANDES ]ACOME

1505—9

ASSOC COMUNID ESCOLA DA
20223015000126 EM DE TEMPO INTEGRAL
ANISIO SPINOL

1886-4

87995—9

6.104,95

ESCOLA MUNICIPAL MARIA
05870352000111 JULIA AMORIM SOARES

2781-2

18442-X

30.671,65

50708-3 4.011,85

RODRIGUES
.“

kk

NÉ)
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, a seguinte justificativa:
—

atendimento ao S.A Nº 027-003/2018 referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
E"..m

—

a Resolução do Programa Federal.

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.

Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.

E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade, as U.Ex's identificadas
no campo evidência, ao não utilizar os recursos repassados à conta do programa, deixaram
de cumprir o propósito do Programa que é contribuir para o provimento das necessidades
prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia
de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infra-estrutura física e
pedagógica, bem como incentivar & autogestão escolar e o exercício da cidadania com a
participação da comunidade no controle social, conforme previsto no art. 2º da Resolução
CD/FNDE nº 10/2013.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.1.1 DIRAE

Avaliar a situação dos recursos repassados pelo FNDE que não foram
movimentados, pelas escolas relacionadas no campo "Evidências" e estendendo dita
avaliação às demais escolas beneficiárias dos recursos do FNDE integrantes da rede de

2

C.,/«"
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ensino da Prefeitura Municipal, considerando o tempo transcorrido desde o repasse, e
concluir sobre 0 potencial prejuízo que possa Vir a sofrer 0 Programa com a não utilização
dos recursos pelas UEx's, adotando iniciativas que garantam a aplicação dos recursos e a
adequada continuidade do Programa na localidade.
3.2 Ausência de plano de aplicação de recursos da(s) UEX(s).

Fato:
As Unidades Executoras relacionadas em "evidência" não demonstraram
planejamento para uso dos recursos do PDDE, selecionando as necessidades prioritárias a
serem atendidas, em desacordo com o artigo Bº, inciso I da Resolução CD/FNDE nº 9/2011.

Evidências:
Processos de prestação de contas da UEX, e Parecer SEMED nº(s) 0260/2018
135/2017, 367/2017, 212/201l, 113/2018, 106/201/, 179/2018,
562/2017,
175/2018,
687/2017 e 201/2017.

~~
~~

"Unidade Executora (contas corrente Banco do Brasil)
ACE ASSOC COM ESC DA ESC MUL MONSENHOR
01892467000156
PEDRO P PIAGEM

[CNP]

I

01934276000100

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL
VINICIUS DE MORAES

01932285000161

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM DANIEL
BATISTA

03809057000124

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM MONTEIRO
LOBATO

01136049000139

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM THIAGO
BARBOSA

02527003000103

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA
MUNICIPAL jORGE AMADO

08474972000120

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO
INTEGRAL PE. ]OSIMO

01923535000105

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM LUIZ
RODRIGUES MONTEIRO - ACE

09620313000117

EM DE TEMPO INTEGRAL EURIDICE FERREIRA DE
MELLO

~
~
06307119000198

~

ACCEI - ASSOCIACAO COMUNIDADE CEI CANTIGA DE

NINAR

11686247000120

ASSOCIACAO COMUNID CEI - ACCEI, DO CMEI
CANTINHO DA ALEGRIA

12609274000161

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM PROFA SAVIA
FERNANDES _]ACOME

01916211000131

ASSOC COMUNIDADE ESC DA ESCOLA MUNIC
ESTEVAO CASTRO

1

GRAU

]
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20223015000126
12397918000103

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL

ANISIO SPINOL

J

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
CAROLINE CAMP

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, a seguinte justificativa:
—

Em atendimento ao S.A Nº 027-003/2018
referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.

E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Não obstante a justificativa apresentada pela Entidade, a ausência de plano
de aplicação de recursos das Unidades Executoras, contraria o que dispõe o item c, inc III,
art. 26 da Resolução CD/FN DE nº 10, de 18/04/2013, o qual determina que:

"...III

—

às UEX:

(...)
c) exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando a
comunidade escolar participação sistemática e efetiva nas decisões
colegiados, desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias
a serem satisfeitas ate' o acompanhamento do resultado do emprego
ªk'x
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dos recursos do programa...“.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIRAE

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.

Verificar

a

3.2.2 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às EEX’s de sua rede de ensino, com vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina a elaboração
do plano de aplicação de recursos das Unidades Executoras de sua respectiva rede de

ensino.

3.3 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

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

Evidências:
UEx's Notas fiscais exempliﬁcadas,
CNPJ

a

seguir:

Unidade Executora (contas corrente
Descriçao Insuﬁc1ente
Banco do Brasil)

ASSOC COMUNID ESCOLA ACE
01894720000100 DA ESCOLA NUNICIPAL DARCY

RIBEIRO

%%%glIÉÉEÉSCOLA
01923535000105 355515312
MONTEIRO - ACE

ª 42152

nº

e ca eira
ª;/09/ gªlã/[dºesa25/0997

de

-

NF ªº 2017006' dº 16/01/2011“
2.750 (estrutura metálica completa)
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ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA
22130327000110 DA EM DE TEMPO INTEGRAL
LAGO SUL

NF ª º 2130 dº 19/10/2017
sºm

_

.

Cªmª dº

ASSOC COMUNIDADE ESC DA
01916211000131 ESCOLA MUNIC 1 GRAU ESTEVAO NF nº 0011 de 09/02/2017 Ventilador
CASTRO

AS SOCIACAO COMUNIDADE
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL
JORGE AMADO

NF nº 10593 de 05/01/2017, R$
2.194,00, Emporesa PRAPEL Comércio
tacadista LTDA, NF nº 0034 de
29/12/2017, R$ 2.070,00, Empresa Hugo
Vicytor Goulart Barbosa Eireli-ME - 02
.

Cºmpªtªdºrªs fºglplºtg' “lºngª" CX dº
som, mouse tec a 0, e ompu a 01‘
Desktop Core 13, 3.1 GHz 4 GB, 500 GB
HD, NF nº 1811 de 17/08/2017, Empresa

Marcos Antoinio Silva Gameiro ME,
Mesa de pebolim, microsistem com
entrada USB

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE
01934276000100 TEMPO INTEGRAL VINICIUS DE

MORAES

~

NF nº 12621 de 03/03/2017, Empresa
MP DIST de Máquinas e Equipamentos Liquidificador Industrial

NF nº 11988 de 12/08/2017, Empresa
Prapel Comércio Atacadista LTDA e NF
ASSOCIACAO COMUNIDADE
nº 0708, deO7/08/2017, Empresa R.B.
01136049000139
ESCOLA DA EM THIAGO BARBOSA
Neves Papelaria - Projeto Digital,
Máquina de encadernação
ASSOCIACAO COMUNIDADE
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL
JORGE AMADO

NF nº 1811 de 17/08/2017, Empresa
Marcos Ant ni Silva Cam irº ME Mesa de pe genºm , ml.cr 0 S.IS em com
entrada USB

f

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027—003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/T0, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027—003, a seguinte justificativa:

Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018
referente a solicitação de
as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

justificativa

f
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Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.

Concernente a auséncia de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.
E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores ]inanceiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Em que pese o compromisso da Entidade em realizar "formação" dos gestores
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, 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:
e

—

"( ...) 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 4.320/1964;”
Ademais, estas ocorrências combinadas com a ausência de identificação de
patrimônio, conforme tratado na constatação 3.10, aumentam as dificuldades em se
identificar cabalmente o bem adquirido com os recursos do PDDE.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.3.1 DIRAE

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

Verificar

a

Programa.

3.4 Utilização dos recursos financeiros em desacordo com a categoria
econômica da despesa.
rx.

Fato:
Xi);

.J
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Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pelas Unidades
Executoras e demonstradas no campo evidências, verificou-se a realização de despesas sem
observar os limites por categoria econômica, conforme estabelecido no art. 49 da Resolução
CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Relação de pagamentos efetuados, Relatórios SEMED nº(s) Relatórios SEMED
e 562, 367/2017, Notas Fiscais das U.Ex's, conforme a seguir:

nº 196, 135, 212, 106/2018
CNPJ

Unidade Executora (contas
corrente Banco do Brasil)

Notas Fiscais

ASSOC COMUNID ESCOLA ACE NF nº 27213 de 01/02/2017, 277898 de
01894720000100 DA ESCOLA NUNICIPAL DARCY 04/05/2017, 1984 de 25/09/2017, 42153 de
RIBEIRO
23/09/2017

ASSOC COMUNID ESCOLA DA
01138351000126 EM DE TEMPO INTEGRAL CORA NF nº 1247 de 09/02/2017, R$ 4.597,00
CORALINA

ASSOCIACAO COMUNIDADE
01932285000161 ESCOLA DA EM DANIEL
BATISTA
ASSOC COMUNIDADE ESC DA
01916211000131 ESCOLA MUNIC 1 GRAU

ESTEVAO CASTRO

NF nº 202 de 06/03/2017 R$5.144,00 6 NF nº
467 de 06/07/2017
NF nº 12269 de 25/10/2017, 0703 de
19/10/2017, 0345 de R$1.400,00, nº 0346 de
514,00, nº 324 de R$1.285,00, 0011 de R$500,00

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA NF nº 20170006 de 23/01/2017, R$ 1.270,00, nº
08474972000120 DA EM DE TEMPO INTEGRAL
0145, DE 02/02/2017, r$ 2.000,00;nº 000857, de
PE.]OSIMO
26/07/17, R$ 2.458,00;

ASSOCIACAO COMUNIDADE
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA
MUNICIPAL JORGE AMADO

NF n910593, 05/01/2017, r$ 2.194,00; nNF
1191811 DE 17/08/17, r$2.165,00; NF nº 0034,
29/12/2017 r$2070,00,
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ASSOCICAO COMUNID ESCOLA NF nº 0828 de 11/12/2017, R$ 1.154,00, NF nº
0525 de 09/08/2017, R$ 1154,00, NF nº 12494
01923535000105 DA EM LUIZ RODRIGUES
de 13/02/2017, R$ 1.213,00
MONTEIRO - ACE

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/T0, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, & seguinte justificativa:

referente a solicitação de
Em atendimento ao S.A Nº 027-003/2018
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.
E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Em análise às manifestações das Unidades Executoras, verificou-se que elas
reconheceram a não utilização dos valores em categoria econômica adequadamente com
fundamento a regra definida na Portaria 448/2002 e por entenderem que os bens adquiridos
por meio de confecção, deveriam ser pagos com recursos de custeio e não de capital.

Ocorre que, ao mesmo tempo, as UEx's entenderam que os bens adquiridos
iriam aumentar o patrimônio da escola.
Conforme Inc. 11, Art. 2º da Portaria 448/2002 é definido como permanente
aqueles bens que, em razão de seu uso corrente, não perdem a sua identidade física e/ou
tem uma durabilidade superior a dois anos.

l

Ocorre que os bens adquiridos pelas Unidades Executoras, ainda que por
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meio de aquisição de matéria prima e serviços de confecção, enquadram-se na definição de
material permanente, tendo em vista que o art. Bº da referida Portaria prevê que:

"... A despesa com confecção de material por encomenda só deverá ser
classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade
fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada na natureza
449052, em se tratando de confecção de material permanente, ou na natureza
339030, se material de consumo", portanto, o argumento da UEx's não
procedem.
fato ocorrido demonstra que as UEx's tiveram total autonomia ao executar
os recursos do Programa, quando optaram pela confecção dos quadros em razão das
medidas e da qualidade, no entanto, ao utilizar recursos de custeio em capital contrariou o
art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que determina que:
O

"...Os recursos do programa destinam-se a cobertura de despesas de custeio,
manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados..."
Dessa forma, mantém-se a constatação, ressalvando que deixa-se de fazer
recomendação tendo em vista que não houve prejuízo ao erário, devendo as executoras de
recursos atentarem para os limites dos valores de cada categoria econômica.

Recomendações:
3.4.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PDDE, que determina a utilização dos recursos de acordo com a
categoria econômica.

3.5 Realização de despesas em desconformidade com 0 Plano de

Atendimento.
Fato:
Nas Unidades Executoras relacionadas no "evidência" verificou—se a aplicação
dos recursos em desacordo com plane]amento/necessidades prioritárias definidas pelas UEX
para uso dos recursos do PDDE, em desacordo com o contido no artigo Sº, inciso I da
Resolução CD/FNDE nº 9/2011.

Evidências:
Processos de prestação de contas da UEX, Relatório SEMED nº(s) 0260/2018,
562, 135, 367, 687 e 201/2017, e113 e 179/2018, da Prefeitura Municipal de Palmas—T0.

~

CNP]

Unidade Executora (contas corrente Banco do Brasil)

3
r*"""“*’-\\
»
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ACE ASSOC COM ESC DA ESC MUL MONSENHOR PEDRO P

~

01892467000156 PIAGEM
01934276000100

~

01138351000126

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL VINICIUS
DE MORAES

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL CORA

CORALINA

01932285000161 ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM DANIEL BATISTAJ

03809057000124

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM MONTEIRO
LOBATO

02527003000103

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL
JORGE AMADO

08474972000120
01923535000105

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
PE. ]OSIMO

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM LUIZ RODRIGUES
MONTEIRO - ACE

06307119000198 ACCEI - ASSOCIACAO COMUNIDADE CEI CANTIGA DE NINAR
ASSOCIACAO COMUNID CEI - ACCEI, DO CMEI CANTINHO DA
1 1686247000120
ALEGRIA
ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM PROFA SAVIA
12609274000161
FERNANDES JACOME

01916211000131

ASSOC COMUNIDADE ESC DA ESCOLA MUNIC
ESTEVAO CASTRO

20223015000126

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
AN ISIO SPINOL

12397918000103

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
CAROLINE CAMP

1

GRAU

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, & seguinte justificativa:

"...Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018 referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
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Secretaria de Planejamento
bens adquiridos anualmente.

a URGENCIA na

realização do tombamento dos

Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.

E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas...".

Análise da equipe:
Conforme manifestação apresentada, a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com a Resolução
do Programa Federal, no entanto, não constam nenhuma justificativa quanto às alterações
das prioridades efetuadas pelas UEX's.

A alteração do plano de aplicação dos recursos das Unidades Executoras sem
ampla participação do colegiado fere a participação da comunidade escolar, o que contraria
o que dispõe o item o, inc III, art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, o qual
determina que:

"...III às
—

UEX:

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

Recomendações:

3.5.1ÁDIRAE

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

Para que adote medidas, junto às EEX’s de sua rede de ensino, com vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE que determina a elaboraçã

aí
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do plano de aplicação de recursos das Unidades Executoras de sua respectiva rede de
ensino.

3.6 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, em desacordo
com o disposto no art. Sº, item III, letra "r", da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações

posteriores.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas a seguir:
CNPJ

01944113000108

Unidade Executora (contas corrente
Banco do Brasil)

Nota Fiscal-Data-Valor-Fornecedor

A C E DA ESCOLA MUNICIPAL

NF 000171 de 21/02/17, R$ 3.992,00-Empresa Papelaria
Ideal Eíreli; NF00170 de 21/02/17, R$ 1.008,00Empresa Papelaria Ideal Eireli; NF nº 437 de 10/08/17,
R$749,20 Empresa Garcia, Informática e Papelaria LTDA

BENEDITA GALVAO

.

NF nº 20170004 de 09/02/17, R$ 1.590,00 - Ronívaldo
Gonçales monteiro e nº 20170009 de 09/02/2017, R$
01934276000100 %%]ãàsgâºàãgggâgâggmm 1.576,00 - MF Comércio de Vidros LTDA, NF 2675513 de
30/11/2017, valor R$ 1.054,00 - Kenia Maria Magalhães
da Silva, R$900,00
NF nº 927515 de 25/08/2017, Valor R$ 2.599,98, NF nº
ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA
e 4272 de 29/11/2017,
03809057000124
ââãgeõ312/12/2017, R$ 147,38
EM MONTEIRO LOBATO
NF nº 0708 de 07/04/2017 R$ 800,00 Empresa RB. Neves
ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA Papelaria, NF nº 201700004 de 18/05/17, R$2.000,00; NF
01136049000139
nº 41490, 12/8/17, R$ 1000,00; NF 011988, 12/8/17,
EM THIAGO BARBOSA
R$2.120,00, Empresa Prapel Comercio Atacadista LTDA,

02527003000103

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA NF 1190034, Valor R$ 2.070,00, Empresa: Hugo
Goulart barbosa Eirelli-ME
ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO

vitor

Nf nº 2017006 de 16/01/2017 Francisco Silva Leal; Nf nº
2017002 de 27/01/2017 josé Carlos Varela; NF nº 012494

01923535000105

ﬁgi’gggﬁggggﬁgﬁﬁgﬁgéw

11686247000120

ASSOCIACAO COMUNID CEI ' ACCEI'
DO CMEI CANTINHO DA ALEGRIA

de 13/02/17, R$ 1.213,00 MP Dist de maqunas e Equip;
Papelaria Ideal - Eírelle-ME, NF nº 0526, de 09/08/17, R$
3.116,00; Papelaria Ideal - Eirelle-ME, NF nº 0525, de
09/08/17, R$ 1.154,00; Papelaria Ideal - Eirelle-ME, NF nº
0828, de 11/12/17, R$ 1.154,00; Papelaria Ideal - EirelleME, NF nº 0623, de 13/09/17, R$ 1.590.00; NF 829
11/12/17 R$ 3.642,43;

NF 201700017 de 02/08/17 - Empresa Eletroclima
Serviços Eletricos, Climatização e Dedetização, R$
4.100,00

“=

(N
=;
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22130327000110

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM NF nº 2130 R$1297,00, Emprsa Marco Antonio Silva
DE TEMPO INTEGRAL LAGO SUL
Carneiro - ME

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, a seguinte justificativa:

"...Em atendimento ao SA Nº 027—003/2018 referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.

E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal do
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas...".

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que a que a Secretaria Municipal da Educação
N OTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com a Resolução
do Programa Federal e para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e coordenadores
financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além de cobrar maior RIGOR na
análise e aprovação das prestações de contas. A justificativa apresentada corrobora a
constatação.
A ausência de identificação na documentação comprobatória das despesas
contraria o disposto no caput do art. 18 da Resolução CD/FN DE nº 10/2013, que determina
que a documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros
documentos a serem emitidos em nome das UEX 's deverão ser identificados com os nomes
do FNDE e do Programa.

%
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Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.6.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às EEx's de sua rede de ensino, com vistas a
cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina que a
documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
deverão ser identificados com os nomes do FNDE e do Programa.

garantir

o

3.7 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa.

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

Evidências:
Extratos bancários extraídos do sítio do Banco do Brasil SA, em 01/08/2018,
das contas específicas da Unidades Executoras Escola Municipal de lº Grau Estevão Castro,
Banco do Brasil, agência nº 2781-2, conta nº 18445-4, no valor de R$ 51,20.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027—003, a seguinte justificativa:
—

referente a solicitação de
Em atendimento ao S.A Nº 027-003/2018
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junta a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.
E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
&&

\
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coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que,
movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da Escola
Municipal de 1º Grau Estevão Castro, não houve a comprovação de crédito na conta
específica do PDDE até a data de conclusão do presente relatório.

conforme

a

Os recursos do programa destinam—se a cobertura de despesas de custeio,
manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e
melhoria da infraestrutura fisica e pedagógica dos estabelecimentos de ensino
beneficiários. O Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo
Sexto, determina:

“... Parágrafo Sexto - As contas correntes serão isentas 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:
3.7.1 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.

3.8 Ausência de pesquisa de preços.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação apresentada pelos Caixas
Escolares relacionados no campo evidência, verificou—se a ausência de pesquisa de preços
para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, contrariando o art. 3º da
Resolução CD/FNDE nº 9/2011.

Evidências:
Relatório SEMED nº(s) 144, 175, 182/2018
fiscais a seguir elencadas:

CNPJ

Unidade Executora (contas corrente
Banco do Brasil)
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NF nº 2675513 de
30/11/2017, valor R$
1,054,00 - Kenia Maria
Magalhães da Silva. 2 HD
externo (900,00 reaasi)
NF nº 0807, 01/09/17
Emprsa R.B. Neves
Papelaria, NF nº 04 e 06 de
ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA 13/09/2017, Empresa
01136049000139
Heverton Alves de OliveiraDA EM THIAGO BARBOSA
ME, NF nº 18 de 14/09/17,
Empresa Raulan Alves da
Silva
~

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE
01934276000100 TEMPO INTEGRAL VINICIUS DE
MORAES

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA
01923535000105 EM LUIZ RODRIGUES MONTEIRO ACE

22130327000110

Francisco Silva Leal, NF nº
2017006, de 16/01/2017, R$
2.750 (estrutura metálica
completa)
~

NF nº 018 de 06/09/2017,
ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA
Empresa Lacerda
EM DE TEMPO INTEGRAL LAGO SUL
Construtora LTDA-ME,

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027-003, a seguinte justificativa:

referente a solicitação de
Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.
E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
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de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada, a ausência de pesquisa de preços
contraria o disposto na letra "f‘ item 11 do art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que
determina que as Unidades Executoras devem adotar os procedimentos estabelecidos pela
Resolução nº 9, de 2011, e comentados no "Guia de Orientações para Aquisição de Materiais
e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), disponiveis no sítio www.fnde.gov.hr, para as aquisições de bens permanentes e
materiais de consumo e contratações de serviço.

Art.

29 da Resolução

nº 9, de 2011:

"...As aquisições de materiais e bens e/ou contratações de serviços com os
repasses efetuados à custa do PDDE, pelas UEX e EM, deverão observar os
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência a ﬁm de garantir às escolas que representam produtos e serviços de
boa qualidade, sem qualquer espécie de favorecimento e mediante a escolha
da proposta mais vantajosa para o erário, adotando, para esse fim, sistema de
pesquisa de preços que deverá abranger a maior número possível de
fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspondentes
ao objeto a ser adquirido e/ou contratado...".
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.8.1 DIRAE

Orientar & Prefeitura Municipal para junto às Unidades Executoras para a
importância do preenchimento da Consolidação de Pesquisas de Preços, com vistas à
identificação do fornecedor ou prestador do qual poderá ser feita a aquisição dos materiais
e/ou contratação de serviços.

3.9 Ausência do Termo de Doação.

Fato:
Na análise da prestação de contas das Unidades Executoras relacionada no
campo evidência e contempladas com recursos do programa, não foi apresentado o termo
de doação dos bens adquiridos ou produzidos, em desacordo com o disposto no §19 do art.
25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas, a seguir:
CNP]

Unidade Executora (contas corrente
Banco do Brasil)

ç—

Not Fiscal - Fornecedor
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ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE
01934276000100 'íaEàlO êNTEGRAL VINICIUS DE

NF nº 12621 de 03/03/2017, Empresa
MP DIST de Máquinas e Equipamentos

Liquidificador Industrial

ASSOCIACAO COMUNIDADE
03809057000124 ESCOLA DA EM MONTEIRO

NF 201700003 de 17/3/2017, Empresa
JOAB Pereira Janm

Gabinete Multilase
completo

LOBATO

.

.

ASSOCLACAO COMUNIDADE
01136049000139
ESCOLA DA EM THIAGO BARBOSA

NP nº 11988 de 12/08/2017, Empresa
Prapel Comércio Atacadista LTDA e NF Projeto Digital, Máquina
nº 0708, de07/08/2017. Empresa KB. de encadernação
Neves Papelaria

ASSOCIACAO COMUNIDADE
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL
JORGE AMADO

1134212lãíoqâ'â7s/gslzglâgmpíãa
1 1
Vª ª elm
ª

ASSOCIACAO COMUNID CEI 11686247000120 ACCEL D0 CMEI CANTINHO DA

ª
ªl" 5.55 dº 17/08/2017, Empresª
ape aria Ideal EIRELI_ME

11;“:

ALE GRLA

Mesa de peholim,
microsistem com entrada
USB

Geladreir Consul Mod
CRB36 Branco Fross
Free

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM NF Nº 10509 e10508 de 28/112/20169, Aparelho TV 32p LED,
Ventilador Parede preto
Empresa Prapel Comércio Atacadista
12397918000103 DE TEMPO INTEGRAL CAROLINE
Grade 60 cm ARGE
LTDA.
CAMPELO

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027—003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
02 7-003, a seguinte justificativa:

referente a solicitação de
Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018
itens que contrariam a
aos
adotadas
justificativa as medidas corretivas
nº
25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
Resolução CD/FNDE
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NO'HFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.
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E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Em que pese o compromisso assumido pela Entidade em sua justificativa, a
incorporação dos bens permanentes adquiridos ou produzidos deverá ocorrer mediante o
preenchimento e encaminhamento de Termo de doação a Entidade, conforme previsto no
paragrafo lº, do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
3.9.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às EEx's de sua rede de ensino, com vistas a
cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina Termo de
doação a Entidade, conforme previsto nas normas do Programa.

garantir

o

3.10 Auséncia de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Em Visita às Unidades Escolares relacionadas no campo evidência, verificouse que os bens permanentes adquiridos não estavam identificados com a numeração de
tombamento e incorporação ao patrimônio da Prefeitura, em desacordo com o disposto no §
2º do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Inspeção in loco nas unidades escolares citadas, notas fiscais elencadas e
relatório fotogréﬁco dos bens adquiridos:
CNP]

Unidade Executora
(contas corrente
Not Fiscal - Fornecedor
Banco do Brasil)

Itens

A C E DA ESCOLA
01944113000108 MUNICIPAL
BENEDITA GALVAO

NF nº 0170 de 21/02/2017, Empresa
Papelaria Ideal EIRELI—ME, NF nº
Bens: TV AOC 32 e 04 ventiladores
,
023 de 28/09/2017, Empresa Jose
parede 60 cm venosol.
Miguel da Silva-ME.

ACE DA ESCOLA
MUNICIPAL DE
01934276000100 TEMPO INTEGRAL
VINICIUS DE
MORAES

NF 2675513 de 30/11/2017, valor R$
1.054,00 - Kenia Maria Magalhães da
Silva, NF nº 12621 de 03/03/2017,
2 HD externo e Liquidificador Industrial.
Empresa MP DIST de Máquinas e
Equipamentos.

.
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03809057000124

ASSOCIACAO
NF 201700003 de 17/3/2017,
COMUNIDADE
Emp re s a JO AB Pereira ]arím.
ESC OLA DA EM
MONTEIRO LOBATO

01136049000139

ASSOCIACAO
COMUNIDADE
ESCOLA DA EM
THIAGO BARBOSA

.

.

Gabmete Multilaser completo.

NF nº 11988 de 12/08/2017,
Empresa Prapel Comercm Atacadista Prºjetor Digital, Maquma de
encardenação.
LTDA e NF nº 0708, deO7/08/2017,
Empresa RB. Neves Papelaria.

NF nº 1811 de 17/08/2017, Empresa
ASSOCIACAO
Marcos Antoinio Silva Gameiro ME, Mesa de peholim, microsistem com
COMUNIDADE
entrada USB, Computador Desktop
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA NP nº 037 de 29/12/2017, Empresa
Completo Core 1.3.
MUNICIPAL JORGE HUGO victor Goulart Barbosa
EIRELI-ME.
AMADO

êãªãâªscom
01923535000105 DA EM LUIZ
RODRIGUES

MONTEIRO _ ACE

ASSOCIACAO
COMUNID ESCOLA
22130327000110 DA EM DE TEMPO
INTEGRAL LAGO
SUL

NF nº 018 de 06/09/2017, Empresa
Lacerda Construtora LTDA-ME, NF
nº 11661 de 16/06/2017, Empresa
Prapel Comercio Atacadista LTDA.

_

_

_

Ar-condlcmnado 12.000btus, Pebolim
Seml Proﬁssmnal.

Caixa de Som amplificada BOW, e caixa
NR nº 2130 de 19/10/2017, Empresa
.
.
.
.
de som amphﬁcada 100w.
Marcos Antomo Silva Camaro—ME.

Escola Ein'dice Ferreira de Melo (Maquina de lavar
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Escola Santa Barbara (Impressora multifuncional)

Escol Talone Pinheiro (Balança Digital)

~~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
027—003, a seguinte justificativa:
—

Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018
referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
—

%
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março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.

Em relação a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.

Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
aquisição.

E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa, o § 29 do art. 25, da Resolução CDIFNDE nº 10, de
18/04/2013, dispõe que as Entidades Executoras em posse dos termos de doações deverão
proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação
nos bens, de modo a facilitar sua identificação.

”...O controle patrimonial dos bens públicos somente poderá ser feito se eles
estiverem identificados com o seu número de tombamento, prática que
dificulta o extravio e reduz a possibilidade de ser usado em finalidade
imprópria...”, (Boletim nº 03/2016 Boletim informativo - Dicas PDDE —

COAME-FNDE, JULHO 2016).

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.10.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às EEx's de sua rede de ensino, com vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina imediato
tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos correspondentes
registros patrimoniais conforme previsto nas normas do Programa.

3.11 Bem(ns) adquirido(s) pela escola não foi(ram) localizado(s).

Fato:
Em inspeção às unidades escolares Associação Comunidade Escolar da Escola
Municipal Padre Alencar e Associação Comunidade Escolar da Escola Municipal jorge
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Amado não foram localizados os bens discriminados no campo "evidência', sem que
houvesse registro de controle patrimonial que comprovasse baixa, destinação diversa ou
obsolescência do bem, em desacordo com o disposto no caput do art. 25 da Resolução
CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Inspeção in loco nas unidades escolares citadas e notas fiscais a seguir:
Unidade Executora (contas
corrente Banco do Brasil)

CNP]
~

Nota Fiscal-Forencedo-Valor

Itens
Coleção classicos da

Literatura Universal
ASSOC COMUNIDADE ESCOLA

01926552000198

,EﬁElilsgAIgUN

CRISPIM

P"

ASSOCIACAO COMUNIDADE
02527003000103 ESCOLA DA ESCOLA
MUNICIPALJORGE AMADO

NF nº 0342, de 16/02/2017,
Valor R$ 1370,00 empresaMaju Comrcial
ElRELI_ME

NF nº 10593 de 05/01/2017,
R$ 2'194’00’ Emporesa
PRAPEL Comércio tacadista
LTDA, NF nº 0034 de
29/12/2017, R$ 2.070,00,
Empresa Hugo Vicytor
Goulart Barbosa Eireli-ME

R$390,00), Bruxas,
magos e duendes
(R$40,00), Querido diário
otário box c/5volurnes
(R$147,50) e Coleção 0
Grande livro dos
mistérios c/10 volumes
(R$298,00)
02 Com utadores
com let}; monitor Cx de
sompmouse teclado e
Ceni utador Desktop
Corep13 3 1 GHz 4 GB '
500 GBIHÉ

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-003, de 24/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Documento Resposta à SA nº
02 7—003, & seguinte justificativa:

"...Em atendimento ao S.A Nº 027—003/2018 referente a solicitação de
justificativa as medidas corretivas adotadas aos itens que contrariam a
Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações, e art. 63, Lei 4.320/64, de 1 7 de
março de 1964. Informamos que a Secretaria Municipal da Educação
NOTIFICOU todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com
a Resolução do Programa Federal.
—

Em relação a auséncia de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, a Secretaria Municipal da Educação solicitou junto a
Secretaria de Planejamento a URGENCIA na realização do tombamento dos
bens adquiridos anualmente.
Concernente a ausência de plaqueta de identificação do bem adquirido, a
Secretaria Municipal da Educação recomendou que as unidades escolares
coloquem etiquetas nos bens adquiridos, identificando o programa e o ano da
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aquisição.
E para que tenha o perfeito funcionamento, a Secretaria Municipal da
Educação realizará oficinas, para trabalhar a formação dos gestores e
coordenadores financeiros sobre a correta execução do programa PDDE, além
de cobrar maior RIGOR na análise e aprovação das prestações de contas...".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada, a ausência de bens permanentes
adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos às expensas do PDDE contraria o
objetivo do Programa e o disposto no caput do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013,
que determina sua destinação ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino
beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos
bens.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.11.1 ÁDIFIN

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.

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 158.987,95
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
13.163.973,71 (treze milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e
setenta e um centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 700079/201 1,
03166/2012 e 07749/2013.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 158.987,95 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Proinfância, no
exercício de 2013, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos repassados
pelo FNDE referentes aos Termos de Compromissos nºs 700079/2011, 03166/2012 e
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07749/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nºs 700079/2011, 03166/2012 e 07749/2013,
referente a (ao):
—

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

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

Foram inspecionadas as obras de construção de 13 unidades de educação

infantil do Proinfância, tipo "A", com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC

-

Obras 2.0, em 10/08/2018, conforme segue:
Termo de
Vigência ID obra Localização da
.
Compromisso
obra
_

700079/2011

08/07/20“

07749/2013

28/12/2018

Percentual
Gasto

Situação

de
eXecução

E.E.Inf.ARSO 41

892.839,39

517.749,66

Concluída

100,00

17735

E.E. Inf. ARSE 65

738.698,75

801.286,59

Concluída

100,00

17741

E.E.Inf.ARNO23
EE. Inf. Santa Fé
E.E.Inf.

714.045,23

714.045,23

Conclmda

100,00

731.625,19

534.240,01

Concluída

906.917,23

716.196,96

Concluida

100,00

17743

12/06/2014

Repasse
FNDE

17734

17742

03166l2012

Valor
Global

ARSE132

8_206_171’65

.

100,00

24862

Santa Fé

822.625,23

794.939,76

503.470,04

Concluída

100,00

1010694

E'E'ITÉ'ZARSE

1.965.000,00

655.803,01

1.141.137,12

Execução

59,69

1010695

Bertaville

1.826.500,00

713.160,26

1.008.891,50

Execução

64,30

1010696

Santo Amaro

1.873.000,00

400.678,14

426.307,16

Execução

33,51

1.885.000,00

357.248,34

-

Contratação

0,00

1.840.000,00

414.408,07

509.781,20

Execução

47,71

2.402.986,64

713.573,16

2.164.041,94

Concluída

100,00

2.090.000,00

707.991,32

969.509,87

Execução

58,58

-

-

1010697
1010698

Creche/Pré-escola

MCMV

E'E'

lªmª

1010699 E.E.Inf.ARSO 32
1010700

E'E‘

Total

111321111513

18.689.237,66 13.163.973,71 10.006.657,28

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0 (aba Execução Financeira),
verificou-se que referentes às obras ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 24862 (CEMEI Santa
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Fé), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID 17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41),
1010694 (EE Inf. Arse 111), ID 1010696 (EE Inf. Santo Amaro) não houve a inserção
dados pertinentes a documentação comprobatória dos pagamentos efetuados com
respectivos laudos e/ou planilha de medição, em desacordo com a letra "e", do item III,
art Sº da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

ID
de
os
do

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Execução Financeira",
em 10/08/2018, referentes as obras do Proinfância: ID 17742, ID 24862, ID 17735, ID
17743, ID 17734, ID 1010694 e ID 1010696.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-006, de 22/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Ofício nº 0901/GAB/SEMED, de
28/08/2018, solicitação de dilatação de prazo, no entanto até o fechamento do presente
relatório de Escalização, nenhuma resposta foi apresentada pela entidade.

Análise da equipe:
Conforme consulta realizada pela equipe da auditoria do FNDE ao Sistema
SIMEC, em 24/08/2018, verificou-se que nehuma providências foi implementada pela
Prefeitura Municipal, quanto a inserção dos dados pertinentes a documentação
comprobatória dos pagamentos efetuados com os respectivos laudos e/ou planilha de
medição no referido sistema, estando ainda, as informações pertinentes as obras ID 17742
(EE Inf. Santa Fé), ID 24862 (CEMEI Santa Fé), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID 17743 (EE
Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41), ID 1010694 (EE Inf. Arse 111), ID 1010696 (EE
Inf. Santo Amaro), pendente de atualização.

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÁNCIA, contrariando
"f" e
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 59, Inciso III, letras
'j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:
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
”j
Ministério da Educação), no endereço eletrônico 'http.-//simec. mec. gov. br‘”;
permitir ao FNDE oacompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo
as informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se
refere ao exame da documentação./'.

”...f. cientificar mensalmente

o FNDE sobre a

Dessa forma, permanece a constatação.

xi
_.\
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Recomendações:
4.1.1 DIGAP

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

e

inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0, verificou-se a existência de
registros de "Restrições e Inconformidades", referentes às Obras: ID 24862 (CEMEI Santa
Fé), ID 1010698 (EE Inf. Arse 142), ID 1010694 (EE Inf. Arse 111), ID 1010696 (EE Inf.
Santo Amaro), ID 1010695 (Setor Bertaville), ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 17735 (EE Inf.
Arse 65), ID 17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41), em situação xaguardando
providências e/ou correções', desde a data de 26/01/2014, sem a devida adoção de medidas
saneadoras por parte da Prefeitura, em desacordo com o disposto na Resolução CD/FNDE
nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Execução Financeira",
em 10/08/2018, referentes as obras do Proinfância: ID 24862 (CEMEI Santa Fé), ID
1010698 (EE Inf. Arse 142), ID 1010694 (EE Inf. Arse 111), ID 1010696 (EE Inf. Santo
Amaro), ID 1010695 (Setor Bertaville), ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 17735 (EE Inf. Arse
65), ID 17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41).

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-006, de 22/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Ofício nº 0901 /GAB/SEMED, de
28/08/2018, solicitação de dilatação de prazo, no entanto até o fechamento do presente
relatório de fiscalização, nenhuma resposta foi apresentada pela entidade.

Análise da equipe:
Conforme consulta realizada pela equipe da auditoria do FNDE ao Sistema
em
SIMEC,
24/08/2018, verificou-se que nehuma providências foi implementada pela
Prefeitura Municipal, quanto ao saneamento das inconformidades constantes no Sistema
SIMEC referentes as obras do Proinfância: ID 24862 (CEMEI Santa Fé), ID 1010698 (EE
Inf. Arse 142), ID 1010694 (EE Inf. Arse 111), ID 1010696 (EE Inf. Santo Amaro), ID
1010695 (Setor Bertaville), ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID
17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41), que se encontram em situação
“aguardando providências e/ou correções”, desde a data de 26/01/2014.

contrariando

o

%
.J

disposto no art. 10, da Resolução CD/FNDE nº 13, de
lv
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08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece
critérios de transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2,
conforme segue:
"...Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da
evolução física da obra, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, módulo Obras 2.0, e aprovado pela equipe técnica do
FNDE...".
—

Contudo, a Prefeitura não se manifestou acerca das medidas efetivas para
promover a regularização dos fatos apontados no SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 DIGAP
a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
o saneamento das inconsistências (restrições e inconformidades)
garantam
Municipal, que
tendo em vista que as obras se encontram em funcionamento, adotando ainda, se
necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

4.3 Ausência de registros de funcionamento de obra no SIMEC.
Fato:
Conforme inspeção "in loco“ realizada nas obras: ID 24862 (CEMEI Santa Fé),
ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 17741 (EE Inf Arno 23), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID
17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41) e ID 1010699 (EE Inf. Arso 32),
verificou-se que as mesmas encontravam-se concluídas e em atividade, no entanto, em
consulta efetuada ao Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação - SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra) não há nenhum registro com a
situação que se encontram as obras citadas, com as respectivas fotos comprobatórias, em
”j” da Resolução/CD/FNDE nº
desacordo com o disposto no Art. Sº, Inciso III, letras ”f” e
13/2012.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC Obras 2.0, aba: "Funcionamento de obra",
em 10/08/2018, referentes as obras do Proinfância: ID 24862 (CEMEI Santa Fé), ID 17742
(EE Inf. Santa Fé), ID 17741 (EE Inf Arno 23), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID 17743 (EE
Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41) e ID 1010699 (EE Inf. Arso 32) e inspeções in loco
realizadas nas referidas obras, conforme levantamento fotográfico exemplificado a baixo:
—

\f
*.
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ID 17735 - CMEI Cantinho da Alegria

I

ID 17734 - CMEI Carrosel

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-006, de 22/08/2018, a

R.F.N9 24/2018

l PREF MUN DE PALMAS

58 de 7

~

Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Ofício nº 0901/GAB/SEMED, de
28/08/2018, solicitação de dilatação de prazo, no entanto até o fechamento do presente
relatório de fiscalização, nenhuma resposta foi apresentada pela entidade.

Análise da equipe:
Conforme inspeção "in loco“ realizada nas obras: ID 24862 (CEMEI Santa Fé),
ID 17742 (EE Inf. Santa Fé), ID 17741 (EE Inf Arno 23), ID 17735 (EE Inf. Arse 65), ID
17743 (EE Inf.Arse 132), ID 17734 (EE Inf. Arso 41) e ID 1010699 (EE Inf. Arso 32),, em
24/08/2018, veriﬁcou-se que as mesmas encontram-se conclluídas e em funcionamento sem
que, os respectivos registros quanto & siituação das referidas obras foram informadas no
Sistema SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra), contrariando assim, o disposto no
”j" da
Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III, letras ”f" e
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece
que a Entidade tem responsabilidade de:

”...f. cientiﬁcar mensalmente 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://simec.mec.gov.br*”; ”j.
permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo,
as informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se
refere ao exame da documentação...”.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 A DIGAP

Notificar & Prefeitura Municipal de Sinop-MT para que, em prazo certo,
providencie & inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o
sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o
cumprimento da citada providência.
4.4 0bra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proinfância ID: 1010694 (EE Inf.
Arse 111), 1010695 (Bertaville), ID: 1010696 (EE Inf. Santo Amaro), ID: 1010698 (EE Inf.
Arse 142) e ID: 1010700 (EE Inf. Arse 102) pertinentes ao TC nº 7749/2013, constatou-se
que as mesmas encontravam—se paralisadas não se observando, até a data desta inspeção,
atividades que indiquem a execução de obras, em que pese a informação contida no Sistema
SIMEC constar "status" em execução, em desacordo com o disposto na letra 'a', do Inc III,
do Art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.

Evidências:
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Inspeção "in loco" realizada nas ohras do Proinfância ID: 1010694 (EE Inf.
Arse 111), 1010695 (Bertaville), ID: 1010696 (EE Inf. Santo Amaro), ID: 1010698 (EE Inf.
Arse 142) e ID: 1010700 (EE Inf. Arse 102) pertinentes ao TC nº 7749/2013, conforme
levantamento fotográfico exemplificado abaixo

]

J

ID: 1010595, BERTAVILLE

~
:.., “ª
I

“A,

ªº"

...
'

ID: 19105944 Arse 111
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ID: 1010700 - Arse 102

I

I

ID: 1010698 - Arse 142

I

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-006, de 22/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Ofício nº OQOl/GAB/SEMED, de
28/08/2018, solicitação de dilatação de prazo, no entanto até o fechamento do presente
relatório de fiscalização, nenhuma resposta foi apresentada pela entidade.

Análise da equipe:
Conforme inspeção “in 1000" realizada nas obras do Proinfância ID: 1010694
(EE Inf. Arse 111), 1010695 (Bertaville), ID: 1010696 (EE Inf. Santo Amaro), ID: 1010698
(EE Inf. Arse 142) 6 ID: 1010700 (EE Inf. Arse 102) pertinentes ao TC nº 7749/2013,
constatou-se que as mesmas encontravam-se paralisadas não se observando, até a data
desta inspeção, atividades que indiquem a execução de obras, contrariando o disposto no
artigo Sº Inc III letra ”e" da Resolução CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações
posteriores que estabelece a obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que
com recursos próprios, conforme segue: e) garantir com recursos próprios a conclusão da(s)
obra(s) no Termo de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores
transferidos se revelarem insuficientes para conclusão das obras. O caput do Termo de

'N
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Compromisso nº 7749/2013, também dispõe que a Prefeitura de Palmas "se compromete a
executar as ações do Termo de Compromisso supracitado.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.4.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal que garantam a adequada continuidade da execução da obra da
unidade do Proinfância e a consumação da política pública, considerando que a vigência do
termo de compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.5 Não apresentação da documentação comprobatória da despesa.

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória das
despesas efetuadas referentes a execução das Obras ID 1010697 e ID 1010700, pertinentes
ao Termo de Compromisso nº 7749/2013, em desacordo com o disposto na letra "k", do item
III, do art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Corrente nº

Movimentação Financeira evidênciada nos extratos bacários da Conta
Agência nº 3615-3, do Banco do Brasil - SA, conforme exemplificação

5744—4,

abaixo:

Movimentação Financeira - Conta Corrente Específica do
Programa
Data
Documento
Valor
]

~
~

I

~

']

25/05/2017

Transferência

120.186,14]

1 2/06/201 7

Transferência

1 33.140,91

2 1/07/2017

Transferência

129.864,00

18/08/2017

Transferência

252.920,55

12/09/2017

Transferência

133.272,95]

~

16/11/2017

Transferência

200.125,32

13/06/2018

Transferência

256.823,24

13/06/2018

Transferência

28.954,97

[]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

E

SA nº 001-006, de 22/08/2018, a

(X
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Prefeitura Municipal de Palmas/TO, apresentou por meio do Ofício nº 0901/GAB/SEMED, de
28/08/2018, solicitação de dilatação de prazo, no entanto até o fechamento do presente
relatório de fiscalização, nenhuma resposta foi apresentada pela entidade.

Análise da equipe:
A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
Entidade, contraria o disposto no item XXI e do Termo de Compromisso nº 7749/2013 que
estabelece: "Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, do
estado ou do Distrito federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa 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 da
Resolução CD/FNDE Nº 13/2012 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 —Apresentar, sempre que solicitado,
ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo
e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada a conta dos recursos
transferidos."
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação:
4.5.1 A DIGAP

apresentado e adotar as providências cabíveis quanto aos
pagamentos realizados sem a devida comprovação documental, e se for o caso solicitar à
Diretoria Financeira DIFIN, providências quanto a Tomada de Contas Especial.

Avaliar

o caso

—

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA
exercício 2013

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.494.702,56
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente a amostra no valor de R$ 813.438,10
(Oitocentos e treze mil, quatrocentos e trinta e oito reias e dez centavos), referente à
Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (Ação aquisição de mobiliários escolares),
pertinente aos Termos de Compromissos nº's 01217/2014, 00588/2013, 04395/2013 e

09624/2013.
A»
i...
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Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº(s) 01217/2014,
00588/2013, 04395/2013 e 09624/2013, referente a (ao):

mobiliários escolares) englobaram

—

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:
TC Nº

NF Nº

Item

874

Maquina de lavar louças industrial Netter
NT 200D

01217/2014

8297

Espremedor de frutas industrial

01217/2014

7919

Maquina de lavar roupa Consul

1605

Bªbªdºurºs mªºªãfâelrzº 2T 220V Mªrcª

012170014

01217/2014

[

Quantidade R$ Unitário

R$

Total

11.799,24

23.598,48

6

224,91

1.349,46

2

1.319,12

2.638,24

10

1.360,00

13.600,00
8.155,20

2

01217/2014

56142

Conjunto para aluno 48x153,33;

48

169,90

01217/2014

56142

Conjunto para aluno 48X161,81;

48

161,00

01217/2014

56142

Conjunto para aluno 32x353,24

32

370,90

01217/2014

74450

Túnel Lúdico

2

1.504,00

3.008,00

7.728,00
1

1.868,80

01217/2014

74450

Gangorra

lugares

2

299,83

599,66

01217/2014

74450

Mini—escorregador

2

300,00

600,00

0588/2013

1545

Bebedouro manancial 2T Copo 220 VMC Marca Lider

8

1.360,00

10.880,00

0588/2013

7920

Maquina de Lavar Roupa - Marca Consul

4

1.319,12

5.276,48

0588/2013

74451

Túnel lúdico

4

1.504,00

6.016,00

0588/2013

74451

Escorregador infantil

4

300,00

1.200,00

0588/2013

74451

Gangorra 3 lugares

4

299,83

1.199,32

04395/2013

167

3680

135,00

496.800,00

04395/2013“

167

159,00

8.904,00

09624/2013"

Conj. Aluno /

2

(p/alunos altura entre
1'33m e 1,59m)

CEJA-04

Mesa pessoa cadeira de roda / IVIA-02

-

Não foi executado

][

[

"

56

II

-

][

_
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Constatações:

5.1 Ausência de constatações relevantes na execução do

Programa/Convênio.
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Fato:
De acordo com a amostra analisada, referente à documentação comprobatória
apresentada pela Prefeitura Municipal de Palmas-TO, não foram identifcads constatações
relevanes na execução do Programa.

Evidências:
Processos de pagamentos relativos aos Termos de Compromissos nº(s)

01217/2014, 00588/2013, 04395/2013

e

09624/2012, notas fiscais, escolas

visitadas/Relatório fotográficos, conforme segue:

Termo de Compromisso nº 04395/2013

Escolas Visitadas

-

Conj. Aluno / CJA04 (altura entre
1 ' 33m e 1 ’ 59m)

Unidade Executora (contas corrente Banco do Brasil)

ACCEI

- ASSOCIACAO COMUNIDADE CEI CANTIGA DE

0

NINAR
ACE

—

75

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE

ACE ASSOC COM ESC DA ESC MUL MONSENHOR
PEDRO P PIAGEM

25

ACE- ASSOSSIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM
SANTA BARBARA

50

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIO BUARQUE DE
HOLANDA

~

~

~

25

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA GALVAO

Mesa pessoa
cadeira de
roda / MA—OZ

1

2
1

1

7O

1

35

1

ASSOC COMUNID EDUCACIONAL DA EM LUCIA SALES
PEREIRA RAMOS

50

1

ASSOC COMUNID ESCOLA ACE DA ESCOLA NUNICIPAL
DARCY RIBEIRO

25

1

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
ANISIO SPINOL

50

1

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
CAROLINE CAMP

305

1

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO INTEGRAL
CORA CORALINA

100

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE-ESCOLA

25

1

ASSOC COMUNID ESCOLA DA EM MESTRE PACIFICO
SIQUEIRA CAMPOS

25

1

ASSOC COMUNID-ESCOLA (ACE) DA EM FRANCISCA
BRANDAO RAMALHO

O

O

ASSOC COMUNID ESC DA ESCOLA MUNIC PROF
ROSEMIR F DE SOUSA

50

1

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL
VINICIUS DE MORAES

~

~

1

~
fx
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ASSOC COMUNIDADE ESCOLA DA ESC MUN CRISPIM P.
ALENCAR

50

ASSOC COMUNIDADE ESCOLA DA ESC MUN OLGA
BENARIO

8O

ASSOC COMUNIDADE ESCOLA DA ESC MUNIC ANTONIO
CARLOS JOBIM

25

ASSOC COMUNIDADE ESCOLA DA ESC MUNIC
HENRIQUE T. PINHEIRO

70

2

ASSOCIACAO COMUNID CEI - ACCEI, DO CMEI
CANTINHO DA ALEGRIA

0

2

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM BEATRIZ
RODRIGUES DA SILVA

70

1

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO
INTEGRAL LAGO SUL

50

1

50

1

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM PROFA SAVIA
FERNANDES ]ACOME

50

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE CEI SONHO ENCANTADO

()

o

50

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA ACE ESCOLA
MUNIC ANNE FRANK

50

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM DANIEL
BATISTA

25

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM MONTEIRO
LOBATO

50

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA EM THIAGO
BARBOSA

75

1

ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLA DA ESCOLA
MUNICIPAL JORGE AMADO

7o

1

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM DE TEMPO
INTEGRAL PE. JOSIMO

50

1

ASSOCICAO COMUNID ESCOLA DA EM LUIZ
RODRIGUES MONTEIRO - ACE

50

2

EM DE TEMPO INTEGRAL EURIDICE FERREIRA DE
MELLO

50

o

ETI MARGARIDA LEMOS

1045

1

ASSOCIACAO COMUNID ESCOLA DA EM MARIA ROSA

~

DE CASTRO SALES

ASSOC COMUNIDADE ESC DA ESCOLA MUNIC
ESTEVAO CASTRO

1

GRAU

1

1

1

~

Termo de Compromisso nº 00588/2013/2013 - Amostra das Escolas
Beneficiadas
Escola (CMEI)

Item

Quantidade

Carrosel

Túnel Lúdico

1

Carrosel

orra

3

lu

1
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Carrosel

I

Escorregador Infantil

II

Túnel Lúdico

Sementinhas do Saber

Gangorra

Sementinhas do Saber

Sementinhas do Saber

Cantinho do Saber

lugares

I

I

Cantinho do Saber

Gangorra 3 lugares

Cantinho do Saber

Escorregador Infantil

Chapeuzinho Vermelho

Túnel Lúdico

Gangorra

~

3

1
1
1

I

1

I

1

I

lugares

Chapeuzinho Vermelho

1

Recanto Infantil

Lavadoura de Roupa

1

Recanto Infantil

Bebedouro eletrico acessível

1

Cantiga de Ninar

Lavadoura de Roupa

1

Cantiga de Ninar

Bebedouro eletrico acessível

Ciranda Cirandinha

Lavadoura de Roupa

Ciranda Cirandinha

Bebedouro eletrico acessível

Pequeno principe

Lavadoura de Roupa

Pequeno principe

Bebedouro eletrico acessível

Criança Feliz

Lavadoura de Roupa

Criança Feliz

I

~~
1

~
1
1

1

1
1

Bebedouro eletrico acessível

II

~

1

Escorregador Infantil

~

~

1

I

Túnel Lúdico

lí

1

I

Escorregador Infantil

Chapeuzinho Vermelho

I

3

1

II

1
I

~
~
~
~ ~
Termo de Compromisso nº 01217/2014

~

—

Amostra das Escolas

Beneficiadas

Item

Criança Feliz

Bebedouro Eletrico Acessível

3

cantinho do Saber

Bebedouro Eletrico Acessível

3

Cantinho da Alegria

Bebedouro Eletrico Acessível

3

Paraiso Infantil

Bebedouro Eletrico Acessível

1

Paraiso Infantil

Lavadoura de Roupa

Fontes do Saber

Lavadoura de Roupa

Carrosel

Máquina de lavar loucas

Carrosel

Espremedor de frutas

~

I

Máquina de lavar loucas

Sementinhas do Saber

I
I

I

Quantidade]

Escola (CMEI)

Principe

I

(*)Máquina de lavar loucas

I

~
J

II

J

1

J

1

J

Chapeuzinho Vermelho

Espremedor de frutas

1

Criança Feliz

Espremedor de frutas

1
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1

1

II

I

1

Espremedor de frutas

Sementinhas do Saber

~

1

1

I

I

1

Máquina de lavar loucas

Princesas

I

I“)

I

J \I
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Pequeninnos do Cerrado
Sementinhas do Saber

!

L

I

"

Espremedor de frutas

Sementinhas do Saber

Conj p/aluno tam 03

Sementinhas do Saber

Conj coletivo tam 01

Pequeninnos do Cerrado

"

Pequeninnos do Cerrado

“

Gangorra

3

48

~
1

"

lugares

Escorregador Infantil

Criança Feliz

Túnel Lúdico

Criança Feliz

Gangorra 3 lugares

Criança Feliz

Escorregador Infantil
e

48

32

Túnel Lúdico

Pequeninnos do Cerrado

Termos de Compromissos

~

Conj p/aluno tam 01

H

1

1

1
1
1

Notas Fiscais:

Termo
Compromisso
nº

Fornecedor

Notanlºªiscal

Data

04395/2013

Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA.

167 a 177

30/08/2016

04395/2013

Maqméveis Industria e Comércio de Móveis LTDA.

216 a 234

09/09/2016

04395/2013

Maqmóveis Industria e Comércio de Móveis LTDA.

260 a 287

27/09/2016

GAMA COM DE EQUIPAMENTOS - EIRELLI

'

01217/2014

Valor R

592.676,00

874

22/03/2017

23.598,48

BAR Nord com de Utilidades do LAR » CNP] nº
06.865.579.0001-31

8297

07/04/2017

1.349,46

01217/2014

MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT

7919

14/12/2016

2.638,24

01217/2014

PRESTOBAT LTDA, CNPJ Nº 65.313.538/0001-85

1605

15/05/2017

13.600,00

01217/2014

Ferrobraz Industrial LTDA - CNP] nº 01.527.225/0001-63

56142

15/05/2017

27.752,00

01217/2014

Brink Mobil Equipamentos Ltda - CNP] n] 79788766/0015-38

74450

14/11/2017

4.207.66

0588/2013

Brink Mobil Equipamentos Ltda - CNPJ n] 79788766/0015-38

74451

14/11/2017

8415,32

8297

07/04/2017

1.349,46

7920

14/12/2016

5.276,48

1545

06/12/2013

10.880,00

01217/2014

0588/2013
0588/2013
0588/2013

Casa

Casa

8

&

BAR Nord com de Utilidades do LAR « CNPJ nº
06.865.579.0001—31

MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA

E EXP, CNP]

nº

12.467.682/0001—26

PRESTOBAT LTDA, CNPJ Nº 65.313.538/0001-85
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ID

17734 - CMEI Carrose] (Túnel Lúdico)

ID 17734 CMEI Carrosel (Lava louças)
—

23 de age de 201 8
ID 17742 -

Criança Feliz (Bebedouro Acessível)

ID 17743 - Cmei Pequeninos do Cerrado (Espremedor de frutas)
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ID 17743 - Cmei Pequeninos do Cerrado

2:5 a.; eu,.)

ID 24862

-

(JC_ZU'J

CMEI Sementinhas do Saber (Espremedor de frutas)

\ F.

ID 24862 - CMEI Sementinhas do Saber

6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2017
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

/-":./“\
.º
V,
R.F.N‘—’
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Montante dos recursos financeiros:R$ 1.614.400,04
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$1.999.980,00 (um
milhão novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais), pertinente aos Termos
de Compromisso nºs 9624/13, 9633/2013,1734/2014 e 00109/2017.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.614.400,04 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do PAR-Caminho da
Escola, pertinente ao Termo de Compromisso nº 00109/2017, sendo que o valor examinado
refere-se a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos
de Compromisso nºs 9624/13, 9633/2013,1734/2014 e 00109/2017.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da Escola)
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, ‘a conta dos Termos de Compromisso nº 9624/13, 9633/2013,1734/2014 e
00109/2017, referente à (ao):

- Inspeção 'in loco”: existências

dos veículos e atendimento ao público

beneficiário do Programa.

Foram inspecionados 10 veículos escolares, conforme

~

segue:

Termo de
Compromisso
1734/2014
9624/2012

Marca/Modelo

Mªrcªdª/gºlª“

VGL

Mªrººpºkggºlªrª

VGL

VW/15,190 BOD E' HD

~

ORE

NECO/CITYCLASS

70c17

wºw/VOLARE

QFK5538

Não informado

QKF5118

Praias

OYB2509

Lago Norte

OLNO435

Não informado

~

~

VSL

4x4
9633/2013

Placa

Localidade de
atendimento

IVECO/CITYCLASS

70c17

Praias

OLN4706

~

Praias

OLNO445

VW/15'1ºº EOD E' HD OYB4229
KORE
MBENZ/OF 1519
R.F.N924n(B80ﬁEF MUN DEP

-

.

~

OYB1869

Nao informado

039,341”

Agrotms

.

*

~

Agrotins

ORE

MBENZ/OF 1519

~

\
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MBENZ/OF 1519
RORE

00109/2017

QKK7524"

Não informado

Constatações:
6.1 Má conservação dos veículos.

Fato:
Em Inspeção realizada nos veículos adquiridos à conta do Programa Caminho da
Escola, especificados no campo "evidência", verificou—se que os mesmos encontravam—se
parados, bem como apresentavam sinais de falta de manutenção, em desacordo com o
disposto no Art. 136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 e art. 13, da Resolução nº 45, de 20 de
novembro de 2013.

Evidências:
Ata de reunião realizada com os motoristas dos veículos escolares em
20/8/2018, inspeção "in loco " realizada nos veículos e relatório fotográfico, conforme
segue:
Termo de
Compromisso

Marca/Modelo

1734/2014

Mªrcªdª/gºlª“

VGL

9624/2012

Mªrcªdª/gºlª“

VGL

VW/ 15398131) E'

ªº

NECO/CHYCLASS
70C17

Mwm/VOLARE VSL
4X4
IVECO/CITYCLASS

9633/2013

.
.
Locahzaçao do veiculo

Placa

70c17

Garagem Central Municipal - QD 502 Sul, NS
QFK5538 2, Page Municipal - Palmas/TO - Cep 77.021900
Garagem Central Municipal - QD 502 Sul, NS
QKF5118 2, Page Municipal- Palmas/ro - Cep 77.021—
900
Garagem Central Municipal OD 502 Sul, NS
OYB2509 2, Page Municipal _ Palmas/TO - Cep 77.021900
—

Garagem Central Municipal - QD 502 Sul, NS
0LN0435 2, Page Municipal - Palmas/TO - Cep 77.021-

~

900

Garagem Central Municipal QD 502 Sul, NS
OLN4706 2, Paço Municipal - Palmas/TO - Cep 77.021900
—

OLNO445

Regional Auto Peças - Qd 612 Sul, Alameda
07 01 07 Lt 37 - Palmas/ro - Cep 77.022-094

VW] 15'198R1ÉÉOD E' HD

Garagem Central Municipal - OD 502 Sul, NS
01034229 2, Page Municipal - Palmas/TO - Cep 77021900

MBENZ/OF1519

Garagem Central Municipal - QD 502 Sul, NS
OYBl869 2, Page Municipal - Palmas/TO » Cep 77.021-

R.ORE

90 0

MBENZ/OF 1519

Escola Municipal Professora Savia Fernandes
OYB4122 Jacome Setor Bela Vista - Palmas/TO Cep
77064-012
—

R'ORE

“&

lt
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ônibus Placa OYB4122 - estofado com desgaste

Garagem Central Municípal - QD 502 Sul, NS
QKK7524 2, Paço Municipal Palmas/TO - Cep 77.021900
—

.

~

~

—

~Garagem

Ónibus - Placa OLN0435

-

alavanca do câmbio quebrada

Placa OLN0435 - freios, elétrica e pneus

Central Municipal

Onibus

—

Placa OLN0445- bateria revisão elétrica

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-004 de
Prefeitura Municipal de Palmas/T0, apresentou por meio do Documento
Resposta, a seguinte justificativa:

21/08/2018,

a

"...Informamos que as manutenções decorrentes dos veículos
pertencentes a este convênio se encontram paralisadas devido ao
encerramento do contrato de manutenção Nº 003/2016, com a empresa
BRASILCARD com término em 17 de junho de 201 7. Este contrato é de
responsabilidade da Secretaria de Planejamento, a mesma iniciou um
novo processo, porém houve entraves que impossibilitaram a
finalização deste processo. Em anexo segue informações enviadas com
o status atual do processo.
Em 201 7 foi montado novo processo para contração de empresa para
realizar a manutenção da frota. O processo de nº 2016019292 prevê a
manutenção de toda frota do município, uma vez que trata de uma
despesa centralizada, sob a responsabilidade da Sec. Municipal de
Planejamento. O referido processo já foi licitada publicado em 22 de
agosto de 2018.

Informamos que há R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
empenhado para suprir as despesas de manutenção dos ônibus,
conforme demostra a nota de empenho em anexo. Considerado que o
contrato já foi publicado, será dado a ordem de serviço para efetivação
da manutenção dos referidos ônibus.

Importante ressaltar, que as rotas atendidas com os ônibus adequados
por meio do Programa Caminho da Escola não deixaram de serem
atendidas, uma vez que os ônibus foram substituídos por veículos
terceirizados, vinculados ao contrato de Nº249/2015, desta forma
todas as rotas foram mantidas sem prejuízo aos usuários do transporte
escolar rural.
Ressaltamos ainda que tão logo o processo de manutenção seja
concluído, realizaremos em sua totalidade as manutenções de nossos
ônibus e que os veículos em questão estão aguardando as manutenções
em 3 locais (garagem central da Prefeitura de Palmas, Escola
Municipal Sávia Fernandes e Regional Auto Peças), onde os mesmos
são assistidos 24 horas pelos servidores e pela empresa onde os ônibus
estão localizados...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que há um processo de contratação de empresa especializada para manutenção
dos ônibus em fase de conclusão. Nesse hiato de tempo, o mesmo não cumpre a finalidade
prevista no objeto pactuado na oferta de transporte para escolares, contrariando o disposto
no item XXII, dos Termos de Compromissos nºs 9624/2012, 9633/2013, 1734/2014 e
00109/2017, que estabelece à Prefeitura a responsabilização por todos os procedimentos
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necessários a aquisição e manutenção dos bens

e

equipamentos adquiridos.

Não obstante, conforme decflarações dos motoristas afirmaram que o maior
problema enfretado foi a ausência de manutenção dos veículos escolares que encontravamse parados desde dezembro de 2017.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
6.1.1 DIRAE

Para notificar a Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE, relatório fotográfico dos veículos apontados no campo "Evidências",
comprovando que regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE.
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,
1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 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. A constatação referente ao subitem 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.10, deve
ser levada ao conhecimento da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da
recomendação formulada por esta Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas
por parte da prefeitura, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a

fiscalização acerca das iniciativas que adotaram;
7.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
7.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo 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

R.F.Nº 24/2018 IPREF MUN DE PALMAS

Autarquia.

8. Encaminhamento:

8.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
8.2. ‘a DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR), 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, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8 e 6.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e 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 6 - PAR/Caminho da Escola,8.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, 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;
8.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACS/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;

do FUNDEB

—

—

8.6. a Diretoria Financeira

—

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
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contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido no subitem 3.1.1
deste relatório.

8.7. a Prefeitura do Município de Palmas/TO, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.10, ficando consignado que não há
necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE;

Em 30/08/2018

~

~

AUDIT/CORAP/DWAP

AUDIT/CORAP/DIVAP

AUDIT/CORAP/DIVAP

~

AUDIT/CO'BAP

&

IVAP

~

&

R.F.Nº 24/2018 / PREF MUN DE PALMAS

77 de 78

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 24 /2018
DESPACHO

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

Em

_'_/_;/

fg;

~

Chefe da DIVA

L

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 1026793).

Em

67

/

fz

mª
Auditora—Chefe Substituta
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