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 29 [2018

PREF MUN DE TABATINGA AM

Auditoria realizada no periodo de 17 a 21/09/2018, 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 - OS. n9156/2018,
referente ao item 61, do anexo V, do PAINT 2018;

“answer,
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
EscolarPública de Educação Infantil - PROINFANCIA, exercicios 2010 a 2016 - OS. nº
157/2018, referente ao item 63, do anexo V, do PAINT 2018,Anausado per:

Plano de Ação Articulada PAR Mobiliário Escolar, exercícios 2012
158/2018, referente ao item 64, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

e

2013

-

OS

nº

Analisadopon
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.295.732,00
Extensão dos exames:
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Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 1.295.732,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e
trinta e dois reais).
—

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

verificação das ações pertinentes

—

—

—

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

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;
Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo
fornecimento de alimentação;

e
—

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

—

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

Foram inspecionadas 10 (dez) unidades escolares da Rede de Ensino do
Município de Tabatinga/AM, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Nº
l

II

Código INEP IIEscola

I

II

13058312

“Escola Municipal Maria batista Lopes

II

13099280

IIEscola Municipal Ambrósio Bemerguy

03

II

13067575

04

II

13008153

05

II

13103644

IIEscola Municipal Dom Alcemar Caldas Magalhães

06

II

13091034

IICIEE Professora Esmeralda Aparício Negreiros

II

13008129

”Escola Municipal Senador Fábio Lucena

II

13062689

IIEscola Municipal Antônio dos Reis Moraes

09

13008080

[Escola Municipal São Sebastião

I10II

13008161

“Escola Municipal Jociédes Andrade

I

I

I

I

I

I

01

02

07
I

I

08

I
I

TIEscola Municipal Carlos Mestrinho Anexo Madureira
IIEscola Municipal Francisco Mendes
—

I

I

I

I

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Número de nutricionistas

inferior
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ao

mínimo estabelecido

elo

~~

Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:
O atendimento de 13.862 (treze mil oitocentos e sessenta e dois) alunos
na
matriculados
educação básica é realizado por 02 (dois) nutricionistas, o que contraria os
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa, estabelecido no art.
12, § 2º da Resolução nº 26, de 17/06/2013 e 0 art. 10 da Resolução do Conselho Federal de
Nutrição CFN nº 465/2010.

Evidências:

.

Extrato Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE/exercício 2017), dados
do responsável técnico extraído do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da
de 24/02/2015, da. nutricionista
Educação-SIMEC, Decreto de Nomeação nº
nutricionista Sra.
da
,
de
Posse
nº./2017
Termo
,
_
nº
nº
/2017
Ofício
6
21/07/2017
de
.]GP—PMT
de 21/07/2017, Decreto de Nomeação
CAE, de 02/02/2017.

Sra.-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018-SEMED,
de 01/10/2018, a seguinte justificativa:
"1. Quanto ao número de nutricionistas ser inferior, no concurso público de
2014, foram aprovadas 02 (duas) nutricionistas, e a atual administração já
convocou as duas. Estuda-se a possibilidade de abrirem mais vagas em um
novo concurso municipal“

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação. A disponibilização de
apenas 02 (dois) nutricionistas para atuar no Programa contraria a determinação do § 2º do
art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos
parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora,
para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº
465, de 23/08/2010, conforme segue:

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

Carga horária
Técnica Mínima
semanal recomendada.

Nº de Alunos Nº de Nutricionistas
[Até 500

“1 RT 30 horas

[501 a 1.000

[[1

l1.000 a 2.000

ll

RT + 1QT

H

Ji RT + 201‘

H
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30 Horas

]

30 Horas

l

30 Horas

l

[2.501 a 5.000 “1 RT + 3QT

Acima de
5.000

[[

RT + BOT e + 01 QT a
cada fração de 2.500 alunos
1

30 Horas

30 Horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...“.
A Prefeitura Municipal relatou que já contratou duas e que estuda a
possibilidade de abrir novas vagas em um novo concurso, o demonstra que a mesma ainda,
não realizou procedimentos quanto a contratação de um número maior de nutricionistas.

Considerando os dados do censo escolar atualmente as nutricionistas atendem
aproximadamente 13.862 (treze mil oitocentos e sessenta e dois) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 02 (duas) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz—se
necessário 0 total de 7 (sete) 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 Tabatinga/AM 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

Notificar a Prefeitura Municipal 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 EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 6º, § 5º da Resolução CID/FNDE Nº 26, de 17 dejunho de 2013.
1.2 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.

Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$1.295.732,00
(um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais), a Prefeitura
Municipal utilizou R$205.093,15 (duzentos e cinco mil, noventa e tres reais e quinze
centavos) na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, que
corresponde apenas 15,82% dos recursos financeiros repassados pela Autarquia. Dessa
forma a Entidade não respeitou o mínimo de 30% para a aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, conforme estabelecido no
artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
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tº

&

Evidências:
Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

Favorecedor

.

CNP]

_

65.442,70

[284038 [[09/11/2017

85.845,20

10280843/0001-42I284º4º “09/11/2017

“12.341,50

éBom

Associação das Mulheres
Indigenas

Data/Emissão Valor (R$)

Fiscal

[284042 [[09/11/2017
_

Assoc1açao dos Agricultores
Rurais da Comunidade Deus

N.

[

[
[

[284044 [[09/11/2017

[[9.904,40

[

[284039 [[09/11/2017

[4.130,80

[

[284041 [[09/11/2017

“2.158,50

[

[267381 [[19/08/2017

[[619,00

[276774 [[05/10/2017

[[1.235,60

[276776 [[05/10/2017

[[4410

[

[274963 [27/09/2017

[[345,10

[

[267378 [19/08/2017

[8.377,40

[274960 [[27/09/2017

[[708,65

[276770 [R)4/10/2017

[[619,45

[
J

[
[

[
[

[276778 [[05/10/2017

[[4,90

[276772 [[05/10/2017

“1634,50

[

[276773 [[05/10/2017

[[1.775,55

[

[274965 [[27/09/2017

[[4.363,50

000009

04/10/2017

5.137,20

000008

04/10/2017

405,10

[

11.378.283/0001-26

“205.093,15

[Total

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018—SEMED,
de 01/10/2018, a seguinte justificativa:
—

”2. Quanto ao descumprimento da agricultura faniliar, informo-vos que o
primeiro edital do ano, teve como deserto, sendo aberto o segundo edital para
16.06.2017, fato este que comprometeu a número de pedidos realizado no
ano"

Análise da equipe:
A manifestação apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Entidade
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alegar que & Chamada Pública realizada não resultou em interessados para o fornecimento
dos produtos oriundos da agricultura familiar, não houve por parte da Prefeitura a
implementação de medidas para obter um melhor resultado quanto ao aumento gradual do
percentual aplicado para garantir a aquisição dos produtos no limite mínimo de 30% dos
recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2017.
A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30%, contraria o disposto no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, que estabelece que o total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE,
no âmbito do PNAE, no minimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
Ainda, conforme Acórdão 925/2011
"

—

Plenário/TCU:

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

agricultura familiar

A Entidade deve atentar ainda, que o descumprimento das determinações
constantes da legislação do Programa, implica na aplicação do disposto no Item IV, do art.
41 da Resolução/CD/PNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

Art. 41 Éfacultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE
quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios: (...)

IV não executarem

o

Programa de acordo com as legislações pertinentes...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DlRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual
definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
1.3 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A Entidade Executora não aplicou teste de aceitabilidade do cardápio, a
introdução de alimento atipico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras alteraçõ sx
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios

~
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“x.“.

praticados frequentemente, em desacordo ao artigo 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

Evidências:
Ofício nº 159/2018-SEMED, de 01/10/2018, da Prefeitura Municipal de
Tabatinga—AM e Memo nº 082/2017 Coord. A. E., de 30/06/2017.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018—SEMED,
01/10/2018 a seguinte justificativa:
"7. Quanto à ausência dos testes de acessibilidade(cíc)
compra dos instrumentos para realização dos mesmos."

,

estamos realizando a

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura

Municipal alegar que está adotando medidas para a realização dos referidos testes, a
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, no artigo 17, estabelece que a Entidade
Executora aplique os testes de aceitabilidade nas seguintes situações: sempre que ocorrer
alteração, no cardápio, a introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou, para avaliar
frequentemente

a aceitação dos cardápios praticados.

Dessa forma, permanece a constatação,

Recomendações:
1.3 . 1 DIRAE

Prefeitura Municipal de Tabatinga-AM para que, em prazo certo,
FNDE/DIRAE que realizou os testes de aceitabilidade dos cardápios,

Notificar

a

comprove perante o
mediante a apresentação dos documentos

e dos

resultados dos testes.

1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada nas escolas municipais, verificou-se que
os depósitos de armazenamento de gêneros alimentícios acondicionam alimentos em
estantes de madeira como também os espaços internos dos depósitos são utilizados para a
guarda de outros materiais alheios & alimentação escolar, tais como: caixas de papelão,
vasilhames, gás de cozinha e utensílios de cozinha, em desacordo ao estabelecido no art. 33,
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
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Evidências
Inspeção "in loco" realizada nas escolas municipais, conforme quadro
demonstrativo e relatório fotográfico abaixo:

Unidade Escolar

|

Ocorrência

“

|

-

jociêdes Andrade

E. M.

E. M. Antônio dos Reis

Moraes
|E. M. São Sebastião

CIEE -Prof. Esmeralda

Aparício Negreiros
E.

Mjosé Carlos

Alimentos acondicionados em caixas de papelão, em estantes
de madeira e sem tela mílímétrica de proteção.
Alimentos acondicionados em armários de madeira com pouca
ventilação.
—

“ Janelas sem tela milimétrica de proteção.
- Escola não tem depósito, os alimentos são acondicionados em
armários de madeira ou na sala da direção.

|

-

Alimentos armazenados em estantes de madeira e em meio a
outros itens com gás de cozinha e caixas de papelão.

Mestrinho

-

Alimentos acondicionados em caixas de papelão e em estantes
de madeira, janelas sem tela milímétríca de proteção e com
pouca ventilação.

E. M. Ambrósio

Bemerguy
E. M. Maria batista

Lopes

-

Alimentos acondicionados em caixas de papelão e em estantes
junto & caixas de arquivos e materiais diversos de
escritório.
de madeira,

~

~

E. M. Ambrósio Bemerguy

madeira

e

-

Alimentos armazenados em estantes de

sem tela de proteção

~

~
E. M.

Ambrósio Bemerguy Depósito sem ela de proteção
—

e

estantes

de madeira
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~

~

~

E. M. Carlos Mestrinho - Alimentos armazenados em estantes
de madeira e caixas de papelão

~

E. M. Francisco Mendes - Alimentos armazenados em caixas de

Mestrinho - Alimentos acondicionadosjunto
gás de cozinha e freezer

E. M. Carlos

~

papelão

a

~
~~

Aparício Negreiros Alimentos armazenados em armários de
madeira e sem ventilação
E. M.

~

L'

—

__...

,

'

,

~

;

E. M. Maria Batista - Alimentos armazenados em estantes de madeira E. M. Jociêdes de Andrade Alimentos armazenados em estantes de
madeira e sem tela de proteção
e sem tela de proteção
-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018-SEMED,
de 01/10/2018 a seguinte justificativa:
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9

(hair/Nª
, .'

',

l/

"5. Sobre as condições inadequadas para o armazenamento, está sendo
planejada para o Ano 2019, a melhoria da infraestrutura de todas as escolas."

Análise da equipe:
A justificadiva apresentada pela Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM
corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura alegar que está adotando medidas para
serem implementadas no exercício de 2019, o armazenamento, a guarda e conservação dos
gêneros alimentícios em locais inadequados contraria o disposto no 5 4º, do artigo 33 da
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, o qual determina que cabe às Entidades
Executoras adotar medidas que garantem adequadas condições de estocagem higiênicassanítárías dos gêneros alimentícios até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa. Deve atentar quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem
primária (caixas de papelão e/ou sacos plásticos), em desacordo com o "Guia de Instruções Manual de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo
Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com
orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, em que os alimentos devem ser retirados as caixas de
papelão e/ou madeira em que são recebidos e substituídos por mono blocos limpos ou sacos
plásticos apropriados.

Portanto, mantém-se a constatação

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Notificar
fotográfico pertinente

a

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
pela Auditoria Interna do FNDE,

a cada uma das escolas Visitadas

listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas & sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.
1.5 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Em inspeções realizadas nas escolas municipais, mencionadas no campo
"Evidências", verificou-se que os manipuladores de alimentos não estavam devidamente
paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção, tais como: uniforme, touca, avental
e sapato fechado, em desacordo com o contido no item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da
ANVISA/Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04.

Evidências:
Inspeção "in loco" realizada nas escolas municipais, conforme quadro
demonstrativo e relatório fotográfico abaixo:
“

Nº “Unidade Escolar
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01 "Escola Municipal Maria batista Lopes
02 “Escola Municipal Ambrósio Bemerguy
|

03 “Escola Municipal Carlos Mestrinho Anexo Madureira

]

04 “Escola Municipal Francisco Mendes

—

05 “Escola Municipal Dom Alcemar Caldas Magalhães

|

_i___—____.__._

06 JICIEE Professora Esmeralda Aparício Negreiros
07 “Escola Municipal Senador Fábio Lucena
08 “Escola Municipal Antônio dos Reis Moraes

|

09 “Escola Municipal São Sebastião

[

Do

“Escola Municipaljocíêdes Andrade

~

L',“

A

~

Profissional de merenda sem idumentán'a

Profissional de merenda sem idumentária

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018—SEMED,
de 01/10/2018 a seguinte justificativa:
"6. Sobre a falta de idumentária dos manipuladores de alimentos, esta já foi
solicitada através do Memorando nº 422/2017—SEMED, datado de 25.04.2017.

Análise da equipe:

Ajustifícatíva da Entidade corrobora o que foi constatado. Em que pese a
Prefeitura Municipal alegar que adotou iniciativas quanto a regularização do fato apontado,
& ausência de indumentária para os manipuladores de alimentos contraria o item 4.6, da
Resolução RDC nº 216 da ANVISA/Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, de 15/09/04, que estabelece que toda pessoa que trabalhe em área de manipulação
de alimentos deve usar obrigatoriamente roupa protetora, sapatos adequados, touca e luvas
protetoras, laváveís ou descartáveis, de acordo com a natureza do trabalho, visando à
proteção dos alimentos contra possíveis contaminações.
—
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Sobre uniformes em serviço de alimentação, a Anvisa disponibiliza em seu

portal que:

“...No caso de Serviços de Alimentação, como cantinas, cozinhas
institucionais, restaurantes (...) a regulamentação é feita pela Resolução—RDC
nº 216/04 que dispõe sobre as Boas Práticas para Serviços de Alimentação. O
uso de uniformes está regulamentado pelos itens 4.6.3 e 4.2.7 da RDC 216/04.
Lembramos que o uso de uniforme e proteções para o cabelo é obrigatório
(http://portal.anvísa.gov.br/)...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1 .5.1

PREFEITURA.

Providenciar

indumentárias adequadas

todos os manipuladores de
alimentos de sua rede de ensino, na forma das normas do programa, conforme prevista no
item 4.6 na Resolução RDC nº 216 da ANVISA/Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, de 15/09/04,
as

a

—

1.6 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Conforme inspeção "in loco“ realizada nas escolas municipais no período de
19 a 21/09/2017, verificou-se que os cardápios não estavam sendo divulgados em local
visível a comunidade escolar, conforme previsto no parágrafo 89, do Art. 14, da
Resolução/CD/FNDE nº 26/2017.

Evidências:
Inspeções nas escolas municipais,

]

|

|

[

[
[

|

[

[

|

a

seguir:

Nº “Unidade Escolar
]

02

“Escola Municipal jocíêdes Andrade
"Escola Municipal Antônio dos Reis Moraes

03

“Escola Municipal São Sebastião

04

“CIEE

05
06

”Escola Municipal Dom Alcimar Caldas Magalhães
“Escola Muncipal Francisco Mendes

07

"Escola Muncipaljosé Carlos Mestrinho

?

08

“Escola Municipal Ambrósio Bemerguy
“Escola Municipal Maria Batista Lopes

?

01

]

!

-

?

Professora Esmeralda Aparício Negreiros

_]

|

|

09

|
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga/AM, apresentou por meio do Ofício nº 159/2018-SEMED,
de 01/10/2018 a seguinte justificativa:

"3. Quanto à ausência de divulgação dos cardápios pelas escolas, estamos
notificando e fiscalizando a divulgação dos mesmos."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que realízarará as orientações às escolas para que os cardápios da
alimentação escolar estejam dispostos em locais vísívéis, & sua ausência contraria o disposto
no parágrafo 89, do art. 14, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:
Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com
utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e
pautar—se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região
e na alimentação saudável e adequada.

(...)
589 Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o
parágrafo anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias

de Educação e nas escolas./'.

Portanto, mantém-se a constatação.

1.6.1 PREFEITURA.

Adotar medidas com vistas ao cumprimento das normas regulamentares do
PNAE, que determina a exposição dos cardápios da alimentação escolar em locais visíveis
nas escolas.

1.7 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal não ofereceu ao Conselho de Alimentação Escolar
CAE & infraestrutura necessária à plena execução das atribuições inerentes ao Conselho,
tais como: sala própria com equipamentos de escritório, material de consumo, espaço para
arquivo de documentos e reuniões, em desacordo com o disposto no inciso I do art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013.

—

Evidências:
Ata de Reunião realizada com membros do CAB e equipe técnica do FNDE em
17/09/2017, bem como documento s/nº do CAE-Tabatinga/AM, de 14/06/2017 e documento
“ªx
x
REN“ 29/2018 IPREF MUN

13 de 37

DE TABATINGA

bx

,,7/

xx

“a

.-/,/

;

L/

s/nº do CAE-Tabatinga—AM, de 19/04/2017.

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 19/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal de Tabatinga não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A ausência de disponibilização, por parte da Prefeitura de infraestrutura
necessária para as atividades inerentes ao CAE, tais como: ações de acompanhamento e
fiscalização da execução do programa ficou prejudicada até então, contrariando o disposto
do inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

”..I - garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de
assessoramento, a infra-estrutura necessária à plena execução das atividades
de sua competência, tais como: a) local apropriado com condições adequadas
para as reuniões do Conselho; b) disponibilidade de equipamento de
informática; c) 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 fim 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.”
Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
1.7.1 DIRAE

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante &
DIRAE/FNDE & 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.
1.8 Ausência de atuação do Conselho de Controle Social.

Fato:
A partir da reunião realizada com os membros do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE do município de Tabatinga-AM constatou-se que a atuação do CAE no
acompanhamento da alimentação escolar não é satisfatória. Os conselheiros relataram à
equipe de auditoria do FNDE que não realizaram visitas às escolas em 2017/2018 e que não
há um cronograma formal para visitas.

Evidências:

RFNº 29/2018 IPREF MUN
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17/09/2018

e

Ata de reunião realizada com membros do CAB
Atas de reuniões apresentadas.

e

técnicos do FNDE em

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria nº 033—004, de 19/09/2018, que solicitou
justificativa ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE do município de Tabatinga/AM,
quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório o Conselho não apresentou
nenhuma manifestação.
No entanto, a Prefeitura meio do Ofício nº 163/2018-SEMED, de 05/10/2018,

a

seguinte justificativa:
informo-vos que na ocasião da visista da equipe dessa Auditoria, não foram
explanados os documentos essenciais que comprovam o desenvolvimento e
execução dos trabalhos dos conselheiros, os mesmos foram arquivados em
pasta separada. Nesse sentido pedimos a V. Sa. que faça uma análise nos
documentos que seguem em anexo, para a devida comprovação e
compreensão dos trabalhos da equipe, assim desconsiderando o fato descrito
na Ata de Reunião realizada com membros do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE em 17 de dezembro de 2017."

Análise da equipe:
A Solicitação de Auditoria nº 033-004 foi emitida ao Presidente do Conselho
de Alimentação Escolar para que justificasse & ausência de atuação do Conselho, entretanto,
a Prefeitura de Tabatinga que apresentou justificativa para o fato, não havendo
manifestação do CAE.

Ficou demonstrado pelas atas de reuniões e visita às escolas que o Conselho
Municipal da Merenda Escolar de Tabatinga AM não atuou em 2017 de acordo com as
competências definidas no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que
estabelece:
—

"..I - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos,Gestão do PNAE, emitido pela
EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;

II - analisar o Relatório de Acompanhamento da

III

prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo
acerca da execução do Programa no SIGECON Online;
—

analisar

a

IV - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, a Controladoria- Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros,-

V - fornecer informações

e

apresentar relatórios acerca do acompanhamento
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da execução do PNAE, sempre que solicitado,-

VI - realizar reunião especifica para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

VII elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e
—

VIII - elaborar

Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
atribuições e encaminhei-lo & EEx. antes do inicio do ano letivo...".

acompanhar

o

a

Ainda, conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União TCU,
exarado em publicação denominada ”Cartilha aos Conselheiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)" 1ª edição - TCU, 2017, página 26:
—

—

"- Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e o cumprimento
do que está estabelecido nos documentos que definem a execução do
Programa (artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013);

Analisar o Relatório de acompanhamento da gestão do PNAE antes de
elaborar o Parecer Conclusivo;
—

' Analisar a prestação de contas e emitir o Parecer Conclusivo;
Comunicar ao FNDE, ao TCU
irregularidades observadas;
-

'

Fornecer informações

e

e a

outros órgãos de controle as

apresentar relatórios de acompanhamento da

execução do PNAE sempre que solicitado;

' Realizar reunião específica para avaliar

a

prestação

e

contas com

a

participação de, no minimo, 2/3 (dois terços) dos Conselheiros titulares;

' Elaborar o regimento

interno;

e

-

Preparar plano de ação com previsão das atividades a serem realizadas
durante o ano, com estimativa de custos, e enviar o plano de ação para a
Entidade Executora tomar conhecimento e providenciar o que for necessário.
(- . .)

Visita às escolas:

"Visitar periodicamente

verificar se a alimentação está
efetivamente acontecendo dentro dos padrões desejados, com o cardápio
previsto. Ou seja, "monitoraiª' a execução do programa. É importante que não
se deixe de visitar as escolas mais distantes. Quanto mais difícil o acesso e
mais remota a comunidade, maior a chance de se encontrar problemasi a
as escolas para

\

~~~
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execução do Programa.

'Organizar reuniões periódicas para discutir os problemas observados
durante as visitas às escolas, acompanhar os processos de aquisição de
alimentos, observar os cardápios, estudar e se atualizar em relação a
alterações no Programa. Uma boa forma de permanecer atualizado e
participar das capacitações promovidas pelo FNDE, pelos Centros
Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANES) e
acompanhar a página do FNDE (www.fnde.gov.br), sobretudo o tópico
referente as Notas Técnicas, aos Pareceres

'

e

aos Relatórios;

Fazer ata das reuniões;

' Fazer relatórios escritos
organizados;

depois de cada visita

e

manter os documentos

e

'

Dialogar muito com os atores envolvidos na alimentação escolar (diretores
de escolas, nutricionistas, professores, merendeiras, alunos, pais de alunos...)
para conhecer a realidade, entender os problemas e buscar, em conjunto, as
soluções”.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.8

.

1

DlRAE

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

Alertar

o

2. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
exercício 2012

-

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 804.929,18
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$3.588.778,36 (três milhões quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e oito
reais e trinta e seis centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nº 1225/2011,
3623/2012 e Convênio nº 656638/2009.
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Cabe esclarecer que o valor de R$ 804.929,18 (oitocentos e quatro mil,
novecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), anotado no campo “montante dos
recursos financeiros“ corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2012, referente
às obras do Proinfância, sendo que os valores examinados referem-se à totalidade dos
recursos transferidos a conta dos Termos de Compromissos nº's 1225/2011. e 3623/2012,
conforme especificados no quadro do "campo informação“.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
engiobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, a conta dos Termos de Compromissos nº 1225/2012, 3623/2012 e Convênio nº

656638/2009, referente

a (ao):

Inspeção “in loco“: verificação da situação física das obras.

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

e

Foram inspecionadas as obras de construção de cinco unidades de educação
B e três do tipo C, com base nas informações extraídas
no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 29/07/2018 e 30/09/2018, conforme segue:

infantil do Proinfância, duas do tipo
—

Termo de
'
Compromisso Vi Q ência

ID

1225/2011

19617

Vovójulía—
Rua Castro
Alves

25471

Comunidade
Edson
679.355,60
Soares

3623/2012

17/01/2016

30/09/2016

25472

25473

*656638/2009 01/08/2015 8479

Localiza Ç ão

Valor (R$)
Global

Repasse

Gasto

Percentual
Executado Situa &i0

1.323.943,44 1.323.943,44132394344 100%

Concluída

339.677,80

339.677,80

29.23%

Inacabada

679.375,17

339.677,80

339.677,80

33.97%

Inacabada

:ﬁggingﬁge 680000.00

340000.00

340.000,00

40.48%

Inacabada

1.245.469,55 1.245.469,55 82.75%

Inacabada

São

Sebastião

Wª Pªrªlªº

1.245.469,55

(*) Convênio

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

Constatações:
2.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:

verificou-se

a

Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 20, em 29/08/2018,
existência de registros de "Restrições e Inconformidades" não sanadas,
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relacionadas às obras das unidades de educação infantil do Proinfância ID 19617 Creche
Vovó Julia, que se encontra no SIMEC como concluída, lançadas nas datas de 09/10/2015 e
23/06/2017, em desacordo com o disposto na letra “a", do inciso III, do parágrafo nº 5º, da
Resolução CD/FNDE nº 13/2012 e alterações posteriores.
—

Ressalta-se que a DlGAP emitiu Parecer Técnico de Execução Física de Objeto
Financeiro da obra Conveniada/Pactuada, em 16/08/2017, diligenciando o interessado
responder as pendências apontadas na execução do objeto pactuado, dentro do prazo
máximo de trinta dias, não havendo registros, no SIMEC, de providencias pela prefeitura.

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC, Obras 2.0 Aba "restrições e inconformidades",
extraídas em 28/08/2018, referentes à obra do Proinfância ID 19617 - Creche Vovó Julia TC
1225/2011, conforme exemplificado abaixo:
—

[Termo de Compromisso 1225/2011 - Obra DI 19617 (em funcionamento)
Situação
Data da
ID
Descrição
Item
Atual
Inclusão
Item
A solicitação não foi atendida.
Falta inserir os boletins de
14207

l

medição na aba Execução
Aguardando
,
Inconformidade 09/10/2015 Orçamentária. Para inserir
prov1de1101a
na
aba
exclua tudo o que consta
Execução Orçamentária e insira
novamente.
.

.

Vedações e/ou divisórias
executadas em desconformidade
272697 Inconformidade 23/06/2017 com a especificação. - As
AESVÍÉÍÉ;
p
divisórias vidro/painel das
creches não foram executadas.
.

N

287210 Restrição

.

.

16/08/2017 Cumprimento de objeto

Aguardando
providência

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 033—001, de 19/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga — AM, encaminhou, por meio de Memo nº 160/SEMED, de
—

01/10/2018, a seguinte justificativa:
"...Informamos que:

Creche Vovó Julia ID 19617

Foi encaminhada

a

empresa para que

inconformidade.

ELF.N‘2
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a

mesma faça a correção da

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. As "Restrições e
Inconformidades" constantes no Sistema SIMEC, referentes à execução das obras de
construção das unidades do Proinfância sem a devida providência por parte da Prefeitura,
contrariando o disposto da letra "a“, no inciso 111, do parágrafo 59 da Resolução CD/FNDE nº
13, de 08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece
critérios de transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2,
conforme segue:
"

III aos Municipios,

estados e ao Distrito Federal:

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

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal, que garantam o saneamento das inconsistências (restrições e inconformidades),
considerando que o Termo de Compromisso e Convênio encontram-se com sua vigência
expirada, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da
Autarquia.
2.2 Ausência de registros de funcionamento de obra no SIMEC.

Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada na obra ID 19617 (CEMEI Vovó Julia),
verificou-se que a mesma encontra—se concluída e em atividade, no entanto, em consulta
efetuada ao Sistema SIMEC - Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra) não há nenhum
registro com a situação que se encontra a obra citada, com as respectivas fotos
comprobatórias, informação essa de registro obrigatória no SIMEC.

Evidências:
Tela extraída do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Funcionamento de obra“,
em 28/08/2018, referente a obra do Proinfância: ID 19617 (CEMEI Vové Julia) e inspeção in
I oco realizada na referida obra, conforme levantamento fotográfico exemplicado a baixo:
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Republica

Creche Vovó Júlia (em funcionamento).

Crec

Creche Vovó Júlia (em funcionamento).

mento).

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 19/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório a
Prefeitura Municipal de Tabatinga, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:

Conforme inspeção “in loco" realizada nas obras ID 19617 (CEMEI Vovó julia),
em 17/09/2018, verificou-se que a mesma encontra—se concluída e em funcionamento sem
que os respectivos registros quanto a situação da referida obra tenham sido informados no
Sistema SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra), informação essa de registro
obrigatória no SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
2.2.1 DIGAP
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Notificar

a Prefeitura Municipal de Tabatinga - AM, para que, em prazo certo,
inserção dos dados referentes às obras no SIMEC, aba "Funcionamento de
Obra", mantendo, sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo
a DIGAP verificar o cumprimento da citada providência.

providencie

&

2.3 Obra(s) inacahada(s).

Fato:
Em inspeção ”in loco" realizada nas obras do Proinfância Creches ID 25471 CEMEI Comunidade Edson Soares, ID 25472 CEMEI São Sebastião, ID 25473 CEMEI
Comunidade Abdon Bala TC 3623/2012 e ID 8479 Cheche Tipo B, Convênio nº
656638/2009, verificou—se que as mesmas encontram-se inacabadas e abandonadas sem
perspectiva de continuidade da execução em curto prazo, tendo em vista que os Termos de
Compromissos encontram—se com as Vigências vencidas desde as datas de 30/09/2016 e
01/08/2015, respectivamente, em desacordo descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc III
letra ”a” da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012 e letra "i”, do Item 11 do referido Convênio.
—

—

—

Ressalta—se que a Coordenação-Geral de

Contabilidade

e

Acompanhamento de

Parecer Conclusivo nº 1022/2018
DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN, de 04/09/2018 (SEI/FNDE 1031924) sugerindo a não
aprovação das referidas contas dos recursos repassados à conta do Convênio nº

Prestação de Contas

—

CGAPC

emitiu

o

—

—

656638/2009, ofícios nºs 30040 e 30041/2018 - DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN, 04/09/2018
(tramita 005338/2018-1 e 0053382/2018-8), solicitando o recolhimento dos valores
repassados a conta do referido Convênio e Informação nº 3702
SEAPC/COAPC/DIFIN/FNDE, de 07/06/2018, (SEI/FNDE 0911454), notificando os exreitores e gestor atual por omissão no dever legal de prestar constas dos recursos repassado
a conta do Termo de Compromisso nº 3623/2012.

—

—

Evidências:
Tela do Sistema SlMEC, Obras 2.0 Aba “restrições e inconformidades",
extraídas em 29/08/2018 e 30/08/2018, inspeção in loco realizada nas obras de construção
do Proinfância acima citadas, no dia 17/09/2018 e levantamento fotográfico:
—

~

Creche São Sebastião (Umariaçu

—

1) - Inacabada

Creche São Sebastião (Umariaçu

-

1]

»

Inacabada

N
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Inacabada

Creche São Sebastião (Umariaçu

Creche São Sebastião [Umariaçu - 1) - Inacabada

Creche São Sebastião (Umariaçu

Creche São Sebastião (Umariaçu

»

1) -

—

—

-

Inacabada

1) -

Inacabada

1)

~

Creche Vila Paraíso (Obra inacabada)

Creche Vila Paraíso (Obra inacabada)

~~~~
Creche Vila Farense (Ohm inacabada)

Creche Vila Paraíso (Obra macabada)
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~

~

~~ ~
Creche Tipo

R 1"”

(in Povoa-mm (Obra inacabada)

Creche Tipo

E

lº

Creche Tipo B

19

dc Fevereiro (Obra inacabada;

de Fevereiro (Ohm macabada')
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~

Creche Abdon Bala (Belém do Solimões) Inacabada

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 033—001, de 19/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tabatinga AM, encaminhou, por meio de Ofício nº IGO/SEMED, de
01/10/2-18, a seguinte justificativa:
—

"... Em relação as obras paralisadas Creche ID 254 71 Vila Paraiso, Creche ID
25472 Creche do Umariaçu I, foi encaminhado ao setorjurídico da prefeitura

para tomar as devidas medidas cabíveis para distrato, nova pactuação e
licitação.
Na obra paralisada Creche ID 25473 Comunidade de Belém do Solimões será
realizada nova pactuação para que a empresa dê continuidade nos serviços.

Na obra paralisada Creche ID 8479 19 Fevereiro a prefeitura já esta dando
prosseguimento aos serviços com recursos próprio...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que vem implementando medidas em relação
as obras inacabadas, no entanto não apresentou a equipe de auditoria do FNDE nenhuma

Ti,“
\\
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medida efetiva quanto

a

regularização da situação que se encontram as obras do

proínfâncía.
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção das obras do Proinfância,
objeto dos Termo de Compromisso TC nº 3623/2012 e Convênio nº 656638/2009, em
descumprimento ao disposto no Art. 5º Inc III letra ”a“ da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
08.06.2012 e letra "i',' do Item II da cláusula terceira do Convênio, os quais estabelecem:
—

"

executar os recursos fznanceiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC 2,
de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especifzcações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos.
Como também o item VI do referido Termo de Compromisso, & Prefeitura
Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população, ainda que
com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para
cobrir todas as despesas relativas à implantação.
“a Prefeitura deverá a segurar a plena execução do objeto do convênio, em

conformidade com

o plano de trabalho aprovado e com normas e
procedimentos aplicáveis ao mesmo..."

As quatros obras encontram—se inacabadas, sendo que o Termo de
Compromisso e o Convênio encontram-se com sua Vigência expirada, com execução física de
29.33% Creche (ID 25471) CEMEI Vila Paraíso, 33.97, Creche (ID 25472) CEMEI
Umuriaçu, 40.48º/o Creche (ID 25473) CEMEI Comunidade Abdon Bala e TC 3623/2012 e
80,75% Creche (ID 8479) CEMEI lº de fevereiro, Convênio nº 656638/2009.
—

—

—

Dessa forma, permanece a constatação, com indicativo de prejuízo ao erário,
ressalvando que área técnica do FNDE, responsável pela transferência dos recursos e
acompanhamento da execução do Programa, vem tornando as providências visando à
reparação de possíveis danos ao erário federal, Contudo, deixa-se de fazer recomendações
para esta constatação.

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2013

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

-

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 91.826,54
Extensão dos exames:
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Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada PAR, no montante de R$ 229.932,17 (duzentos
e vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), pertinente aos
Termos de Compromissos nº's 7915/2012 e 3103/2013.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$91.826,54, anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Termo de
Compromisso nº 7915/2012, referente à Aquisição de Equipamento e Mobiliário Escolar,
sendo que os valores examinados referem-se à totalidade dos recursos transferidos à conta
dos Termos de Compromissos nº's 7915/2012 e 3103/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
equipamentos e mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à
nº's
aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos

7915/2012 e 3103/2013, referente à (ao):

Análise movimentação financeira: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamento,
movimentação financeira.

—

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Tabatinga AM não apresentou
comprobatória referente à execução dos recursos repassados à conta
documentação
a
Termos de Compromissos nº's 7915/2012 e 3103/2013 - Subação "aquisição de mobiliários
escolares", não foi realizada inspeção às escolas beneficiárias previstas nos referidos Termo
de Compromissos.
—

Constatações:

3.1 Ausência de documentação comprobatória da utilização dos
recursos do Programa.
Fato:

A Prefeitura não apresentou a documentação comprobatória das despesas
efetuadas à conta dos Termos de Compromissos nºs 7915/2012 (vigência 08/2014) e nº
3103/2013 (Vigência 06/2015), referentes aos débitos pertinentes a movimentação
financeira das Contas Correntes nº 31.494-3 e 33.930—X da Agência 774—9, do Banco do
Brasil SA, específicas do Programa, conforme descritos no campo "Evidências", em
desacordo com os dispostos nos Incisos XIII, XV, XVI e XX dos respectivos Termos de
Compromissos.

Evidências:
Extratos bancários da conta específica do Programa do Banco do Brasil,
Contas Correntes, abaixo mencionadas:
Data

Histórico

Documento Valor (R$)

Conta

Corrente

Agenma

Termo de
compromisso
~
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“53.001

[30/05/2014HTED

~

Total (R$)

]

85.835,13
|]

Histórico

Data

“85.835,13

131.494-3

~

27/10/2015

~

23.510

~

"7915/2012
~

~

|

Conta
Termo
A g ência
Corrente
Compromisso

Documento Valor (R$)

~

“774-9

~

~

112.431,72

28/08/2015

33.930-x

=

,

Mºvªmºntªºãº

04/12/2016
~

5210101

do dla
~

~

]Total (R$)

7749

3103/2013

36,06
~~

~

“144.570,67“

|L

][

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria ? SA nº 033-002, de 19/09/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício n9152/2018-SEMED, de 26/09/2018, a seguinte
justificativa:
?...Em relação ao fato de despesas não comprobatórías sobre as contas do TC nº
7915/2012 (vigência 08/2014) e TC nº 3103/2013 (vigência 08/2016), informo—vos
para os devidos fins, que durante o processo de transição esta documentação não nos
foi repassada para equipe da administração atual.

Dados os fatos, estamos solicitando ao Setorjurídico da Prefeitura Municipal, que
encaminhe uma representaçãojudicial aos órgãos competentes, e por conseguinte ao
ex gestor municipal, Sr
e ao ex gestor da Secretaria
Municipalde Educação.

Sr..?.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou em sua justificativa que durante o processo
gestão anterior não repassou & referida documentação à administração atual.
No entanto está solicitando ao Setor Jurídico da Prefeitura Municipal, que encaminhe uma
representação judicial aos órgãos competentes e consequentemente contra o ex-gestor
responsável à época.
de transição

&

A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
os dispostos nos Incisos XIII, XIV, XV, XVI e XX dos Termos de
Compromissos nºs 7915/2012 e 3103/2013, o qual estabelecem:

Entidade, contraria

,,,/]

X

a
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a escrituração contábil específica dos atos e fatos
execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização,
de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIII - Manter atualizada

relativos

à

os documentos comprobatórios das despesas em nome do
município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de
Compromisso, bem como 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 VI, da Resolução CD/FNDE Nº

XIV

Emitir

-

14/2012.

XV Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos
administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente
—

com o objeto pactuado.

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

XVI

P

transferidos.

XX - Manter em seu poder, a disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de
controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das
despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos,
contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 0 que se refere o exercício do repasse
dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.
Ressalta-se que a ausência da documentação comprobatória das despesas
implica no ressarcimento ao erário, pois os Termos de Compromissos nos quais os recursos
foram destinados, foram utilizados e não comprovados os débitos com vigência expira-ida,
Termo de Compromisso nº 7915/2012 (vencido em 08/2014) e Termo de Compromisso nº

3103/2013 (vencido em 06/2015).
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação:
3.1.1 A DIPLA

CPF nº ..095.022., Ex
30 (trinta) dias aos cofres do
no
prazo
de
restituir
Prefeito do Município de Tabatinga—AM , a
FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de 230.405,80 (duzentos e trinta mil,
quatrocentos cinco reais e oitenta centavos), referente a ausência de documentação
comprobatória da utilização dos recursos repassados às contas dos Termos de
Compromissos nºs 7915/2012 e 3103/2013, acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a partir das datas conforme quadro do campo evidencia da constatação 3.1. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de

Diligenciar

o

Sr.
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- TC,
acessado em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebíto.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & 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, preenchido no sítio
Virtual do Tesouro Nacional (https://consu1ta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-34, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que a Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGAPC adote as providências cabíveis.

Contas da União

3.2 Ausência de apresentação da prestação de contas.

Fato:
Em consulta ao Sistema SIMEC/MEC, verificou-se que a Prefeitura Municipal
de Tabatinga—AM, não prestou contas dos recursos repassados à conta dos Termos de
compromissos nºs 7915/2012 (vencido em 08/2014) e 3103/2013 (vencido 06/2015), em
desacordo com disposto do item XIX, dos Termos de Compromissos e ?; lº, do art. 21 da
Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, em 14/09/2018,
a situação da Prestação de Contas dos respectivo Termos de
Compromissos, encontravam—se no status “Notífícaçaõ por Omissão".

verificou-se que

Evidências:

Tela de consulta ao sistema do SIMEC/MEC aba ”execução e
acompanhamento” em 14/09/2017 e Ofício nºlS3/2018-SEMED, de 26/09/2018, em resposta
à Solicitação de Auditoria SA nº 033—008, de 20/09/2018.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 033-008, de 20/09/2018, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício n9153/2018-SEMED, de 26/09/2018, a seguinte

justificativa:
”...Em relação ao fato de despesas não comprobatórias sobre as contas do TC
nº 7915/2012 (vigência 08/2014) e TC nº 3103/2013 (vigência 08/2016),
informo-vos para os devidos fins, que durante o processo de transição esta
documentação não nos foi repassada para equipe da administração atual.

Sr...”.

Dados os fatos, estamos solicitando ao Setorjurz'dico da Prefeitura Municipal,
que encaminhe uma representação judicial aos órgãos competentes, e por
conseguinte ao ex gestor municipal,

Análise da equipe:
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A Prefeitura Municipal informou em sua justificativa que durante o processo
de transição a gestão anterior não repassou a referida documentação à administração atual,
devido ao fato, o Setor Jurídico da Prefeitura Municipal está tomando as devidas
providencias junto aos órgãos competente com representação judicial contra o ex—gestor
responsável.

A ausência de prestação de contas dos recursos repassados às contas dos
Termos de compromissos das despesas efetuadas pela Entidade no prazo previsto, contraria
o disposto no Inciso XIX dos Termos de Compromissos nº 7915/2012 e nº 3103/2013, e § lº.
do art. 21 e §§ 1º e 29 do art. 23, da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012 os quais
estabelecem:
Inciso XIX, a Entidade deverá prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos
recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE nº 14/2012.

comprovação da execução da
totalidade dos recursos recebidos, incluindo os rendimentos financeiros, e
deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC) no prazo máximo de sessenta dias após o encerramento da vigência
do Termo de Compromisso ou de sua rescisão ou da conclusão da execução
das ações, o que ocorrer primeiro.

Art.

lº

21 A prestação de contas consiste na

A não apresentação da prestação de contas ou o cometimento de
irregularidades na execução dos recursos recebidos assinalará ao responsável
o prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados da data da notificação,
para a sua regularização ou devolução dos recursos recebidos ou impugnados,
atualizados monetariamente, conforme o caso, sob pena de registro da
inadimplência, da responsabilidade e do débito do órgão ou entidade e
gestores nos cadastros do Governo Federal...".

§

-

Art. 23 quanto o município, o estado ou Distrito federal não apresentar ou não
tiver aprovada a sua prestação de contas por motivo de força maior ou caso
fortuito deverá apresentar as justificativas, acompanhadas de documentação
comprobatória, ao FNDE/MEC.

fortuito, dentre outros, a falta ou a não aprovação, no
todo ou em parte, da prestação de contas por dolo ou culpa do gestor anterior.

§19 considera—se caso

falta de prestação de contas ou da sua não aprovação, no todo em
parte, por culpa ou dolo do gestor anterior, asjustijicativas a que se refere o
caput deste artigo deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que
estivar no exercício do cargo, acompanhadas, necessariamente, de cópia
autenticada de Representação protocolada junto ao respectivo órgão do
Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais da sua

§ 29 na

alçada...".
Ressalva-se conforme registro no SIMEC "aba Execução e Acompanhamento“ ,
consta que a entidade foi notificada por omissão de prestação de contas dos recursos
repassados & conta dos referidos Termos.
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Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas com Vistas a
cobrar imediatamente a apresentação das prestações de contas pela prefeitura, e, se
necessário, providenciar o ressarcimento dos danos causados, mediante a instauração de
Tomada de Contas Especial.

3.3 Débitos incompatíveis.
Fato:
Conforme a movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da Conta Corrente nº 31.494-3, Agência nº 774-9, do Banco do Brasil SA, específica do
Termo de Compromisso nº 7915/2012, cuja vigência expirou desde 08/2014 verificou-se
débitos por determinação judicial, no montante de R$ 12.257,08 (doze mil, duzentos e
cinquenta e sete reais e oito centavos), realizados em de 20/05/2013 e 05/12/2016, em
desarcordo aos artigos 5º e 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 13/07/2012.

Evidências:
Extratos bancários da conta especifica nº 31.494-3, agência nº 774-9, Banco
do Brasil SA, conforme valores abaixo identificados.

IData

“Débito

*IIHistórico

"Razão Social

[20/05/2013 [15.000,00

"Trans. Depósito Judicial.

“Depósito judicial.

[20/05/2013 “7.18279

”Trans. Depósito Judicial.

"Depósito Judicial.

[05/12/2016 “

“Trans. Depósito Judicial.

_IIDepósito Judicial.

I

]

[Total

74,29

[12.257,03

]

Í!

][

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033-002, de 19/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório &
Prefeitura Municipal de Tabatinga, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
Conforme a movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da Conta Corrente nº 31.494—3, Agência nº 774-9, do Banco do Brasil SA, específica do
Termo de Compromisso nº 7915/2012, verificou—se débitos por determinação judicial, no
montante de R$ 12.257,08 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)
realizados na conta do programa, contrariando a letra "b", do inciso III, do artigo 5º e §§ 4Q
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do art. 13, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 13/07/2012, os quais determinam:

“...Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes

responsabilidades:

(._.)

HI. aos municípios, estados

e ao

Distrito Federal:

( ...)

b.

utilizar

os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE/MEC

exclusivamente no cumprimento do objeto flrmado no Termo de Compromisso
e dentro do prazo de execução definido no art. 11,(...)

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

corrente específica deverão ser destinados somente
previstas nesta Resolução e para aplicação
despesas
de
ao pagamento

549. Os recursos da conta

financeira, e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico,
mediante devida identificação da titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos, sendo
proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011...'.'
Ressalta—se que os débitos indevidos na conta do programa implicam no
ressarcimento ao erário, pois 0 Termo de Compromisso no qual o recurso foi destinado, foi
utilizado em finalidades adversa ao do programa.

Dessa forma, permanece a constatação.

Sr.,

Recomendação:
3.3.1 ÁDIPLA

..095.022-.

Ex
CPF nº
do
cofres
aos
dias
30
(trinta)
de
prazo
no
restituir
a
Tabatinga-AM
de
Município
,
Prefeito do
e
duzentos
mil,
(doze
12.257,08
de
impugnado
original
R$
FNDE, & título de débito, o valor
do
conta
na
incompatíveis
cinquenta e sete reais e oito centavos), referente & débitos

diligenciar
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Termo de Compromissos nº 7915/2012, acrescidos de juros e correção monetária aplicados
a partir das datas, conforme quadro do campo evidencia da constatação 3.3. Para o cálculo
do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da

União—TC,acessadoemseusítiovírtualpelapágína

"http://Contas.tcu.g0v.br/debítoMeb/Debíto/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 & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
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"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, p r e e n 0 h i d o n o 5 l'

tiovírtualdoTesouroNacional

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_símples.asp) com os seguintes dados;
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980-34, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira DIFIN, para que & Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas - CGAPC, adote as providências cabíveis.

4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 2.1,
2.2, 2.4 e 3.2, foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s)
Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoría(s) desta autarquia, tendo
sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades;

4.3. As constatações referentes aos subitens 1.5 e 1.6, 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;

4.4. Foram constatados prejuízos financeiros, conforme consignado no
subitem 2.3, cuja unidade do FNDE já está adotando medidas com vistas ao ressarcimentos
dos danos causados, e quanto aos subitens 3.1 e 3.3, deve o responsável ser diligenciado;
4.5. Nos subitens 3.2 foi identificado potencial prejuízo, tendo em Vista a
omissão do gestor municipal no seu dever de prestar contas, cujos instrumentos de
transferências firmados pelo FNDE com a municipalidade se encontram expirados desde
2014, cabendo à DIGAP e DIFIN atuarem imediatamente no sentido de adotar medidas com
Vistas a garantir o devido ressarcimento;

4.6. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
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4.7. 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.

5. Encaminhamento:

5.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015, bem
como, para conhecimento e providências quanto as recomendações dos subitens 3.1.1 e
3.3.1;
—

5.2. a DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE); para o cumprimento das recomendações constantes
dos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; h) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE ;
5.3. 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.
5.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 2 (PROINFÁNCIA) e 3 (PAR) atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 e 3.3, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com
relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste 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.
5.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
-
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deste Relatório de Auditoria, para conhecimento do contido no item 3 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
5.6. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido nos subitens 2.2, 3.1,
3.2 e 3.3.

5.7. à Prefeitura do Município de Tabatinga AM, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.5.1 e 1.6.1, ficando consignado que não há necessidade deste
—

ente apresentar respostas ao FNDE.

~~

Em 04/10/2018

"

F NDEXAUDITXC ORAPXDIVAP

'

FNDEXAUDITXCORAPXDIVAP
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se a Coordenadora da CORAP, para anuência.

Em

gil—L];

V,

Chefeésnbstituto da DIVAP

~

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe

Em

LUL/ (al

‘<

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 1089619).

Em

Jim—IL
Auditor—Chefe
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