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 28 [2018

PREF MUN DE PARAGOMINAS PA

Auditoria realizada no período de 10 a 14/09/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema “Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
—

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017
referente ao item 79, do anexo V, do PAINT 2018;
—

-

05. nº 145/2018,

Anahsado por:

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
146/2018, referente ao item 80, do anexo V, do PAINT 2018;

—

-

08. nº

Analisado pon

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017
ao item 81, do anexo V, do PAINT 2018;

—

Analisado

por:e

- OS.

nº 147/2018, referente

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 e 2013 - 08. nº 148/2018,
referente ao item 82, do anexo V, do PAINT 2018;

—

—

Anahsadopon

- Plano
-

PAR/T D (Aquisição de Mobiliário) - exercícios de 2013 e 2014
0.8. nº 149/2018, referente ao item 83, do anexo V, do PAINT 2018;
de Ações Articuladas

—

Analisadopor-e
Plano de Ações Articuladas - PAR/TD (Caminho da Escola) - exercícios de 2012, 2013, 2014
e 2017 0.8. nº 150/2018, referente ao item 84 do anexo V do PAINT 2018;
—

—

Analisado

por:e

X
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.397.414,40
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, no exercício 2017,
correspondente à amostra no valor de R$1.296.779,78 (um milhão, duzentos e noventa e
seis mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente ao período de
março & julho/2017.
—

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

verificação das ações pertinentes

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

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

e

Atuação do Nutricionista/responsáve] 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 ínspecíonadas 22 unidades escolares da rede de ensino do município
de Paragominas-PA para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item
~

Escolas

fâgªgº
~

~

~

~

[1

“15528359

“geraldo Pedro Sarmento

[2

“15119459

“Reginaldo Souza Lima

|3

”15119009

Maria da. Silva Nunes

ª
~
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|

2

~

~~

4
5

~

~

~
|6
[7

8

|

|

15119084

Belarmina Fernandes

!

15118886

Luiz Guilherme

|

15619257

Maria Luiza Barros de Lima

~

15541029

"Presidente Castelo Branco

[175119491

|Sa1monozor Brasil

[151 19025

[Amílcar Batista Tocantins

15227138

[Alex Dalmaso Peres

15142795

Associação da Paz

15119432

Sônia Maria Terzena Nogueira

J
~

~

9

10
11

12

]

j
|

J
4

~

13

[14

JH5574032

15586944

|

Hilda Oliveira Sá

J

~

[Cinthia de Lira Moura

|15

J 15578097

16

"15574024

17

18

JÉ5119173
J|15167585

19

[15119238

"Émundo Expedito Bragança

[15167593

[Agostinho Neves Piedade

[Carrossel

]

J

"Caminho do Saber
lComunítáría do Uraim

!

[Ítalo Garcia de Matos

]

J

~

l20
|21

[22

~

|

J

J 15118924 [Francisco Cândido Xavier
J 15167607 Jªilherme Silva Souza

J

~

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 o atendimento aos 27.705 alunos matriculados na educação básica, a
Prefeitura Municipal emprega apenas 04 nutricionistas no seu quadro técnico para O
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
nº
insuficiente e em desacordo com o disposto no 5 29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE

26/2013, de 17/06/2013.

Evidências:
Consulta Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017,
extrato SIMEC Quadro Técnico/Nutricionista em 29/08/2018 e Portarias nºs 094/04 de
18/06/2004, 1201 de 27/02/2013; 1645 de 06/09/2013 e 1657 de 16/10/2013 e Decretos 5/11,
de 18/06/2004, de 06/09/2013 e de 16/10/2013 e Ofício nº 153/2018, datado de 18/09/2018
da Prefeitura em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-001/2018.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031—001, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício nº 153/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:

"Informamos que este setor busca suprir a necessidade deste profissional com
auxílio de estagiários conforme o Acordo de Cooperação Técnica que entre si
celebram a Secretaria de Estado e a Prefeitura Municipalde Paragominas Pa, nº 032/2014 SEDUC e 0 Jº 6 29 Termo aditivo (em anexo 1). Segue
abaixo algumas atividades desenvolvidas pelos estagiários, supervisionados
pelas nutricionistas:
—

Acompanhar as nutricionistas nas visitas técnicas nas escolas,Coleta de dados antropométricas anual dos alunos da Rede Municipal de
Paragominas para o Perfil Nutricional (peso e altura),-

Insen'r dados no Programa de Avaliação Nutricional de Crianças Who Anthro
Who Anthro Plus;

Auxiliar

na elaboração das planilhas de distribuição

Apoio nos Projetos

e ações

42

/ guia de remessa;

desenvolvidos pelo D.A.E".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A disponibilização de
apenas quatro nutricionistas para atuar no Programa contraria o disposto no 5 29 do art. 129
da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora, para a educação
básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 4.65, de
23/08/2010, conforme segue:

Nº de Alunos Nº de Nutricionista

Carga Horária Técnica
mínima semanal
recomendada

ªté 500

"1 RT 30 horas

[30 horas

1

RT + 1QT

"30 horas

2.500

1

RT + ZQT

“30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 3QT

30 horas

~

~

501 a 1.000

1.000

.

a

Aczma de

5.000

~

É
|

|

É

1RT+3QTe+01QTa
cada fração de 2.500

30 horas

alunos
~

~
~

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

A Prefeitura realizou "Acordo de Cooperação Técnica“ com a Secretaria de
Educação do Estado do Pará para suprir a necessidade desse profissional, com atividades
desenvolvidas pelos estagiários, com supervisão dos nutricionistas. No entanto, o art. 7º
da Resolução CFN nº 465 dispõe que o Quadro Técnico (QT) será constituído por
nutricionistas habilitados sob a coordenação e supervisão do responsável técnico,
assumindo com este a responsabilidade solidária e ainda o disposto na Resolução CD/FNDE
nº 26/2013 que estabelece a obrigatoriedade dos nutricionistas pertencerem ao quadro da

Prefeitura.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 6.926 alunos. A Entidade conta atualmente com apenas 04 (quatro)
nutricionista e para o cumprimento da norma faz—se necessário o total de 18
(dezoito) 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 Paragominas/PA,
bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela
manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

Entidade para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
medidas concretas visando assegurar o atendimento dos parâmetros numéricos mínimos de
referência relativos ao número de nutricionistas em função do número de alunos atendidos
pela Prefeitura, em consonância com o art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com o art. 69, 5
Sº da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

Notificar

&

1.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
Em inspeção "in loco“ realizada nas instalações das Unidades Escolares,
verificou-se que as estruturas dos depósitos de armazenagem de alimentos são inadequadas
para a guarda e conservação de gêneros alimentícios, por conterem pouca ou nenhuma
ventilação, por terem deficiência de espaço, alimentos guardados em embalagens
secundárias (plásticos) e em contato com o piso, em desacordo com o disposto no é 49, do
artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeção "in 1000" realizada nas unidades escolares relacionadas abaixo,
conforme relatório fotográfico & seguir:

R.F.Nº 28/2018 / PREF MUN DE PARAGOMINAS

Escola

]

Reginaldo Souza Lima

Ocorrência

?

Frutas armazenadas em bacias no chão.

~

]~

|María da Silva Nunes

“Alimentos armazenados diretamente no piso.

[Amílcar Batista Tocantins

“Alimentos armazenados diretamente no piso.

Alex Dalmaso Perez

]

Alimentos armazenados em armários por deficiência
(1 e

espaço.

~

[Associação da Paz

Depósito sem ventilação.

Sônia Maria Terzella
Nogueira

Dep031to sem ventllaçao

Raimundo Expedito
Bragança

Alimentos em sacos plásticos.

Carrossel

Alimentos armazenados em armários sem ventilação.
Alimentos armazenados em armários por deficiência

Caminho do Saber

de espaço.

Maria Silva Nunes - alimentos armazenados diretamente no piso.

~~

Almicar Batista Tocantins

-

alimentos armazenados diretamente no

piso.

A

Alex Dalmaso Peres - alimentos armazenados em armário por
defnciêncía de espaço.

Raimundo E XP edito Bra º an Ç &

alimenos em s a cos

l'

;) as ti cos.

~

©

(“**—X“
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-001, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício nº 153/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
"3.1 Estoques com pouca ou nenhuma ventilação e deficiência de espaço

Segue Ofício em anexo (6) com solicitação de adequações referentes às
melhorias quanto & ventilação e deficiência de espaço em outras unidades
escolares.
3.2 Alimentos guardados em embalagens secundárias (plásticos) e em contato
com o piso.

Informamos que as Nutricionistas durante as visitas técnicas repassam
orientações sobre o controle de estoque, armazenamento, higiene,
recebimento de gêneros alimentícios, controle de validade, manuseio das
guias de remessas enviadas para as escolas (data de recebimento de gêneros,
percapita, cardápio a ser executada durante o mês, quantidade recebida e a
receber, freqúência das preparações, número de alunos, Programa), exposição
e ornamentação dos cardápios mensal, semanal e informação nutricional no
pátio da escola, contato diário com as merendeiras e gestão escolar para que
sejam retirados os gêneros alimentícios de acordo com o número de alunos no
turno e informações sobre qualquer atividade atípica nas escolas como: Prova
Brasil 9 Prova ANA, pois são dias que necessitam de alterações no cardápio e
horário de distribuição dos lanches, além da interação Controladores de
Estoque x Nutricionistas, onde ambos mantêm uma contínua comunicação
através de ligações telefônicas, whatsapp, e-mail e informativos anexados nas
guias de remessas. Este feedback é fundamental para que ocorra a melhor
execução da alimentação escolarl
Ressaltamos que os Controladores de Estoque e Manipuladores de Alimentos
recebem treinamentos anuais, inclusive no ano de 2017 foi ministrado o curso
de: ”Capacitação em Boas Práticas na Manipulação e Conservação dos
,
7
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Alimentos para os Manipuladores e Controladores de Estoque das
Escolas da Zona Urbana, Rural e Indígena”, conforme lista de frequência
em anexo (7), porém, como alguns controladores ainda estão falhando em não
retirar as embalagens secundárias plásticas de fardos e deixando alguns
gêneros alimentícios em contato diretamente no piso, será intensificada a
aplicação de Orientação Notificativa (Advertência), modelo em anexo (8),
quando no momento das visitas pelas nutricionistas forem detectadas estas
não conformidades.

Para o melhor armazenamento das frutas, será solicitada a compra de paletes
de polietileno e basquetas plásticas de cor clara para facilitar a organização e
estocagem das mesmas'.

Análise da equipe:
A Prefeitura por meio do Ofício 153, de 17/09/2018, informou que solicitou a
Secretaria Municipal de Educação as adequações dos depósitos escolares referentes às
melhorias quanto a ventilação e deficiência de espaço.
A Prefeitura informou que implementará medidas com Vistas o saneamento da
situação verificada nos depósitos de armazenamento dos alimentos nas escolas municipais,
as quais apresentavam condições que comprometem a boa conservação dos gêneros
alimentícios, expondo aos alunos beneficiários do Programa em risco de contaminação,
contrariando o disposto no § 4º, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013,
que determina as entidades executoras que adotem medidas que garantam adequadas
condições de estocagem e condições higiênico/sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, apresente as medidas
adotadas para cada uma das escolas apontadas no campo evidências, juntando relatórios
fotográfico,que demonstrem & regularização das falhas levantadas pela equipe de auditoria
do FNDE.
2, PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 327.072,24
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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$327.072,24- (trezentos e Vinte e sete reais e setenta e dois
reais e Vinte e quatro centavos).

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

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

—

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

—

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

Foram inspecionados 03 veículos escolares, conforme segue:

~

~Veículos Escolares
Tipo

I

[Marca/Modelo

Mis/Camioneta

VW/Kombi

"Placa
OME9606

~

OFL1152

Mis/Camioneta VW/Kombi

OTH1902

Mis/Camioneta VW/Kombi

“Localidade de atendimento

J

Colônia Mandacaru, Fazenda da Dona
Odete, Vila do Arraia e Fazendas
circunvizinhas até o EMEF Carrossel.

Sitio Paraíso, Nova Esperança, Sitio
Darlene da Glória, Sítio Esperança,
Sitio do Flavinho, Sitio da Ana Flávia e
circunvínhas até a EMEF Caminho do
Saber.

Fazendas: Mimosa e Inocêncio e
Sítios: Primus, Sonho Meu e Seu
Miguel até a EMEF Comunitária do
Uraim.

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:
Em inspeção realizada nos veículos escolares, conforme especificados no
campo evidência, verificou—se que os mesmos não se encontram em condições adequadas
para o transporte de alunos tais como: extintor de incêndio vencido e estofamento
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danificado, em desacordo com

o

art.136, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito

Brasileiro.

Evidências:
Inspeção aos veículos da frota terceirizada, conforme quadro a seguir:

Empresa

“Frota

“Placa

"Situação

I

Estofamento
danificado e

extintor de

& M Projetos
Agroambientais Ltda - EPP
B

Contrato nº 336 OME 9606

'

.

v.

,(

3ª

_

,

~

Kombi OME9606 - Extintor com data de validade vencida.

~

'

“ZÉ;
~

incêndio com data
de validade
vencida.

~

Kombi OME9606 - Estofamento danificado.

't».

Kombi OMF. 9606 - parte traseira.

identificação veiculo Placa OME 9606.
»

Manifestação da entidade:
SA nº 031-004, de 14/09/294
apresentou por meio de Ofício nº

Em atendimento à Solicitação de Auditoria

Prefeitura Municipal de Paragominas

- PA,

—

a

932K
~

R.F.Nº 28/2018 / PREF MUN DE PARAGOMINAS

10 de 44

5»
J

ªii)

gin/ª'

datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
"Quanto ao Contrato nº. 336/2018 (Prestação de Serviços através do Veiculo
tipo Kombi), placa OME 9606 verificou-se uma pequena rasgadura (corte),
na parte posterior do encosto do banco do veículo, bem como foi verificada
que a data de validade do extintor havia expirado.
—

Informamos que a Coordenadoria de Transporte Escolar da SEMEC, já
notificou a Empresa (Oficio 091/2018 anexo) para a troca IMEDIATA do
extintor de incêndio, bem como para os reparos no banco do veículo Kombi,
com ﬁns de regularizar tal situação.
A Empresa informa através do Ofício nº. 089/2018 em anexo, que no dia
22/09/2018 (sábado), irá retirar o veículo para os devidos reparos".

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 veiculos 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 9503/1997 Código de
Trânsito Brasileiro.
—

Portanto, mantêm—se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE,
relatório fotográfico dos veículos apontados no campo "Evidências", comprovando que
regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 712.040,00
Extensão dos exames:
Analisada

&

aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
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conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$344,820,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e vinte

reais), referente

às 25

UEX's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo

informação.

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

verificação das ações pertinentes

Inspeção nas escolas: verificação "in loco" Plano de prioridades das UEX'S, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;
—

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 25 U.Ex”s, bem como, foram
inspecionadas "in loco" 23 unidades escolares, conforme segue:

Nº

Unidade Executora

~

5131311390

Inspeção

Xãggssa do

[1

[[15528359

"Geraldo Pedro Sarmento

[[s

[2

[[15119459

[[Reginaido Souza Lima

[[s

1134.48000

3

15119009

Maria da Silva Nunes

5

[20.980,00

4

15119084

Belarinina Fernandes

.5

19.940,00

5

15118886

Luiz Guilherme

[5

11.920,00

6
7

[

[

15619257
15541029

[Maria Luiza Barros

~

"Salmonozor Brasil

[[15119491

19

11151

110

1115227138

”Alex Dalmaso Peres

11

115142795

"Associação da Paz

19025

de Lima

[Presidente Castelo Branco

[8

”Amﬂcar Batista Tocantins

~
[15119432

12

Sônia Maria Terzella Nogueira

1

15574032

13

14

[

15586944

[niida Oliveira sa

[

Cinthia de Lira Moura

1115578097

[[Carrossei

116

1115574024

[[Caminho do Saber

[17

1115119173

[Comunitária do Uraim

18

1115167585

[itaio Garcia de Matos
Raimundo Expedito Bragança

1115119238

m

15167593

[Agostinho Neves Piedade

[21

15118924

[Francisco Cândido Xavier

122

[

15167607
1

1

~

[8

”S
[[S

[

14.200,00

[ 11.240,00
[

18.48000
1

8

“14.480,00

s

111040000

[

[

[

[

1

1

~
[

[

s

112290000

8

33.970,00

8

12.420,00

S

11.800,00

'

1

115

19

[

113073000

Guilherme Silva Souza
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S

11264000

5

[3.180,00

[[S

[7.180,00

[[s

[7.480,00

“8

"14.540,00

[[e

[[3.320,00

s

11396000

5

113.96000

[

[

W

15119440

undo Nonato Sobrinho

9.720,00

24

15618390

dor Peres

8.580,00

25

—

23

Prefeitura Municipal de Paragominas

ºtªl

1 2.32 0,00

344.320,00
Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
De acordo com a movimentação financeira demonstradas nos extratos
especifica do Programa, verificou-se que no exercício de 2017, a
conta
bancário da
Prefeitura, não utilizou os recursos repassados à conta do PDDE, até o período da inspeção,
sendo portando, reprogramados.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente nº 5903-X, Agência nº 820-6, do Banco do
Brasil, no período de 03/07/2017 a 31/12/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-005, de 14/09/2018. a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício s/n, datado de
1 8/09/201 8, a seguinte justificativa:

"Considerando que esta Prefeitura, caracterizada como Entidade Executora,
foi contemplada pelo FNDE com o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Via Prefeitura), destinando recursos para atender 09 escola, sendo
07 do campo e 02 indígenas.

Considerando que as Escolas foram orientadas a realizar o planejamento para
aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza e esportivo) a serem
destinadas as diversas atividades na escola. Considerando que havia um saldo
reprogramado de 2016 para execução em 2017 no valor de R$ 11.985,78
(Onze mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Isto posto, as escolas optaram em aguardar a totalidade do recurso que
seriam liberados em 2017 a ﬁm que 0 processo licitatório pudesse contemplar
uma aquisição maior na quantidade de ítens planejados.

Contudo, a primeira parcela/ordem bancaria do exercício de 2017 foi
creditada em 29/06/2017 no valor de R$ 6.160,00 (Seis mil cento e sessenta
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e a segunda parcela/ordem bancaria foi realizada apenas em
06/12/2018, inviabilizando no momento a execução do Processo Licitatório em
virtude do tempo para iniciar e executar todo o processo Modalidade Pregão
Presencial

reais),

.

Oportunamente,

o

recurso foi reprogramado para o exercício de 2018".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que em Virtude das escolas optaram em
aguardar a totalidade dos recursos liberados em 2017 e a inviabiliadade de execução do
processo licitatório em tempo hábil, culminou com a reprogramação de saldo para 2018. A
justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a não utilização dos
recursos repassados pelo programa, demonstra a falta de planejamento pela Prefeitura, o
que pode acarretar prejuízo ao programa nas ações propostas.
Portanto, mantém-se

a

constatação

Recomendações:
3.1.1 DIRAE

Avaliar

situação dos recursos repassados pelo FNDE e que não foram
movimentados pela Prefeitura, estendendo dita avaliação às demais escolas beneficiárias de
recursos do PDDE da rede municipal, considerando o tempo transcorrido desde o repasse, e
concluir sobre o potencial prejuízo que possa Vir a sofrer o 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.
a

-

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2012

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

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

e

escolas, bem

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 760.695,66
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil
PROINFÁNCIA, no montante de R$
3.803,478,35(três milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta
e cinco centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº 02828/2012.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 760,695,66 anotado no campo ”montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Proinfância, em
2012, sendo que os valores examinados referem—se a totalidade dos recursos repassados
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pelo FNDE à conta do Termo de Compromisso nº 02828/2012.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº 02828/2012, referente a (ao):
—

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

»

Acompanhamento da execução;

Conformidade das informações no SIMEC
pela empresa.
—

e

tratamento das inconformidades apontadas

Foram inspecionadas as obras de construção de 05 unidades de educação
infantil do Proinfância, tipo "A", com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 26/07/2018, conforme segue:

TC Nª
[Ana

.
.
1” ºbrª ' Lººªl'zªºªº

.
“gem“
.

ID 24728

—

Creche 006 JOSE DIMAX - Esc. Educ. Inf. Tipo

Valor
Global Rs

.

.

ID ,)-4730 _ Creche Raimundo Expegito Bragança _ Esc. Educ. Inf. Tlpn

ID 24732

—

Creche MCMV 001 -Esc. Educ. Inf. Tipo B

620.878,47

1.319.964,50

100%

100%

718.681,29

620.878,47

3.803.478,35
ID 24731 - CrechejK - Esc. Educ. Inf, Tipo C

100%

248.776.26

620.878.47

2828/2012 30/09/2016

~
~
~
~

~
~
~
~
~

%
Valor Gasto Situação
da Obra Fur-undeRs

620.768,43

620.878,47

C

ID 24729 - CrecheNAGIBÃO - Esc. Educ. Inf. Tipo C

.

Repasse
FNDE Rs

583.340,47

1.385.962,73

Concluída

100%

100%

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

Constatações:
4.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0, em 25/07/2018, conforme
identificado no campo evidências verificou—se a existência de registros de Restrições e
Inconformidades não sanadas, desde 11/10/2017 - ID24729; 06/06/2016 - ID 24730 e
19/07/2016 - ID 24732, referente a Construção de Escola de Educação Infantil,
correspondente ao Termo de Compromisso nº 02828/2012 (PROINFÁNCIA), em desacordo
com o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
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Relatórios extraídos do Sistema SIMEC
Inconformidades”, em 25/07/2018, a seguir exemplificado:

—

Obras 2.0, aba ”Restrições e

Inconformidades ID24729 - Creche NAGIBÃO - Data de inclusão 11/10/2017
Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. As janelas e balancins foram
executadas em esquadrias de aluminio e vidro temperado, porém as mesmas são previstas em
basculantes de ferro em memorial descritivo.
Esquadrias executadas em desconformidade com
box do banheiro feminino infantil.

~

o

projeto. Não foram executadas as portas dos

Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. As cerâmicas externas do pórtico
foram executadas na cor azul, porém as mesmas são previstas na cor vermelho
Pisos executados em desconformidade com o projeto. N ão foram executados todos os rodameios
de madeira.
Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. Não foram executadas
todas as barras PNE. Não foram executadas as barras dos puxadores das portas
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com
projeto. Não foram executadas as cordoalhas de cobre nú, por cima dos blocos.

~
o

Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. Algumas torneiras foram
executadas de plástico, porém as mesmas são previstas cromadas em memorial descritivo.

instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com
solários foram executadas, divergentes do previsto em projeto.

o

projeto. As canaletas dos

Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com
foram envelopados e não foram executados os tês de inspeção.

o

projeto. Os tubos de descida

Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com
não executadas. Os extintores de incêndio não foram executados.
Instalações de ventilação mecânica executadas em desconformidade com
executadas, Este serviço não foi executado, porém é previsto em projeto.

o

o

projeto ou

~

projeto ou não

Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não
executadas. Este seiviço não foi executado, porém é previsto em projeto.

ID 24730-Creche Raimundo Expedito de Bragança
06/06/2016

-

Descrição - Data da inclusão

Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com o projeto
ou não executadas. SERVIÇO NÃO EXECUTADO
Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não
executadas. SERVIÇO NAO EXECUTADO

Resumo Inconformidades ID24732 - Descrição - Data da inclusão 19/07/2016
Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. Não
foi executada & impermeabilização do Castelo d‘ agua.

Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Redução de 50% no quantitativo das
telhas de vidro (elemento translúcido) instaladas na cobertura do pátio, consequentemente,
redução do seu percentual mínimo, 5% da área do pátio, conforme especificado 110 projeto.
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Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. Não foram executados os caixilhos
fixos, dotados com tela mosqueteira de nylon, nas janelas da cozinha e lactário, conforme
indicado no projeto; n50 foram instaladas as chapas metálicas (proteção antichoque) e as barras
metálicas horizontais para PNE das portas P1 (PM-07) e P2 (PM—03), conforme especificado e
detalhado no Caderno de Componentes do projeto.
Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. N50 foi executado o reboco na
face inferior da laje, conforme especificado do projeto e quantificado em planilha, foi somente
aplicado um acabamento em gesso para posterior execução da pintura.
Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. Não foram executados
os seguintes itens dos Serviços Complementares: barras de proteção c=300cm h=45c1n; barra
horizontal envolta dos lavatórios para PNE, barras 45cm e 90cm para PNE e bancos retráteis
para PNE dos Sanitários do Bloco Multiuso; não foi instalado o trocador em granito cinza
andorinha, bem como uma prateleira de mesma especificação (h= 1,70m) nos fraldários.
Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto Não foi instalado o QGBT
Quadro Geral de Baixa Tensão (380/220V) e respectivos elementos que o compõe disjuntores e
DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Tensão; não foram instaladas as luminárias de
embutir em piso completa com uma lâmpada & vapor metálico de 70W, conforme especificações
descritas no item 16.1, de iluminação do pórtico de entrada da Administração,- não foram
instaladas as lâmpadas de 60W nas arandelas das áreas de reposo das Creches I, II e III.

~

~

Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto Instalação de tomadas de
sobrepor para madeira com fiação aparente para alimentação do Rack de Rede Lógica; condutor
de energia aparente saindo do QD-IT6 da Administração; as luminárias de embutir em piso e
demais acessórios instalados no Hall de Entrada da Administração s50 totalmente diferentes aos
especificados no projeto, pois não atendam as seguintes especificações: luminária de embutir em
piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65, com ignitor e
reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com
foi
o projeto. O SPDA foi executado em desconformidade com o projeto e especificações, pois n50
executado não sua totalidade. Faltou a instalação dos cabos captures (cordoalhas de cobre nu
#35mm2) do Pátio Coberto e 50% dos cabos captores dos demais blocos.

~

Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. As instalações
hidráulicas do Castelo D'Agua foram executadas com tubulações e conexões em PVC, sendo que
o projeto especifica ferro galvanizado.
Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. Não foi identificada a
instalação das bombas de recalque.
Instalações sanitárias executadas em desconformidade com o projeto. Caixa de inspeção (CI),
caixa de gordura (CG) e poço de visita(PV) com tampa de concreto, divergindo do projeto que
especifica tampa de ferro fundido tipo leve.
Instalações sanitárias executadas em desconformidade com o projeto. N50 foram identificados os
terminais de ventilação sobre a cobertura; não foi instalado o ralo seco dos Sanitários para PNE I
e II do Bloco Multiuso.
Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. As torneiras elétricas
(5.500W) da cozinha foram trocadas por torneiras de mesa com bica móvel em metal cromado;
lavatório individual com coluna suspensa substituído por lavatório individual suspenso sem
coluna; porta papel higiênico e saboneteira, ambos em louça e de embutir (conforme
especificado no projeto), foram substituídos por metal cromados de sobrepor.
Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. Calha de piso com
grelha metálica, divergindo do projeto que especifica tampa em placa de concreto armado (sem
furos); Caixa de inspeção (CI) e poço de visita (PV) com tampa de concreto, sendo que no projeto
especifica tampa de ferro fundido.

~

~
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Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. Não foi instalada a
calha de cobertura em PVC DN 130, de captação de água do Pátio Coberto, entre os Blocos
Serviço e Creches I e II; não foram instalados nas calhas da cobertura os ralos hemisféricos tipo
abacaxi, em ferro fundido; não foi instalado o TÉ de inspeção dos condutores verticais de águas
pluviais.
Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com o projeto. Não foram executadas
as instalações de rede de lógica estruturada, mas convencional, embutida nas paredes.
Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com
ponto de rede e tv no pilar P83 do Pátio Coberto.

o

~

projeto. Não foi instalado

o

Instalações de telefonia executadas em desconformidade com o projeto. As instalações de rede
de telefonia não foram executadas.
Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com o projeto
ou não executadas. As instalações de combate a incêndio não foram executadas.

Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não
executadas. As instalações de gás combustível foram executadas em desconformidade com o
projeto e especificações, pois as tubulações de GLP que deveriam ter sido executadas embutidas
no piso, revestida em fita (3M ou equivalente) e recoberta com concreto com espessura mínima
de 3cm, foram executadas todas aéreas.

~

iZu'e set (192018
~

-

ID 24729
prevista)

—

CMEI Agostinho Neves Piedade (revestimento cor não

ID 24729 - CMEI Agostinho Neves Piedade (Esquadrias em
desconformidade com o projeto.
—

~

-ID 24729- CMEI Agostinho Neves Piedade (Nan foram executadas as ID 24729-EME1 Agostinho Neves Piedade (Não foram executadas as
portas dos box do banheiro).
barras dos puxadores das portas]

~

—
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—

~

ID 24729-EMEI Agostinho Neves Piedade (canaletas diverge do
projeto)
—

_

~

;_4

12 de se! de 2018

,,
~
MDS—EMEI Agostinho Neves Pledade (rodameio de madeira não
instalado]
.

,

.

- ID

T

ª'!“
Wª“
"" ~
'

'ÉEJÉHMW

l

*.
º

,3,

:'lª'l'

.

ID 24732- EMEI Ítalo Garcia de Matos (Tubulações GLP não
embutidas)
-

T“

'“

=x»,

,.

~~
"M

nª
~~

vªgªl"

3’19)

~

~~

~~

EMEI Italo Garcia de Matos (telhas de vidro abaixo do

_
~~

-

ID 24732- EMEI Ítalo Garcia de Matos (luminárias não instaladas)
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~~
-

ID 24732— EMEI Ítalo Garcia de Matos (Instalações
hidraulicas em pvc)

ID 24730 EMEI Francisco Candido Xav1er (Ins alação de
gás não executada)

—

—

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento

à

Solicitação de Auditoria - SA nº 031-003, de 13/09/2018, a

Prefeitura Municipal de Paragominas/PA, apresentou por meio do Ofício nº 394/2018SEMINFRA, de 198/09/2018, a seguinte justificativa:
"Em resposta à solicitação da Auditoria Interna da Coordenação de Auditoria
de Programas e Projetos Educacionais - Divisão de Auditoria de Programas e
Projetos Educacionais —, de informações referentes às Inconformidades da
obras das Creches Termo de Compromisso 02828/2012, indicadas no
Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação—
SIMEC, na aba Restrições e Inconformidades, S.A. Nº 03 003/2018, vimos
informar que as mesmas já estão sendo tratadas; assim como, algumas já
foram Superadas ou Justiﬁcadas“.
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. De acordo com a
Prefeitura as Restrições e Inconformidades já estão sendo tratadas; assim como, algumas já
foram superadas ou justificadas no SIMEC.

Conforme consulta realizada pela equipe da auditoria do FNDE ao Sistema
SIMEC, em 16/09/2018, verificou—se que ausência de providências pela Prefeitura
Municipal, quanto ao saneamento das inconformidades constantes no Sistema SIMEC
referentes as obras do Proinfância: ID24729 - Creche Nagibão, ID 24730-Creche
Raimundo Expedito de Bragança e ID24732 MCMV-OOI, que se encontravam em
situação 'aguardando providências e/ou correções', desde a data de 26/01/2014,
contrariando o disposto no art. 10, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, alterada
pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece critérios de transferência de
recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2, conforme segue:
”...Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da
evolução física da obra, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido
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no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do

Educação
FNDE...".

—

SIMEC, módulo Obras 2.0,

e

Ministério da

aprovado pela equipe técnica do

Contudo, em que pese a Prefeitura ter se manifestado no sentido de que está
tomando medidas para regularização das situações apontadas, tais informações foram
genéricas e não ficou efetivamente caracterizada a adoção de iniciativas concretas Visando
resolver todas as pendências apontadas pela equipe de auditoria, razão pela qual se mantém
a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, regularize todas as
pendências apontadas, adotando ainda, caso necessário medidas que venham a resguardar
os cofres da autarquia.
4.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
- SIMEC, Obras 2.0 (aba Execução Financeira),
verificou-se que referentes às obras ID 24729 - Creche Nagibão, ID 24731 - Creche JK, não
houve a inserção de dados pertinentes a documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados com os respectivos laudos e/ou planilha de medição, em desacordo com a letra
"e“, do item III, do art Sº da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

Controle do Ministério da Educação

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Execução Financeira",
em 16/09/2018, referentes as obras do Proinfância: ID 24729 - Creche Nagibão, ID 24731
Creche JK e documentação comprobatória dos pagamentos efetuados com os respectivos
laudos e/ou planilha de medição.

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-003, de 13/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas/PA, apresentou por meio do Ofício nº 394/2018—
SEMINFRA, de 198/09/2018, a seguinte justificativa:

“Em resposta a solicitação da Auditoria Interna da Coordenação de Auditoria
de Programas e Projetos Educacionais - Divisão de Auditoria de Programas e
Projetos Educacionais —, de informações referentes às Inconformidades da
obras das Creches - Termo de Compromisso 02828/2012, indicadas no
Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação—
SIMEC, na aba Restrições e Inconformidades, S.A. Nº 03 003/2018, vimos
informar que as mesmas já estão sendo tratadas; assim como, algumas já
foram Superadas ou justificadas".
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Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. De acordo com a
Prefeitura a ausência de inserção de dados já está sendo tratada, assim como, algumas já
foram superadas no SIMEC.

Conforme consulta realizada pela equipe da auditoria do FNDE ao Sistema
SIMEC, em 16/09/2018, verificou-se que ausência de inserção de dados no SIMEC
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 24729 - Creche Nagibâo, ID 24731 - Creche JK, pendente de
atualização.
A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica

o acompanhamento e o
regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÃNCIA, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 59, Inciso III, letras "f” e
’j” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se

monitoramento por parte do FNDE, quanto

a

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:
4.2.1 DIGAP

Avaliar as informações relacionadas à evolução fisica e financeira no SIMEC,
Prefeitura, caso ainda não regularizado os registros naquele sistema, para
que, em prazo certo, anexe toda a documentação pertinente à execução das das obras no

notificando

a

SIMEC.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

—

TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2014
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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e

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.808.564,14
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$1.808.564,14 (um
milhão, oitocentos e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 04425/2013,
06569/2014 e 00201/2015, referente a(ao):
—

Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

sem utilização;

e

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

Foram inspecionados os mobiliários escolares, conforme segue:

Termo de Compromisso n.º 044250013
Conj. Aluno
CIA-06
Azul
(alunos
entre 1,59m
e 1,88m

Quant/Amostra
. .
venflcada

altura)
Cíntia de Lira Moura
Santo Antonio

Maria da Silva Nunes
Luiz Guilherme
Alex Dalmaso
Camerino Cunha Neto

150

Mesa
Conj. Aluno Con'unto
J
Pessoa
CJA-04
Aluno CJA'
em
Vermelho
.
03 Amarelo Conjunto Cadelras
(alunos
Professor
(alunos
de
entre 1,33m entre 1,19m
Rodas
e 1,59m
1

altura)
77

e

' 42m)

62

MA—Ol

8

-

~ ~
436

544

-

11

—

J

—

-

12

1

2

2

—

-

-

178

68

-

-

59

-

82

35

-

-

~

~

Geraldo Pedro Sarmento

39

373

128

-

-

Reginaldo Souza Lima

410

266

-

17

2

Educandário Menino de
jesus II

-

-

120

-

—

Raimundo Nonato
Sobrinho

22

123

31

'

Sonia Terzela Nogueira

360

70

-

11
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1

-

do Manoel
Fernandes

Maria Luiz Barros

Marly Pereira
Presidente Castelo Branco
Casulo do Uraim

Comunitária do Uraím
Edna de Aquino

~

erezínha Scaramussa

Hilda Oliveira Sá

Salmonozor Brasil

'car Batista Tocantins
Iarmina Fernandes
ção da Paz

~

0

80

360

Termo de Compromisso nº 00201/2015

~

Quant/Amostra verificada

I

Creche

TIPO

~

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000
BTU S - AR2

2

2

ARMÁRIO ALTO EM Aço COM DUAS PORTAS DE
ABRIR - AM4

3

3

2

2

1

1

1

1

8

8

- BL1

BALANÇA PLATAFORMA 150KG

-

Em

]

[

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO

BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS

- B1
- BT2

~
~

~

2

1

1
'

BATEDEIRA PLANETÁRIA

5

LITROS

- BT1

BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS
COLUNAS - BB1
]

~

2

—

BALANÇA DIGITAL 15 KG

[

Bragança - ID
24730

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000
BTU S AR3

ARMÁRIO ROUPEIRO EM Aço COM 12 PORTAS - AM2

l

gªgª)

Creche Nagíbão
(ID 24729)

BERÇO COM COLCHÃO - BÇl
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1

1

1

1

7

7

24 de 4

%

~
~~
~~
~

~
~
~~~
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS

—

C1

CADEIRA FIXA COM BRAÇOS

—

C7

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - ce

CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM
POLIETILEN O - CS

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01

- CJC—Ol

CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4
UNIDADES) C03
—

~

CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3
UNIDADES) C02
—

- CJA—Ol

12

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 CJA-03

12

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01

—

-

~
~

CONJUNTO PARA PROFESSOR GJP-01

ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE
DEGRAUS EM POLIETILENO - ES

ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS

- EP
-

FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO

FGZ

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FGI

FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI

~

FREEZER VERTICAL - FZ

GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM
POLIETILENO - GA

GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE

- RF2

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS RFI
—

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR
—

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS LQ2
MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO
MONOCAMARA LV
—

l

—

MESA DE REUNIÃO M7

MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6
MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1

MIXER DE ALIMENTOS MX
—

POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA

~

JT

~
~

~

IP

—

~

12

Jl

~

—

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG
MQ

II

~~
]

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L L01

12

-

PO

PROCESSADOR DE 'ALIMENTOS/CENTRI'FUGA
(DOMÉSTICO) - MT

PURIFICADOR DE AGUA - PR

~
~

~

SISTEMA DE EXAUSTAO INDUSTRIAL PARA FOGÃO
DE 6 BOCAS - CO
IN
R.F.Ng 23/2018
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R$
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26

w

][

TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL

1

H

1

][

~

Termo de Compromisso n.º 06869/2014

~

Quant/Amostra
verificada

TIPO

~

~~
Quant.

CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA

CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO -

2

VINIL

1

CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL

Ítalo García

CONJUNTO DE ENCAIXE
CONJUNTO

DE BLOCOS -

-

1

]

MADEIRA

DE QUEBRA - CABECA PROGRESSIVO -

FOGÃO

MDF

]

PAPELÃO

aS

[l

n

CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA - MDF

Registram-se

[I

][

4

10
5

3

l

constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

5.1 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos hens

Fato:
A Prefeitura Municipal de Paragominas—PA não apresentou a documentação
comprobatória pertinente ao tombamento e incorporação ao patrimônio da Entidade dos
conjuntos de mesas e cadeiras adquiridos com recursos do PAR—Mobiliário mediante Termo
de Compromisso nº 0442 5/2013.

Evidências:
Notas fiscais emitidas por MAQMÓVEIS Industria e Comércio de Móveis
LTDA. (CNPJ 54.826.367/0004-30), nº 6632, 6594, 9606, 7132, inspeção às unidades
escolares e Relatório Fotográfico & seguir com identificação dos bens sem o respectivo
tombamento:
—

Conj. Aluno Conj. Aluno
CIA-06
CJA-04

Escola Municipais

Mesa

Con'unto
J

Pessoa

Azul
Vermelho gªlgªgâã Con'unt
em
e
o
J
(alunos
(alunos
Cadeiras
(alunos
Professor
entre 1 ’ 59m entre 1 ’ 33m
de
entre
1,19m
e 1,88m
e 1,59m
Rodas
e 1 ' 42m)
MA-Ol
altura)
altura)

Cintia de Lira Moura

150

77

62

8

Santo Antonio

436

-

—

1 1

Maria da Silva Nunes

544

—

—
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12

~
—

-

1

%
;

\

ªx

xx

Luiz Guilherme
Alex Dalmaso
Cameríno Cunha Neto
Geraldo Pedro Sarmento

Reginaldo Souza Lima

Educandário Menino de
Jesus II

Rªímggªbdânâgnªtº

Sonia Terzela Nogueira

mªªââªªdªeªºªl
Maria Luíz Barros

Presidente Castelo Branco
Casulo do Uraím

Comunitária do Uraim
Edna de Aquino

Terezinha Scaramussa

Hilda Oliveira Sá
Salmonozor Brasil

-

~

EMEF Presidente Castelo branco

68

2

2

-

-

59

—

-

-

82

35

-

39

373

128

-

410

266

-

'

'

120

22

123

31

360

70

-

197

154

71

78

~

218

-

~~~
1

72

~
—

~

7

'

2

'

-

1

11

-

11

-

-

1

~
~
-

—

156

-

-

-

—

42

-

-

-

—

-

-

60

327

-

35

8

-

70

60

-

-

420

-

-

-

-

80

-

72

2

—

360

-

-

-

240

1

Almicar Batista Tocantins

Associação da Paz

178

-

Marly Pereira

Belarmína Fernandes

~
~
~
~
—

50

—

6

—

—

—

32

-

-

192

-

-

—

—

2

~~~~~
-

EMEF Belarmina Fernanda
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EMEF Amilcar BaLiSLa Tocantins

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 031-002, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício nº 931/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
—

esta prefeitura, através do departamento de patrimônios, sempre realizou
identificação dos bens permanentes patrimoniais, através de placas afixadas
com arrebites. Posteriormente, foi evidenciada a pouca durabilidade da placa
fixada no bem. Trocou-se, portanto as placas por etiquetas coladas com a
numeração do patrimônio. Essas etiquetas são retiradas facilmente pelos
usuários. Por este motivo, V.Sª não identificou o tombamento no objeto
observado.
a

Isto posto, informa—se que os ítens possuem numeração, apenas não estão
identificados através de plaquetas. Na oportunidade, informa ainda que esta
prefeitura fornecerá relatório de tombamento com os respectivos
números as escolas beneficiadas com mobiliário PAR, seguido da
fixação das etiquetas com referidos números para que assim, a unidade
educacional faca o acompanhamento do bem patrimonial. (Segue, em anexo,
a

planilha com os números de patrimônios
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dos conjuntos

escolares)“.

&
'

X

(

ª
&

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elídiu & constação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que encaminham anexo planilha com os números de patrimônios dos
conjuntos escolares, a referida planilha não consta nos documentos apresentados.
Ressaltamos que a equipe técnica do FNDE verificou—se em inspeção "in 1000" às unidades
escolares a ausência de identificação de número de tombo com respectiva incorporação do
bem ao patrimônio público da Prefeitura.
A ausência de incorporação dos bens adquiridos à conta do Programa ao
patrimônio da Prefeitura contraria o disposto no ítem XI desse Termo de Compromisso
nº 04425/2013, que estabelece:

"Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e
bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas com recursos
federais ..."
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 DIGAP

Prefeitura Municipal de Paragominas-PA, para que, em prazo
certo, comprove perante o FNDE/DIGAP o registro de incorporação ao patrimônio da

Notificar

&

Entidade, dos bens adquiridos com recursos do PAR/Mobiliário, mediante a apresentação de
relatórios fotográfico e contábil contendo os respectivos números de tombamento.
5.2 Bens adquiridos/distribuídos sem utilização nas escolas.

Fato:
Em visita inspeção às Creches Agostinho Neves (ID 24729), Creche Guilherme
Silva Souza (ID-24730), Creche Francisco Cândido Xavier (ID-24730) e Creche Ítalo Garcia
de Matos (ID—24732) constataram—se & existência de equipamentos custeados com os
recursos do PAR-Mobiliário mediante Termo de Compromisso nº 00201/2015, sem a devida
instalação e utilização pelas Creches em funcionamento, contrariando os objetivos previstos
no Termo Compromisso firmado.

Evidências:
Notas fiscais
conforme a seguir:

e

Relatório fotográfico das inspeções as unidades escolares

EMPRESA

Nota
Fiscal Nº

Data

M. R. Móveis Planejados LTDA - EPP

21

24/02/2016

M. R. Móveis Planejados LTDA - EPP

20

Valor da NF

.

.

Bens Adqumdos

Rs

Fogão 06 bocas

8.746,00
~

~

~

Batedeira Planetária

11.069,96

17/02/2016

7335

POLYMEDH Eireli-EPP

Sistema de Exaustão para cozinha

22.597,00

24/02/2016
~

~

~
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J

POLYMEDH Eireli-EPP

7336
[

].
~

P Gomes

Comércio de móveis EIRELI—
ME

13

29/06/2016
~

~

~

:.::e-x

Máquina delavarlouças

]17/02/2016“ 34.000,00

a.;- ?O"!

3.400,00

Batedería planetária
~

~

'
E:

~

'

&
»

.

-

.

'I')*dc-'sre: da 2613

(2)

~~
ID 24730

1D

—

EMEI Guilherme

S ilva

lie nn

c..—:

Souza (4)

EIZO—EMEI Agostinho Neves Piedade (4
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30 de

'

~

L.:

ID 24730

-

ID 24730

EMEI Guilherme Silva Souza (1)

-

EMEI Guilherme Silva Souza (2)

~

~~
ID 24731

-

EMEI Francisco Cândido Xavier (2)

Manifestação da entidade:

Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 031-002, de 14/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório &
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:

R.F.Nº 28/2018 / PREF MUN DE PARAGOMINAS

Em que pese não haver manifestação por parte da Prefeitura, conforme
inspeção realizada pelos técnicos do FNDE às escolas, os bens entregues encontram-se
estocados nas escolas aguardando instalação pela Prefeitura para que a sua destinação seja
efetiva de forma a alcançar os objetivos do programa.

Registra-se que a vigência do Termo de Compromisso nº 00201/2015, vence
em 30/11/2018, conforme consulta no SIMEC.

Importante registrar que os bens foram adquiridos dentro do primeiro
semestre de 2016, conforme consta das respectivas notas fiscais de aquisição, estando se
deteriorando em razão de sua não utilização, com o agravante da perda da garantia do
fabricante.
Dessa forma, permanece

&

constataçao.

Recomendações:
5.2.1 DIGAP

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, justifique perante a
DlGAP/DIGAP sobre a questão apontada pela equipe da auditoria interna do FNDE,
inclusive quanto às iniciativas que adotou, devendo, ainda, essa diretoria considerar
eventual impacto da questão quando da apreciação da respectiva prestação de contas.
5.3 Ausência de aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no
mercado financeiro.
Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira nas Contas Correntes
específica dos Termos de Compromissos nº 00201/2015 e 04425/2013, verificou-se períodos
em que a Prefeitura Municipal de Paragominas-PA não procedeu a devida aplicação dos
recursos, contrariando o disposto no § Sº combinado com §11, ambos do art. 12 da
Resolução CD/FNDE nº 14/2012.

Evidências:
Extrato bancário da conta específica sob nº Conta Corrente nº 461334, da
nº
0820 do Banco do Brasil S.A., não aplicação do valor R$ 153.374,80, no mercado
agência
financeiro no período de 15/09/2015 a 22/09/2015, Termo de Compromisso nº 00201/2015;
e

Extratos bancários, Banco do Brasil, Agência nº 0820 , Conta Corrente nº
449679, valor de R$ 999.849,50, sem aplicação financeira (período 15/05 a 04/06/2014),
Termo de Compromisso nº 04425/2013.
Demonstrativos de simulação em aplicação financeira BB CP Adiministrativo
Supremo do Banco do Brasil SA.
Cálculo de rendimentos não auferidos TC 4425/2013
—
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-002, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas PA, apresentou por meio de Ofício nº 931/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"Os recursos foram recebidos na Conta Corrente do Programa (C/Corrente nº
46.133-4) em 15/09/2015. Porém, a tesouraria desta prefeitura só tomou

conhecimento do depósito na Conta em 22/09/2015, quando solicitou à
agencia bancária nº 0820-6 Banco do Brasil a devida e imediata aplicação
do recurso, uma vez que a referida agência não havia aplicado o recurso de
forma automática, como normalmente procede. Porém, é importante ressaltar
que o recurso ficou sem aplicar apenas por um período de 07 (sete) dias,
conforme se comprova pelo extrato bancário em anexo".
—

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Prefeitura, análise dos extratos
que recebeu recursos dos Termos de Compromissos nº(s) 0020112015
conta
da
bancários
e 04425/2013, verificou-se a ausência de aplicação no mercado financeiro, em período de 07
dias (conta nº 461334) e 20 dias (conta nº 449679), dos recursos repassados pelo FNDE,
em discordância com os ditames previstos no § 5º do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº
14/2012, que estabelece a Prefeitura Municipal:

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

Obrigação enfatizada pela previsão no

§

11 de

mesmo artigo:

“.É obrigação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal acompanhar
os depósitos efetuadas pelo FNDE/MEC na conta corrente específica,
depósitos estes cujos valores estarão disponíveis para consulta na internet, no
sítio eletrônico www.fnde.gov.br, de forma a possibilitar a execução
tempestiva das ações previstas nesta Resolução.
Registra—se que a Vigência do Termo de Compromisso nº 00201/2015, vence
em 30/11/2018 e do TC nº 04425/2013 o prazo expirou em 30/11/2014 e a prestação de
contas encontra-se com situação de "enviada", conforme consulta no SIMEC.

Considerando que o Termo de Compromisso nº 04425/2013 encontra—se com
a vigência expirada, a Prefeitura deverá ser diligenciada a restituir o valor apurado de
R$3.527,08. Com relação ao Termo de Compromisso nº 00201/2015, que expira em
30/11/2018, deve—se recomendar que a DIFIN que faça as devidas impugnações na
apreciação da prestação de contas do valor apurado de R$284,54, vez que encontra-se em
VigenCia.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.3.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e realize as devidas
impugnações, junto à Prefeitura Municipal, vez que a Vigência do Termo de Compromisso
nº 00201/2015 encontra-se em andamento.
5.3.2 DIPLA

Diligenciar

a

Sr.,

..065.312-.

CPF nº
Prefeito do
no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a

Município de Paragominas/PA, a restituir
titulo de ausência de aplicação no mercado financeiro, o valor original impugnado de
R$3.527,08 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos), para data de
ocorrência no dias 04/06/2014. Para 0 cálculo do montante a ser recolhido deverá ser
utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sítio
Virtual pela página "https://contas.tcu.gov.br/debitofWeb/Debito/CalculoDeDebito.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e
lançada no campo “Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
GRU,
no
sítio
Virtual
preenchido
do
Tesouro
Nacional
—
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(https://consuita.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simpies.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
212198034. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação a Diretoria Financeira DIFIN, para que a Coordenação—Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas

—

CGCAP, adote as providências cabíveis.

5.4 Os hens permanentes adquiridos não foram localizados.

Fato:
Em inspeção às escolas
localizados os bens custeados com os
Compromisso nº 04425/2013, de modo
registro de controle patrimonial que
obsolescência.

identificadas no campo evidência, não foram
recursos do PAR—Mobiliário mediante Termo de
que parte deles não foi encontrada nem possuía
comprovasse sua baixa, destinação diversa ou

Evidências:

LTDA,

e

Notas fiscais nº 6632, 03/06/2014, Empresa Maqmoveis Ind. Com. de Móveis
inspeções a unidades escolares conforme a seguir:

~

Nome da Escola

Item Não Localizado

Valor unitário R$

EMEF João Guilherme

02 conjuntos mesas/cadeira para
professor

255,00

[I02 mesas para cadeirante MA-Ol

“137,00

[Associação da Paz

J

Escola Visitada

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-002, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício nº 931/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
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"Informo a V.Sº que foram adquiridos, conforme evidenciado na pasta de
prestação de contas e preenchimento do sistema SIMEC, 0 total de
5.776 (cinco mil setecentos e setenta e seis ítens), no valor de R$
999.849,50 considerando conjuntos de mesas, cadeiras e mesas para
cadeirantes a fim de atender esta rede municipal de ensino. Contudo, não
foram evidenciadas em sua visita apenas 02 (duas) mesas para cadeirante
MA-Ol na Escola Associação da Paz e 02 Conjunto cadeira para professor
na Escola Luiz Guilherme. Na oportunidade, esclareço que as 02 (duas) mesas
para cadeirante MA 01, encontram-se na própria escola Associação da Paz,
alocadas na sala multifuncional
Quanto aos 02 conjuntos mesas/cadeira para professor não encontrado na
Escola Luiz Guilherme, houve uma realocação, realizada pelo
departamento
do almoxarifado
para a Escola Raimundo expedito
Braganca. Contudo, nesta data, a transferência do bemjá foi realizada para a
Escola Luiz Guilherme",

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela Entidade de que os bens não
localizados foram transferidos e/ou já se encontram nas escolas citadas, no que concerne à
não localização dos bens na Escola Luiz Guilherme & Prefeitura comunica que os bens foram
remanejados de volta à escola após a Visita da equipe técnica. Com relação aos
equipamentos da Escola Associação da Paz, encontravam-se na própria Escola alocados na
sala multifuncional, todavia, na ocasião da Visita pela equipe técnica do FNDE à Escola e
suas dependências os bens não foram localizados.
Registra—se que a Vigência do Termo de Compromisso nº 04425/2013 expirou
em 30/11/2014 e a prestação de contas encontra—se com situação de "enviada", conforme
consulta no SIMEC.

A ausência de bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos às expensas do PAR—Mobiliário contraria o objetivo da Ação discriminada no
Termo de Compromisso PAR nº 04425/2013, que identifica e delimita as ações financiadas,
quais sejam aquisições e destinos específicos a serem cumpridos com os recursos
repassados.
Resta & Entidade apresentar a comprovação específica e efetiva da destinação
e localização do bens nas Escolas citadas (fotos, termos de recebimento assinado pelo
gestor com ídentífícaçao do tombamento do bem).

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
5.4.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em Vista a ausência dos bens nas
escolas inspecionadas, de forma a adotar prontamente as medidas necessárias com Vistas a

RFNº 28/2018

/ PREF MUN DE PARAGOMINAS

assegurar a reparação dos danos levantados, acionando se for o caso, a Diretoria Financeira
DIFIN para que tome medidas de sua competência.
—

6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA -

exercício 2016
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$ 330.763,64
Extensão dos exames:
Anaiisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada—PAR (Caminho da Escola), no montante de
R$330.763,64 (trezentos e trinta mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) , pertinente ao Termo de Compromisso nº 8029/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nº 8029/2013, referente a (ao):

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

e

atendimento ao público beneficiário do

Foram inspecionados 06 veículos escolares, conforme segue:

Veículos Escolares
Marca/Modelo
Tipo
n

.

Onibus

A

.

Onibus

'

ônibus

I

Placa

MPOLO/VOLARE VAÇ
4X4 ED

MARCOPOO/VOLARE
VBL EM

M.BENZ/OC1;§;.

1519 R'

JLocalidade de atendimento

I

OTA 6537

Fazenda Mogiguaçu, Fazenda Água
Parada e Fazendas circunvizinhas ,
Pimentel I e Pimentel II para a EMF
João Batista.

GTX 5380

Bairros Promissão I, Promissão II,
Morada do Soi, Camboatã, Uraim I,
Uraim II, Laércio Cabeline, Jardim
Atlântico e Centro da Cidade.

OTM 7333

Fazenda Manga Larga, Berrante,
Fazenda Dei Rey, Fazenda Trianor,
Fazenda Estrela, Bairros KM 11, 12, 15,
Transul, Nagibão Lil, III e Andradina
para as EMEF Santo Antônio.
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MBENZ/ OF. 1519

ônibus

R.

ORE

MPOLÁÁVÉIBARE VAL

Ónibus

OTM 7303

OTA 6477

~

Comunidade Independência, Portiritá,
Sítios vizinhos, Fazendas Três Corações
e Carrapinho para as as EMEFS da Zona
Urbana.
Fazendas Barreiros, Tayana, Chalé,
Cooperhorta, Terra Rica, Cadeia, São
José, Joainia, Santa Mônica próximo ao
minhocão para as EMEFs da Zona

Urbana.
Comunidades Formosa, Cajueiro, Pata
a

.

Onibus

VW/15.190 EOD HD.ORE

OTX 8111

da Onça, Fazendas Circunvizinhas e

Alto Coaraci para a EMEF Paulino
Borges na Colônia Nova Formosa.

Constatações:
6.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Nos veículos inspecionados foram identificadas falhas na manutenção dos
veículos adquiridos a conta do Termo de Compromisso nº 8029/2013, tais como: Vidros
laterais quebrados e substituídos por material de polietileno, bancos com estufamentos
perfurados, rasgados e com exposição de metais, avarias no revestimento internos dos
veículos com exposição de metais, extintores de incêndios vencidos, o que contraria as
normas do Programa.

Evidências:
Inspeção nos veículos conforme Relatório fotográfico abaixo:

~

Placa- OTA 6537

-

tone] de combustível no interior do veiculo.

~

Placa OTA6537 - lanterna quebrada,
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Placa OTM'7303.

Placa OTM7333 -_janela quebrada.

~
~

~

Placa - OTX 8111 [falta extintor)

~
SN
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~

Placa OTA6537

«

Extintor com data de validade vencida.

Placa OTA 6537.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 031-006, de 14/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, apresentou por meio de Ofício nº 931/2018,
datado de 18/09/2018, a seguinte justificativa:
"Com referência as falhas apontadas por esta Coordenadoria tais como: vidros
laterais quebrados, esta Secretaria está juntando esforços no sentido de
regularizar tal situação, haja vista que se trata de material especifico (vidros
laterais para veículos tipo ônibus de diferentes modelos e marcas) não
encontrado na região. Informamos que já foram tomadas as providencias no
sentido de encontrar no mercado, o referido material, bem como as cotações
de preços, para que se faça as aquisições.

No que se refere aos bancos com estofamentos perfurados, rasgados, com
exposição de metais, informamos que são realizadas reuniões com pais de
alunos e corpo docentes das Escolas, com vistas a minimizar tais danos ao
patrimônio público.

Por oportuno, informamos ainda quejá se encontra em tramitação, Solicitação
para abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial (Oficio
nº. 112/2018 Departamento de transporte Escolar/SEMEC Ofício nº.
228/2018 Departamento de Compras Almoxarifado, em anexo) com vista a
Contratação de empresas habilitadas, para realizar os serviços de reformas
nos bancos dos veículos que fazem o transporte de alunos da Rede Municipal.
—

—

Informamos ainda, que no exercício 2017, foram realizados serviços de
reforma nos assentos de ônibus que fazem 0 Transporte de alunos da Rede
Municipal/Transporte Escolar, através das Ordens de Execução de Serviços
nº. 004/2017 e 005/2017, anexas.

Quanto ao veículo placa OTX 8111, informamos que o extintor havia sido
utilizado recentemente, em uma situação de pane elétrica, ocorrida na rota da
Fazenda Terra Rica, zona rural do município, ocasionando pequeno incêndio
na parte frontal do veiculo. Porém, o mesmo já foi substituído em 1 7/09/2018,
—
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conforme foto do equipamento

e

declaração do responsável anexa".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação, em que pese a Prefeitura
informar que existe solicitação para abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão
Presencial com vista a contratação de empresas habilitadas para realização de serviços de
reformas dos bancos dos veículos que fazem o transporte de alunos da Rede Municipal.
Nesse hiato de tempo, 0 mesmo não cumpre à finalidade prevista no objeto
pactuado na oferta de transporte para escolares, contrariando o disposto no ítem XXII, do
Termo de Compromisso nº 8029/2013, que estabelece à Prefeitura & responsabilização por
todos os procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos
adquiridos e incisos VIII e IX do art. 5 da Resolução CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011, que

determina;
"Art.
a:
obriga
que se

59 A

aquisição do(s) veículo(s) será efetivada pelo município beneficiado,

VIII - responsabilizar-se pela manutenção do(s) veículo(s), inclusive quanto

a

caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da Escola,
em conformidade com a especificação de veículos escolares definida pelo
INMETRO e o FNDE, sendo permitida apenas a inclusão do nome ou
logomarca da prefeitura;

assegurar a conservação do(s) veículo(s), custeando as despesas
pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo pagamento de
taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s) veículo(s), efetivando,
além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro
total do(s) veículo(s) contra danos materiais e vítimas por acidente".

IX

-

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
6.1.1 DIRAE

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
propostos;

e

encaminhamentos

7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1,
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s)
foram
6.1
5.2 e

R.F,Nº 28/2018 / PREF MUN DE PARAGOMINAS

%de 44
X

Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoría(s) desta autarquia, tendo
sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades,7.3. Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado no subitem 5.3,
e potencial danos quanto ao subitem 5.4, devendo, conforme for o caso, ser providenciada a
notificação dos responsáveis & recolherem ao erário o valor correspondente, no prazo de 30
(trinta) dias, e caso não regularizada & situação, a Diretoria Financeira desta Autarquia
deverá comunicada para fins de eventual cobrança do débito em tomada de contas especial
—
TCE;

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

8. Encaminhamento:

8.1.

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 relatórioyísando atender o Art. 15 da IN SFC/CGU nº 9/2018, bem
como, para conhecimento e providências quanto a recomendação do 5.3.2;
à

—

8.2. à DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR - Caminho da Escola), atentando para o
contido no subitem 6.1 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1,
1.2, 2.1, 3.1 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. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar

—

CAE, em

R.F.Nº 28/2018 / PREF MUN DE PARAGOMINAS

É
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Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
conhecimento do contido no item
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e
item 6 - PAR/Caminho da Escola;

razão das atribuições inerentes

a esse

1 -

8.4. à DIGAP: &) 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, 5.1. 5.2, 5.3 5.4 devendo,
no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas
com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
-

8.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete; atentando em especial para o contido no subitem 5.3.1
deste relatório.

8.7. a Prefeitura do Município de Paragominas/PA, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, ficando consignado que não há necessidade desse ente apresentar respostas ao
FNDE.

Em

14/09ÍÍÍ8
Ix

~~
AUDlT/CORJÃP/DIVAP

AUDIT/COAUD/DIAUD

AUDIT/CORAP/DI AP
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da CORAP para anuência.

Chefe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

ªºl/[_C/

&

)

Coordenadora da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI nº 1073558).

Emª Hç/

i

nº.

.!

Auditor-Chefe
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