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 31 /2018

PREF MUN DE TEFE AM

Auditoria realizada no período de 24 a 28/09/2018, 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. nº 151/2018,
referente ao item 70 do anexo V, do PAINT 2018;
—

Analisado por:

nº

- OS.

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
152/2018, referente ao item 71 do anexo V do PAINT 2018;
—

Anausado pon

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE (executado pela Ex), exercício 2017
153/2018, referente ao item 72 do anexo V do PAINT 2018;
—

—

-

05. nº

Anahsado per:

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
EscolarPública de Educação Infantil - PROINFANCIA, exercicios 2010 a 2016 - 05. nº
154/2018, referente ao item 73, do anexo V, do PAINT 2018;
—

Ana-Madmen
Plano de Ação Articulada — PAR - Mobiliário Escolar, exercicios 2012 e 2013
155/2018, referente ao item 74, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

OS nº

Anais—ado por:

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de

!
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de

')

modo

a

suprir, parcialmente,

contribuir para

a

as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 12 57.650,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
no montante de R$].257.650,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta 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
e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

contas
—

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 16 (desseseis) unidades escolares da rede de ensino do
municipio de Tefé-AM para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item

33:31:90

Escolas

I2

“13321250 Centro Educ. Inf. Prof. Almerinda o. Pinheiro
IL13088220 Escola Municipal São Francisco

l3

]

[4

1

11

13094734 Escola Municipal São Francisco

-

{6

—

l

13013114 ”Escola Municipal Flora Agrícola - Agrovila
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Est. Boa Vontade

13143204 Escola Municipal Prof. Tereza Praia Tavares
13094726 Escola Municipal Maranata Vila Maranata

[5

l7

13079468 Centro Mun. de Aplica. Walter Cabral

7

Xx

l
]

j

l

8

[[13013092 [[Escola Municipal Mayara Redman Abdel Aziz

[

9

[[13070088 “Creche Municipal Criança Feliz

[

10

[13013386 Escola Municipal Dorotéia Bezerra Dos Santos
[13070207 Escola Municipal Caminho Feliz

11
1

[

[[13013513 [[Escola Municipal Wencelau de Queiroz

2

[[13074270 [ Escola Municipal Querubins

‘1 3

[

Municipal Professor Luzivaldo Castro Dos

14

13146203

15

[13056298 [[Escola Municipal Professora Heylon de Oliveira
[13321269 [[Escola Municipal Inf. Professor Calisto P. Cavalcante

16

ªgiriª

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.

Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$1.257.650,00 (um
e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) a Prefeitura Municipal
Tefé—AM
utilizou apenas R$ 9.486,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) na
de
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, o que corresponde
somente a 0,75% dos recursos financeiros repassados por esta 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.

milhão, duzentos

Evidências:
Notas Fiscais conforme abaixo demonstrado:

[

Fornecedor

CNP]

[[

Edmilson Alves de Melo

[[N. F.

nº“

Data

“Valor (R$)

27834 [11/10/2017"

3.080,00

268742 25/08/2017“

3080,00

ll213.934.002-72[I 262682 [[28/07/2017[[

1.626,00

[[062.602.252—53[[ 269478 “30/08/2017“

1.700,00I

031.404.764—69
[

[Miguel Penha
Jovenil Rodrigues do Carmo

Total

[[

9.486,00I

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº 034-001, de 28/09/2018, a
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Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018-SEMED, de
05/10/2018, a seguinte justificativa:
"...Dos 30% para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar da
Merenda Escolar, a Prefeitura Municipal de Tefé não conseguiu atingir o
minimo da porcentagem, estabelecido no artigo 24, da Resolução/DC/FNDE nº
26, de 17/06/2013, pois durante a licitação em 201 7, somente três
agricultores participaram do processo, não tinham produtos suficiente para o
cumprimento da legislação do programa...”

Análise da equipe:
A manifestação apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Entidade
a licitação em 2017, somente três agricultores participaram do
certame licitatório, não houve por parte da Prefeitura a implementação de medidas para
obtenção de 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.

justificar que durante

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:

empreende 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 minimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à 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/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

Art, 41 É facultado 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:
1.1.1 DlRAE
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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

Notificar

a

da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.

1.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória das despesas
efetuadas à conta do Programa, verificou-se que as notas fiscais não estavam identificadas
com o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o art. 62 Parágrafo único da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013.

Evidências:
Notas Fiscais exemplificadas abaixo:

F‘

Emissão

Valor(R$)

Fornecedor

1:9

Jovenil
Rodrigues do
Carmo

269478 30/08/2017 1.700,00

Edmilson Alves
de Melo

268742 25/08/2017 3.080,00

K. M de s

[000692

Gºmes - ME

000693 06/12/2017 [11.036,03

06/12/2017 3.710,50
]

PJA

Representação e
001939 03/11/2017 753,00
Produtos
Alimentícios
—

EPP
K. M. de S.
Gomes

000933

05/10/2017 41.343,63

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-001, de 28/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018—SEMED, de
05/1 0/2 01 8, a seguinte justificativa:

"Em relação 0 atesto com nome do Programa e do FNDE, a Secretaria
Municipal de Educação, foi a falta de conhecimento das resoluções de cada
programa exigido pelo FNDE, mas já providenciamos os carimbos para
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identificação das notas fiscais."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
os carimbos para a identificação das notas fiscais, a
ausência, de identificação da documentação comprobatória da execução das despesas
contraria o disposto no o art. 62, Parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e
alterações posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas
realizadas com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais
originais ou equivalentes, deverão ser emitidos em nome da EEX. e identificados com o
nome do FNDE e do Programa. Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro
Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—"I‘CU-1il Câmara, contém o seguinte
entendimento sobre a identificação dos documentos:

ter informado que providenciou

"(.,.) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte." Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:

(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 79 do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, (...)".

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendação:
1

.2.1 A Prefeitura

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

Fato:
Para o atendimento aos 14.649 alunos matriculados na educação básica, a
Prefeitura Municipal emprega apenas 02 nutricionistas no seu quadro técnico para
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acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas,
quantitativo insuficiente e em desacordo com o disposto no § 29, Art. 12, da Resolução
0

CD/FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013.

Evidências:
Censo Escolar referente ao exercício de 2017
SIMEC (cadastro de nutricionistas).

e

Tela de consulta ao Sistema

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034—001, de 28/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018—SEMED, de
05/10/2018, a seguinte justificativa:

"...Infonnamos que solicitações indicada em documento de Auditoria do FNDE
034-001/2018, estamos providenciando para regularização, conforme as
resoluções do PNAE, melhorias na qualidade do PNAE para ano de 2019, em
atenção às exigências programa.
Contratação de novos nutricionistas de acordo art. 12, § 29 da resolução nº 26
de 17/06/2013 e art. 10 da Resolução do Conselho Federal de Nutrição, em
atendimento da demanda de 14.649 alunos matriculados na educação básica
deste município de Tefé..."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que além dos profissionais cadastradas no
Sistema SIMEC, está providenciando a contratação de novos nutricionistas.
Em que pese a entidade informar que irá contratar novos profissionais,
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:
a

"...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
501 a 1.000

[1.000 a 2.000
[2.501 a 5.000

~

RT 30 horas

I

1

RT + 1QT

[

1

RT + 201‘

[1

Il RT + sor
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[

30 Horas

30 Horas

30 Horas
30 Horas

j

1RT+3QTe+01QTacada

Acima de 5'000
~

30 Horas

fração de 2.500 alunos
~ ~

~
~

~

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...".
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 7.324 (sete mil, trezentos e vinte e quatro) alunos. A Entidade conta
atualmente com apenas 02 (duas) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz—se
necessário o 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 Tefé/AM bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura 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. 69, é 59 da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
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 0 acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 144.430,98
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$ 144.430,98 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos
e trinta reais e noventa e oito centavos).
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Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente 51 (ao):

verificação das ações pertinentes

—

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

contas
—

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

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

Foram inspecionados veículos escolares, conforme segue:

Tipo

“Marca/Modelo Inscrição

Embarca ão
Passa gIeiçro

Barco

!

Localidade de Atendimento
Escola Municipal rural Nossa

0090021142 Senhora Perpeto Socorro - Santa
Clara/São Rafael/Santa Maria

Embarcação
Passagelro

Barco

*

Ilha do Curubaru/Porto
N
Prala/Sohmoes

Epmbªmaçªº
assagelro

Barco

*

Porto Praia/S olimões

Embarcação
Passageiro

Barco

*

Boarazmho/Sohmoes

Embarcaçao
Passagem

Barco

*

Santa Cruz/T arara

Embarcação
Passageno

Barco

*

São josé do Macaco/Caíambe

.

.

.

.

.

_.

(*)embarcações sem registro na autoridade marítima.
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 nas embarcações, verificou-se que as mesmas não se
encontravam em condições adequadas para o transporte de alunos, conforme especificado
no campo “Evidências" os quais não apresentavam os coletes salva Vidas, em desacordo com
o art. 89 item II da Lei Nº 9.537, de 11 dezembro de 1997 da Autoridade Marítima.

Evidências:
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Inspeção "in loco" realizada nas embarcações escolares, conforme relatório
fotográfico abaixo:

Alunos transponados sem

o uso (le

colete salva vidas

Alunos n'ansponados sem o uso de colete salva vidas

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 034-005, de 28/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal de Tefé-AM não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
Não houve manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Tefé quanto ao
fato apontado.
Nas inspeções realizadas nas embarcações, verificou—se que a maioria não
utilizava os coletes salva vidas, equipamento este obrigatório e essencial no transporte de
passageiros! Apesar das embarcações pertencer a empresa especializada contratada pela
Prefeituram, é de responsabilidade da Entidade implementar as melhorias necessárias para
garantir o transporte com segurança, dos alunos matriculados na rede básica de ensino,
bem como o cumprimento do pactuado no contrato com a empresa de transporte escolar,
em cumprimento às normas estabelecidas na Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 da
Autoridade Marítima que estabelece:
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“Art. 19,4 segurança da navegação, nas águas sobjun'sdíção nacional, rege-se
por esta Lei
.

V Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e,
quando rebocadas, as fIXCZS, sujeita a inscrição na autoridade marítima e
suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando
—

pessoas ou cargas;

VII Inspeção Naval - atividade de cunho administrativo, que consiste na
fiscalização do cumprimento desta Lei, das normas e regulamentos dela
decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no
—

que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da
navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da
poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas
instalações de apoio,-

IV - determinar

os equipamentos e acessórios que devam
para uso a bordo de embarcações(...)”

Portanto, mantém-se

a

ser homologados

constatação.

2.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a obrigatoriedade na manutenção das
embarcações escolares em condições adequadas para o transporte de escolarea
2.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do Programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o disposto no art. 14, 5 Sº, da Resolução CD/FNDE nº
05/20 1 5,

Evidências:
Notas Fiscais conforme demonstrado abaixo:

“N.P."

Fornecedor

“

Descrição
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IrEmissão ||Valor(R$)H

DF. TF.FF.

“É?“

~

,.;

19/12/2017!

03 nª

2.497,87]

21.573,96

144

25/08/2017L*--—--—l

145

2.497,87!
21.573,96

nª“?

Tranlsp.01:te çscÁHar
dªs
escg as Lurals o munlmplo e

SLS Combustíveis e

Navegação LTDA

28/07/2017

~
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!
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,

2.497,87

~
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 034-005, de 28/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018-SEMED, de
05/1 0/2018, a seguinte justificativa:
—

"Informamos que solicitações indicada na Solicitação de Auditoria do FNDE,
já estão sendo providências para regularização, conforme as resoluções do
PNATE."
Em relação o atesto com nome do Programa e do FNDE, a Secretaria
Municipal de Educação, foi à falta de conhecimento das resoluções de cada
programa exigido pelo FNDE, mas já provídenciamos os carimbos para
identifzcação das notas fiscais.

“

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que adotando providências quanto a identificação das notas fiscais,

ausência de identificação contraria o disposto no art. 14, 5 5º, da Resolução CD/FNDE nº
05, de 28 de maio de 2015e alterações posteriores, o qual estabelece que:

a

"...Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos...".

Além desse dispositivo,
fundamentou

0

o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
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sobre a identificação dos documentos:

Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identiflcação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no 5 79 do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006...".

[...]

a não

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendação:
2.2.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a identificação dos comprovantes de despesas
com

o

nome do Programa

e

do FNDE.

2.3 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
transporte do escolar.
Fato:
Em inspeção realizada nas embarcações contratadas para prestação de
serviço de transporte escolar, verificou-se a existência de pilotos que não possuem nível de
habilitação conforme previsto pela autoridade marítima, em desacordo com o Art. 79 Lei Nº
9.537, de 11/1997.

Evidências:
Contrato firmado entre Prefeitura Municipal de Tefé-AM E a Empresa SLS
Combustíveis e Navegação LTDA - EPP nº 81/2017, com a relação de 114 embarcações
escolares e os respectivos condutores e locais de atendimento com transporte escolar e
Ofício nº 020/2018, da empresa SLS, de 11/06/2018, Declaração de Construção das
embarcações utilizadas pela contratada.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

SA nº 034—005, de 28/09/2018,

&

fâqgõ
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Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018—SEMED, de
05/10/2018, a seguinte justificativa:
"Informamos que solicitações indicada em documento de Auditoria do FNDE
034-005/2018, já estão sendo providências para regularização, conforme as
resoluções do PNATE, melhorias na qualidade do transporte escolar para ano
de 2019, em atenção às exigências programa.
As documentações dos condutores estão sendo providenciados junto à
empresa contratada, bem como a habilitação dos condutores de embarcação,
Titulo de Inscrição das embarcações na Capitania Fluvial do Município de
Tefé/A1

Análise da equipe:

Ajustíficativa da Entidade corrobora

O fato. Em que pese a justificativa que
regularização quanto a documentação dos condutores de
embarcações, & equipe da Auditoria do FNDE constatou que os condutores das
embarcações contratadas pela Prefeitura não estavam devidamente habilitados, em
cumprimento do pactuado no contrato com a empresa de transporte escolar, e estabelecido
no Art. 14 parágrafo III da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e na Lei nº 9537, de
11 de dezembro de 1997 da Autoridade Marítima que estabelece:

esta sendo providenciada

&

condutor do véiculo destinado ao transporte de escolares deverá
atenter aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro ou na
norma estabelecida pela autoridade marítima no caso de veículo aquaviário."

é

39 O

Anª. 79 Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela

autoridade marítima para

o

exercício de cargos

e

funções

a

bordo das

embarcações,

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendação:
2.3.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com Vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, em especial aos resquisitos estabelecidos para os condutores de
embarção escolare em conformidade com a legislação da Autoridade Marítima.

2.4 Ausência de comprovação de regularidade da documentação dos

veículos.
Fato:
Em inspeção realizada nos nas embarcações contratadas para prestação de
serviço de transporte escolar, verificou-se a ausência da inscrição de embarcação conforme
previsto pela autoridade marítima em desacordo com o Art. 29 item VI Lei Nº 9.537, de 11
de dezembro de 1997.
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Evidências:
Contrato firmado entre Prefeitura Municipal de Tefé-AM E a Empresa SLS
Combustíveis e Navegação LTDA EPP nº 81/2017, com a relação de 114 embarcações
escolares e os respectivos condutores e locais de atendimento com transporte escolar e
Oficio nº 020/2018, da empresa SLS, de 11/06/2018, Declaração de Construção das
embarcações utilizadas pela contratada.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-005, de 28/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé/AM, apresentou por meio do Ofício nº 1836/2018—SEMED, de

05/10/2018, a seguinte justificativa:

"Informamos que solicitações indicada em documento de Auditoria do FNDE
034-005/2018, já estão sendo providências para regularização, conforme as
resoluções do PNATE, melhorias na qualidade do transporte escolar para ano
de 2019, em atenção às exigências programa.
As documentações dos condutores estão sendo providenciados junto à
empresa contratada, bem como a habilitação dos condutores de embarcação,
Titulo de Inscrição das embarcações na Capitania Fluvial do Município de
Tefé/AM."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Entidade corrobora o fato. Em que pese a
Prefeitura Municipal alegar que está sendo adotadas providências para regularização,
conforme as resoluções do PNATE, e' de responsabilidade da Entidade 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. 14. parágrafo III da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015:
pagamento de serviçõs contratados junto a terceiros, obedecidas, por
parto do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138,
da Lei nº 9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas
na contrataão de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro
ou às Normas da Autoridade Marítima, assim com às eventuais legislações
complementares no âmbito estadual, distrital ou municipal."

III

—

Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 da Autoridade Marítina.

”VI - Inscrição da embarcação cadastramento na autoridade marítima, com
atribuição do nome e do número de inscrição e expedição do respectivo
—

documento de inscrição"
V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas e, quando
rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de
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se locomove na água, por meios própios ou não, transportando pessoas ou

cargas."

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.4.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a regularidade da documentação das
embarcaçãoes escolares em conformidade com a legislação da Autoridade Marítima.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 334.020,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$49.160,00 (quarenta e nove mil, cento e sessenta reais), referente às
U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram 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 U.Ex’s, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

e

movimentação financeira.

Tendo em vista, o dificio acesso as escolas municipais tendo em vista a
carecteristica da região, deslocamento somente por via transporte fluvial, não foram
realizadas às inspeções às escolas.
Foi analisada a documentação comprobatória referente a 34 (trinta
unidades escolares, conforme segue:

R.F.Nº 31/2018 IPREF MUN DE TEFE

e

quatro)

1

56

Nº Código INEP

~

~~
~

~
01

13070061

Valor

Inepecionada

Unidade Executora

Esc. Municipal Rural Boa Esperança

11
[

Esc. MumCipal Rural Born Jesus do

ll

Repassado
(R$)
1020,00!
1320100

n

02

13076019

03]

13013149

"Esc. Municipal Rural Capitão Frontim

04

13101517

Esc. Municipal Rural Coração de Mãe

[õíl

13101404

Esc. Municipal Rural Cosme e Damião

06

~

13013165

07

1

08

Tucuma

~

[

!

I

n

1.680001

n

[[

1.380001

n

[I

540,00]

Esc. MumCIpal Rural Crlanca

11

2.760,00

Esc. Municipal Rural de Queiroz

n

1.32 0,00

13144243

Esc. Municipal Rural Dom Pedrol

11

1.440,00

09

13013181

Esc. Municipal Rural Dr. Inácio

L19“

13103768

Esc. Municipal Rural Fé em Deus

11

13101102

12

1 3070193

Esc. Municipal Rural Indigena Elizeu
Ananlas

13

13103776

Esc. Municipal rural Indigena José
Trindade Novo Destino

14

13099671

15

13100173

16

13144235

~

3144243

Esperança

Elec.

~

1.280,00

11

[l

Municipal Rural Fonte de Agua

n

3.000,00]

][

n

1.020,00

n

2 . 960, 00

n

540’00

n

660,00

Esc. Municipal Rural Indigena Nossa
Senhora de Fátima - Parana D

n

780'00

Esc. Municipal Rural Nossa Senhora
ApareCIda PreClosa

n

960,00
1.380,00

Viva

Esc. Municipal Rural Indigena

Leodona Mannho

—

17

13090984

Esc. Municipal Rural Nossa Senhora
de Fatima

n

18

~

13013866

Esc. Municipal Rural Nocsa Senhora
de Nazare - Porto Nazare

n

9

1 3090950

20

13100807

ªsc. MuniClpal Rural Ralmundo
uerreiro
Municipal Rural Rei Davi- Deus
ªsno.

21

13070118

E30: Municipal Rural Santa Maria

22

13088203

~

13087185

Esc. Municipal Rural Santa Maria
Nossa Senhora de Nazare

»

23

13142232

Esc. Municipal Rural Santa Maria
Santa Maria do Boto

-

24

1

~

~

Biblana
Esc. Municipal Rural Santa Maria

n
e

n

n

11

Macaco

~
1.080,00

6 6 0‘0 O

2.280,00
1.460,00

660,00

n

1.080,00

n

1440,00
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~
25

13142232

26

13079093

27

13090968

~
28

13070150

~

Esc. Municipal Rural Santa Maria Tarara de Baixo
Esc. Municipal Rural São Francisco
Comunidade Abil
Esc. Munmipal Sao Fransisco
Boa Vista

-

11

—

n

Seco
11

~

Esc: Municipal Rural Sao Francisco de

11

A3313

Esc. Municipal Rural São José Vila
Trindade do Pavão ll
Esc. Municipal Rural São Raimundo
Felicidade
Esc. Municipal Rural São Raimundo
São Fco Boa Vista

29

13142224

30

13103750

31

13101200

,
32

13144227

Esc. Municipal Rural São Tomé Morada Nova

33

13265210

IElse.

134“

13094718

n
11

-

n
n

Munic1pal Rural Sao Tome - Pente

”Esc. Municipal Rural Tereza Soares

~

~
~
1.640,00
1.080,00

2.640,00

1.620,00

540'00
600,00
720,00

1.200,00

n
H

n

72 0’00
"

2.820,00]

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
bancários da conta específica do Programa, verificou—se que no exercício de 2017, a
Prefeitura Municipal não utilizou os recursos repassados à conta do PDDE, em prol das
escolas municipais sem unidade executora própria, o que caracteriza falhas no
planejamento do programa na localidade visitada

Evidências:
Extratos bancários da conta específica nº 5583-2 agência n90577-0 do Banco
do Brasil, consulta realizada em 11/09/2018.

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 034—004, de 28/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório a
Prefeitura Municipal de Tefé—AM não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
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A não utilização dos recursos repassados demonstra a falta de planejamento
pela Prefeitura, o que pode acarretar em prejuízo as ações para cumprir o propósito do
Programa que é de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos
estabelecimentos educacionais beneficiários que concorrem para a garantia de seu
funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infra—estrutura física e pedagógica,
bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da
comunidade no controle social.
Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
3.1.1 DlRAE

situação dos recursos repassados pelo FNDE que não foram
movimentados, pela Prefeitura estendendo a dita avaliação as demais escolas beneficiárias
dos recursos do FNDE, 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, adotando iniciativas que garantam a aplicação e a adequada continuidade do
Programa na localidade.

Avaliar

a

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

como a

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

e

escolas, bem

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.256.311,19
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
PROINFÁNCIA, no montante de R$
a Rede Escolar Pública de Educação infantil
e trinta e nove reais e dezenove
duzentos
três
e
mil,
oitenta
3.083.239,19(Três milhões
nº 3624/2012 e Convenio nº
Compromissos
centavos), pertinentes aos Termos de
65771312009.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.256.311,19 (um milhão duzentos e
cinquenta e seis mil, trezentos e onze reais e dezenove centavos), anotado no campo
"montante dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos a conta do
Termo de Compromisso nº 3624/2012, sendo que os valores examinados referem-se a
totalidade dos recursos transferidos a conta dos Termo de Compromisso nº' 3624/2012 e
Convenio nº 657713/2009.

Informação:
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As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 3624/2012 e Convênio nº 657713/2009,
referente a (ao):
-

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

-

Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC e tratamento das
inconformidades apontadas pela empresa.
Foram inspecionadas as obras de construção de cinco unidades de educação
do Proinfância dos Tipos: B, C, Projeto 1 Convencional e Projeto 2 Convencional,
com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 31/08/2018,
conforme segue:

infantil

—

8101”

ermo de

5466

624/2012

Colonia
entura

.

_

tado Situaçao

5.936,95

70.374,78

1.961.808,27

671,83

0.936,95

2.05%

Paralisada

559417.01

05%

Paralisada

4/12/2018
Nova

*657713/2009

(R$)

5/02/2016 8371

Sãojoão

1961.8082

899.203,55

203,55

19.88

1.293.752,

560.215,64

560.215,64

1,42

1.285.773,13

1.285773391285773

80.77

ção

Inacabada

(*) Convênio

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proinfância: ID 25466 CEMEI
Colônia Ventura, ID 25463 - Creche Caiambe', ID 25467 — Creche Agrovila e ID 25464
Creche Vila Nova, pertinentes ao Termo de Compromisso nº 3624/2012, em 24/09/2018,
verificou—se que as mesmas encontravam-se paralisadas e abandonadas com sinais de
depredação e degradação, sem perspectiva de continuidade da execução em curto prazo,
tendo em vista que os contratos com as empresas construtoras contratadas pela Prefeitura
encontravam-se expirados desde a data de 07/05/2015, em desacordo com o disposto na
letra "e", do inciso III, do art. Sº, de Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e item VII, do
referido Termo de Compromisso.
—

—

Referente a obra ID 25467- Creche Agrovila, em que pese aparecer
Sistema SIMEC como ”em Execução“, a inspeção realizada "in loco“ evidenciou que

R.F.Nº 31/2018 / PREF MUN DE TEFE

20 de 56

&;

o

mesma encontrava-se paralisada
inspecionadas.

e

abandonada na mesma situação das demais obras

Ressalta-se que a vigência do Termo de Compromisso nº 3624/2012,
pertinentes às referidas obras, encontrava—se Vigente até a data de 24/12/2018, todas com
repasses financeiros por parte desta autarquia.

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas obras de construção do Proínfâncía ID 25466
CEMEI Colônia Ventura, ID 25463 - Creche Caiambé e ID 25464 - Creche Vila Nova,
conforme levantamento fotográfico a seguir:

—

' "

"

,

isada

~

Crechn Comma Vmuura .~25/166

—

e

abandonada)

(I‘al‘alisada e abandonada]

l.

.

«,,

's;

ache Colônia Ventura 25466 (Paralisada

Cl‘i’chr“ Comm: Ventura

—

e

"

Abandonada]

—
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Creche Vila Nova ID 25464 (Parahsada

~

,

mil:,"

.

.

Creche Vila Nova ID 254 64 (Paralisada

o

_

e

Abandonada)

ç

.

'

Abandonada)

~~

~~
Creche Vila Nova ID 35464 (Paralisada e Abandonada)

'

Creche

.
12
Ila Nova ID 25-164 (Paralisada e Abandonada)

~

Creche V a Nova ID 25464 {Pa ralisadz e Abandonada)
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~

«.

Creche Caiambé - ID 25463 (Paralisada

.«

__

prenhª, Cat.-mhz:

-

N')

Creche Caíambé

e Abandonada)

.

:

25463 (Parahaudu c Abandonada)

[D 25463 (Paralisarla e Abandonada]

.,

-

Crechr- Ca

-

m*

.
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Creche Caiambé

-

ID 25463 (Parahsada e Abandonada)

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 033-002, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal de Tefé AM, não apresentou nenhuma manifestação.
—

—

Análise da equipe:
Em inspeção in loco ralizada nas obras do Proinfâncía ID 25466 — CEMEI
Colônia Ventura, ID 25463 Creche Caíambé, ID 25467 Creche Agrovila e ID 25464
Creche Vila Nova, foi verificado que as mesmas encontravam—se paralisadas & abandonadas
com sinais de degradação e depredação, sem perspectiva de continuidade da execução em
curto prazo.
—

—

—

Verificou-se & dificuldade ou omissão da Prefeitura na manutenção adequada
do patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Programa, sendo que as
obras encontram-se paralisadas, inacabadas e abandonada, não se evidenciando medidas
efetivas por parte da Prefeitura que salvaguardassem o patrimônio Público, sendo objeto de
depredação e vandalismo, caracterizando assim prejuízo ao erário, contrariando o disposto
no artigo 5º Inciso III, alínea ”e" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 6 item VII, do
Termo de Compromisso nº 3624/2012, os quais estabelecem:
a obrigação da Preferitura ainda com recursos próprios, a conclusão das
obras pactuadas no Termo de Compromisso e sua entrega à população, no
caso os valores transferidos se revelarem insuficiente para conclusão das
obras./'.

Ressalta-se que o Termo de Compromisso pertinente encontra—se em vigência
até a data de 24/12/2018, estando às obras com baixa execução física realizada, conforme
consulta ao Sistema SIMEC as obras encontram-se o seguinte: ID 25466 CEMEI Colônia
Ventura com 32.05%, ID 25463 Creche Caiambé com 32,05%, ID 25467 - Creche Agrovila
com 31.42% e ID 25464 Creche Vila Nova com 19.88%, sendo quejá foram repassados &
Prefeitura à conta do Programa, respectivamente, os seguintes valores: R$ 67.671,83, R$
270.374,78, R$ 560.215,64 ,R$ 899.203,55.
—

—

—

x
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Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
que garantam a adequada continuidade da execução das obras das
Municipal
Prefeitura
unidades do Proínfância e a consumação da política pública, considerando que a Vigência
do Termo de Compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.2 Obra(s) inacabada(s).

Fato:

Em inspeção "in loco” realizada na obra sob o ID 8371 CEMEI Educação
Infantil Tipo B, pertinente ao Convênio nº 657713/2009, verificou-se que a mesma
encontra-se inacabada com execução de 80,77%, conforme consulta realizada ao Sistema
SIMEC, & vigência do convênio encontrasse expirada desde a data 25/02/2016, em
desacordo com o disposto das letras "i" e “I"", do item II, da cláusula terceira do Convênio
—

celebrado,

Ressalta—se

que

à

CGAPC/DIFIN emitiu

à

Informação nº

1998/2017/DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN-FNDE, de 19/10/2017 (SEI/FNDE 0538577), com
análise financeira preliminar da Prestação de Conta, sugerindo submeter os autos à Área
Técnica do FNDE para pronunciamento quanta ao aspecto físico da execução e com os
pressupostos para instauração de TCE e da necessidade de notificação de todos os
responsáveis, com base da análise da referida informação, à DIGAP emitiu o Parecer
Técnico de Execução Física de Objeto Financeiro, em 13/05/218 (SEI/FNDE 0864736),
reprovando totalmente a Prestação de Contas dos recursos repassados & conta do referido
Convênio com indicativo de ressarcimentos dos recursos aos cofres do FNDE.
—

—

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC, Obra 2.0, aba "Recursos da Obra", extraída em
03/09/2018 e inspeção "in loco" realizada na obra ID 8371, conforme levantamento
fotográfico & seguir:
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Creche Tipo

B
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~

Creche Tipo B - [D8371 (Obra inacabada)

Creche Tipo B - ID8371 (Obra inacabada)

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-002, de 28/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé — AM, apresentou por meio do ofício nº 1823/SEMED, DE

05/10/2018, as seguintes justificativas:

(ax-gestor,

0
(01/01/2009 (1 15/12/2010) foi
responsável pela assinatura do Termo do Convénio e parte da execução

RFNe 31/2018 [ PREF MUN DE TEFE

(01/01/2013 a 01/09/2014) e
(16/12/2010 a 31/12/2012 8 02/09/2014 a
31/12/2016), que ficaram responsáveis por parte dessa execução, conclusão
da construção e prestação de contas da obra (Creche do São]oão)...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em inspeção "in loco“ realizada na obra ID 8371 — CEMEI Educação Infantil,
em 24/09/018, constatou—se que a mesma encontarava-se inacabada, com execução de
80.77%, conforme consulta realizada ao Sistema SIMEC, contrariando os dispostos das
letras "i" e “r", do item II, da cláusula terceira do Convênio celebrado, os quais estabelecem:

“..,letra "I" a obrigação da Prefeitura assegurar a plena execução do objeto do
Convênio, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e com as
normas

e

procedimentos aplicaveis ao mesmo;

letra “r"

a prefeitura deverá concluir o objeto do Convênio, destinando
recursos financeiro próprio, caso os recursos transferidos pelo CONCEDENTE
sejam insuficientes.)“.

Cabe mencionar que a vigência do Convênio nº 657713/2009 expirou em

25/02/2016.

Conforme registro no Sistema SEI/FNDE, consta

a

Informação nº

1998/2017/DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN—FNDE, de 19/10/2017 (SEI/FNDE 0538577), com
análise financeira preliminar da DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN, sugerindo submeter os autos
à Área Técnica do FNDE para pronunciamento quanto ao aspecto físico da execução e com
os pressupostos para instauração de TCE e da necessidade de notificação de todos os
responsáveis. Em atendimento a referida informação à DIGAP emitiu o Parecer Técnico de
Execução Física de Objeto Financeiro, em 13/05/2018 (SEI/FNDE 0864736), reprovando
totalmente a Prestação de Contas dos recursos repassados à conta do referido Convênio
com indicativo de ressarcimentos dos recursos aos cofres do FNDE, encaminhando os autos
à DIFIN, em 02/05/2018, para as providências decorrentes a análise da Prestação de Contas
—

—

final.
Recomendações:
4.2.1 A DIFIN

Tendo em vista a confirmação de irregularidade pela DIGAP, adotar medidas
imediatas com vistas a preservação do erário federal em conformidade com as normas
estabelecidas pelo Convênio nº 657713/2009.

4.3 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.
Fato:

R.F.Nº 31/2018 I PREF MEN DE TEFE

Conforme verificado no Sistema SIMEC - Obras 2.0 "aba cronograma" e "aba
financeira“,
a Prefeitura Municipal não inseriu no referido sistema os registros
execução
pertinentes a atualizações de listas de etapas das obras e documentação comprobatória dos
pagamentos dos serviços executados das obras ID 25464 (CRECHE Vila Nova) e ID 25467
(CRECHE Tipo 2 Agrovila), bem como as respectivas planilhas de medição emitidas pelo
fiscal responsável da Prefeitura, em desacordo com o disposto nas letras “f" e "j“, do Inciso
III, do Art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Telas do Sistema SIMEC - Obras 2.0 abas “execução financeira" e "execução
financeira notas", extraídas em 31/08/2018, referentes as obras ID 25464 Creche Vila
Nova) e ID 25467 Creche Tipo 2 Agrovila.

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 033-002, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal de Tefé AM, não apresentou nenhuma manifestação.
—

—

Análise da equipe:
A ausência de dados atualizados no Sistema SIMEC - Obra 2.0, prejudica o
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE quanto a regularidade da execução
dos recursos repassados à conta das obras de construção das creches do PROINFÁNCIA,
contrariando o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III,
letras ”f” e "j' da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual
se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http:/Lsimegmegggvp ';

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,

Item XIII manter atualizada a escrituração contábil especz’ﬁca dos atos e fatos
relativos à execução do Termo de Compromisso celebrado, para fins de
fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Notificar

/

a

Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, providencie a
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&

inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema atualizado,
na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar o cumprimento da citada
providência.

4.4 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Em verificação "in loco" realizada em 24/09/2018, nas obras do Proinfâncía
Creches ID 25463 - Creche Caiambé, ID 25466 Creche Colônia Ventura, ID 25464 - Creche
Vila Nova e ID 25467 Creche Agrovila, pertinente ao Termo de Compromisso nº
3624/2012, verificou-se a ausência da placa de identificação das obras com o logo do
Governo Federal/Ministério da Educação e do FNDE, em desacordo com o disposto no inciso
III, da letra "j" do art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013.
—

—

Evidências:

Verificação "in loco" realizada em 24/09/2018, nas referidas obras do
Proinfância, conforme levantamento fotográfico

~
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-

Creche Agrovila ID 25467 (Obra sem placa de identiâcação)
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seguir:
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Creche Vila Nova ID 25464 (Obra sem placa de identificação)

4—5“
va ID 25464 (Obra sem placa de identificação]
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Creche Vila Nova ID 25464 (Obra sem placa de identificação)
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Creche Caiambe - ID 25463 (Obra sem placa de identificação)
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ID 25463 (Obra sem placa de identificação)

~~
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Creche Caiambé ID 25463 (Obra sem placa de identincaçãn)
—

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 033—002, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal de Tefé - AM, não apresentou nenhuma manifestação.
—

Análise da equipe:
A ausência de Placa de identificação das obras com o logo do Governo
”j"
Federal/Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra
"j"
do item II, da cláusula Terceira do
da Resolucão/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e letra
Convênio, os quais estabelecem que:

"... letra “]" do art. 59,

a

prefeitura deverá assegurar

e

destacar

obrigatoriamente participação do Governo Federal, Ministério da Educação e do FNDE em
toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto pactuado,
obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal
em placas, de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos & conta
do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de
dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da
Presidência da República.... " .
a
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3ª

letra "j“ do item II, da cláusula terceira do Termo de Cmpromisso, a
prefeitura a fixar, em local de fácil visibilidade, durante a execução do objeto do convênio,
placa conforme modelo disponibilizado no sítio www.fnde.gov.br, no link
Qrointância/corlsultas.

"
.

.

Portanto, permanece a constatação, deixando-se de fazer recomendações
tendo em Vista que as obras possuem irregularidades graves, estando paralisadas e
abandonadas a muito tempo, com prazo de vigência expirado ou prestes a expirar, sem
perspectivas de reinício, sendo recomendável ao caso a adoção de medidas, pelo FNDE, de
recuperar os danos ao erário.
4.5 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba "Restrições e
Inconformídades", em 31/08/20187, verificou-se a existência de registros realizados pela
Empresa de supervisão, contratada pelo FNDE, relacionadas às obras petinentes às
unidades do Proinfância ID 25463 - Creche Caiambé, lançadas nas datas de 14/08/2014,
29/09/2014, 04/07/2017, 19/03/2018 e 14/08/2018; ID 25466 Creche Colônia Ventura,
lançada na data 13/07/2018; ID 25464 - Creche Vila Nova, lançada na data de 03/10/2016 e
ID 25467 - Creche Tipo 2 Agrovila, lançada na data de 12/07/2018, correspondente ao
Termo de Compromisso nº 3624/2012, sem a devida manifestação e/ou adoção de
providências por parte da Prefeitura, em desacordo com o disposto na letra "a", do inciso III,
do parágrafo nº Sº, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
—

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC - Obras 2.0
Inconformidades", em 31/08/2018, conforme exemplificado abaixo:

Obra ID 25463

ID
Item

Item

—

—

Aba "Restrições

e

Creche Caiamhé

Data da
Inclusão

.

Situação

2

Descriçao

Atual

Impermeabilização não
executada ou executada em

355898 inconformidade 29/09/2014

dºsººªfºmfdªdº cºm ª

Aguªrºíªndº

espec1f1caçao. As Vigas

correçao

baldrames não foram
impermeabilizadas.

Falta inserir aditivo de prazo
355899 Inconformidade 14/082014 para que o contrato permaneça

Aguardando
correção

Vigente.

R.F.Nº 31/2018 IPREF MUN DE TEFE

/

3- de

6

,/

&
É

Lajes executadas em
desconformidade com o projeto.
Laje executada é do tipo
convencional, porém o solicitado
em planilha orçamentária
padrão FNDE e projeto é o tipo
Aguardando
355895 Inconformidade 04/07/2017 pré moldada. Vide projeto:"TIPO
providência
C_E S_21_LAJE ARMAÇÃO
NEGATIVA CONSTRUTIVApdf“,
"TIPO C_ES_20_LAJE ARMAÇÃO
DlSTRlBUTIVA.pdf“ e TIPO
C_ES_19_LAJE ARMAÇÃO
POSITIVApdf.

Impermeabilização não
executada ou executada em
355896 Inconformidade 04/07/2017 desconformidade com a
especificação. Não identificado
a

~

Aguardando
providência

execução.

Lajes executadas em
desconformidade com o projeto.
- A laje executada é do tipo
convencional, porém, ()
solicitado em planilha
orçamentária padrão FNDE e

projeto é o tipo pré—moldada.
Aguardando
Vide projeto: "TIPO
355892 lnconformidade 19/03/2018
providência
ARMAÇÃO
C_ES_21_LAIE
NEGATIVA CONSTRUTIVApdf",
"TIPO C_ES_20_LAJE ARMAÇÃO
DISTRIBUTIVApdf" e TIPO
C_ES_19_LAJE ARMAÇÃO
POSITIVA.pdf. - As lajes L31,
L34, L48 e L56 não foram
executadas.

~

Instalações de gás combustível
executadas em desconformidade
com o projeto ou não
Aguardando
executadas. Não identificado a
40 1 692 lnconformidade 14/08/2018
instalação da tubulação de gás providência
combustível conforme
determinado no projeto "C-HG—PLD—GERO-01-ROO".

Obra ID 25466

ID
Item

Item

—

Creche Colônia Ventura

Data da
Inclusão

Descri Ç ão

!

Situação

Atual

Pilares executados em
desconformidade com o projeto.
A
d d0
392119 lnconformidade 13/07/2018 - O pilar P20 foi mal concretado, guar “ªn.
provrdenma
as armações e o agregado
graúdo estão aparentes.
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392 1 2 O

Vedações e/ou divisórias
executadas em desconformidade
Aguardando
Inconformidade 13/072018 com a especificação. - O
providência
encunhamento (aperto da
alvenaria) não foi executado.

392 1 2 1

Cobertura executada em
desconformidade com o projeto.
- As treliças da cobertura foram
executadas em desconformidade
Aguardando
com o que é determinado no
Inconformídade 13/07/2018
projeto estrutural e no memorial providência
descritivo, ao invés de perfis de
aço soldados, devem ser
executadas em aço galvanizado
tipo light steel frame (lfs)

Obra ID 25464 - Crech e Vila Nova
Data da
ID
Descrição
Inclusão
Item Item

Atual

Alvenaria executada em
desconformidade com &
2 1 2835 Inconformidade 03/10/2016
específlcação. Contraverga não

Aguardando
providência

Situação

executada.

Obra ID 25467 - Crech e Agrovila
Data da
ID
Descrição
Inclusão
Item Item

Situação

Atual

Pilares executados em
desconformidade com o projeto.
O pilar P78 foi executado com Aguardando
392091 Inconformidade 12/07/2018
dimensões de seção 15x30 cm,
providência
no entanto, o projeto estrutural
determina que seja 15x50 cm.
—

~

Pilares executados em
desconformidade com 0 projeto.
- O pilar P78 foi executado com
Aguardando
392092 Inconformidade 12/07/2018
dimensões de seção 15x30 cm,
providência
no entanto, o projeto estrutural
determina que seja 15x50 cm.

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033-002, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal de Tefé - AM, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:

KEN" 31/2018 llªREF MUN
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Conforme verificado no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba "Restrições e
Inconformídades", constam apontamentos da empresa de supervisão contratada pelo FNDE,
referentes à execução das obras de construção das unidades do Proinfância correspondente
ao Termo de Compromisso nº 3624/2012, não sanadas por parte da Prefeitura, contrariando
O disposto no art. 10, da Resolução CID/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
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, módulo Obras 2.0, e aprovado pela equipe técnica do
FNDE...".
—

Portanto, mantém—se

a

constatação.

Recomendações:
4.5.1 DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal, que garantam o saneamento das inconsistências verificadas no SIMEC - Obras
2.0, aba "Restrições e Inconformídades", adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

a

4.6 Inconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Em consulta realizada ao Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba "Vistoria", em
31/08/2018, verificou-se que as obras ID 25463 Creche Caiambé, ID 25466 - Creche Colônia
Ventura 8 ID 25464 Creche Vila Nova, correspondente ao Termo de Compromisso nº
3624/2012, encontravam-se na situação "em execução". Conforme inspeções realizadas pela
Equipe Auditoria do FNDE nas referidas obras, em 24/09/2018, constatou-se que as mesmas
encontravam-se paralisadas e abandonadas, em desacordo com os dispostos das letras "f" e
"j", no Inc. III, do Art. 5º, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012.
—

Evidências:
Tela extraída do Sistema SIMEC Obras 2.0, aba Vistoria, em 31/08/2018
inspeção "in loco" nas obras em 24/09/2018, conforme levantamento fotográfico & seguir:
—
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Creche Caiambé - ID 25463 (Paralisada

&

Abandonada)

Creche Caiambé

“*

,“
Creche Caiambé

»

Creche Caiamhé

-

—

ID 25463 (Paralisada e Abandonada)

fag,

ID 25463 (Paralisada e Abandonada)

Creche Caiambé

ll)

Creche Caiambé

—

ID 25463 (Paralisada e Abandonada)

.1,

25163 (Parahsada

e

Abandonada)

~~
A

Creche Win

»

.

oa [1)25464 (Obra parahsaca

&

abandonada!

~
—

.
E

~

Creche VUa Nova

R.F.Ng 31/2018 IPREF MUN DE TEFE

11)

I"

~~

ID 25463 (Paralisada e Abandonada)

25464 (Obra paralisada e abandonada)

~

,,

Creche Vila Nova ID 25464 (Obra paralisada e abandona

~

Creche Vila Nova ID 25464 (Obra paralisada

&

abandonada)

Creche Vila Nova ID 25464 (Obra paralisada e abandonada)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003/2018, de
26/09/2018, a Prefeitura Municipal de Tefé — AM, apresentou por meio do ofício nº
1824/SEMED, DE 05/10/2018, as seguintes justificativas:

"... A Secretaria Municipal de Educação SEMED não disponibiliza dos
documentos para prestação de contas, pois os prefeitos anteriores não
—

realizaram as transições administrativas documentais

&

administração

atua/...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que não dispõe da documentação pertinente
para atualização dos dados no Sistema SIMEC, referentes as obras IDs 25463 Creche
Caíambé, 25466 Creche Colônia Ventura e 25464 Creche Vila Nova, pois os gestores
anteriores não realizaram a transição administrativas documentais ‘a administração atual.
—

—

A desconformidade dos dados informados no Sistema de Monitoramento do
Ministério da Educação - SIMEC, prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte
do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos repassados à conta do Programa,
"j" da Resolução CD/FNDE nº 13, de
contrariando o disposto no Art. Sº, Inc. III, Letras "f‘ e
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i

l

08/06/2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de: "f“. cientiﬁcar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e
informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no endereço
eletrônico http://simec.mec.gov.br;”, ”j". permitir ao FNDE o acompanhamento da execução
da(s) obra(s), fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do
objeto no que se refere ao exame da documentação/'.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.6.1 DIGAP

Avaliar

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal, que garantam o saneamento das inconsistências constantes no SIMEC, adotando
ainda, se necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da Autarquia.
a

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2012

-

TRANSFERENCIA DIRETA

_

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

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.783.969,60
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Plano de Ações Articulada PAR, no montante de R$ 1.876.090,54 (um
milhão oitocentos e setenta e seis mil e noventa reais e cinquenta e quatro
centavos), referente à Subaçâo Aquisição Mobiliário Escolar (conjunto aluno e professor e
veículos escolares), pertinente ao Termo de Compromisso nº nº's 9159/2012 e 4606/2013.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.783.969,60, anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Plano de Ações
Articulada - PAR, pertinente ao Termo de Compromisso nº 4606/2012, sendo que o valor
examinado refere-se a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta
dos Termos de Compromissos nºs 9159/2012 e 4606/2012.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do Plano de Ações
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Articulada PAR (Ação aquisição de equipamentos, mobiliários escolares e ônibus Escolar)
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, conta dos Termos de Compromissos nº's 7915/2012 e 4606/2012, referente à (ao):
—

%)

Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

—

e

sem utilização;

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

Prefeitura Municipal de Tefé AM não apresentou a documentação
a distribuição dos equipamentos e mobiliários (conjunto aluno e
referente
comprobatória
professor) adquiridos com recursos do Programa destinados às escolas municipais, e,
consequentemente, não foram realizadas inspeções dos mobiliários escolares.
A

—

Foram inspecionados 05 veículos escolares, conforme segue:

Veículos Escolares
Termo de
Marca/Modelo
.
C ompromlsso
_

4606/2012

Marcopolo/Volare V8L

Placa

Localidade/rota de atendimento

Sem placa

Escola Rural Maranata (Estrada
Agrovela)

Sem placa

Escola Rural São Francisco
(Estrada da Emenda)

Sem placa

Escola Rural Caminho do Saber
(Estada da Emenda)

Sem placa

Escola Rural Santa Clara (Estrada
da Emenda)

Sem placa

Escola Rural Santa Cruz (Estrada
da Emenda)

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
5.1 Ausência de apresentação da prestação de contas.

Fato:
Em consulta ao Sistema SIMEC em 05/09/2018, aba "Execução e
Acompanhamento", verificou—se que a Prefeitura Municipal de Tefé-AM, não & apresentou
prestação de contas dos recursos repassados à conta dos Termos de Compromissos nºs
9159/2012 e 4606/2012, vigência 08/2014, em desacordo com o disposto no Inciso XIX dos
Termos de Compromissos nº 9159/2012 e nº 4606/2013, eê lº, do art. 21 e && lº e 29 do art.
23, da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, em 05/09/2018,
verificou-se que a situação da Prestação de Contas dos referidos Termos de Compromissos,
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encontravam-se no status "Notificação por Omissão".
Cabe esclarecer que com referência a situação da Prestação de Contas dos
Termos de Compromissos nºs 9159/2012 e 4606/2012, cuja a Vigência expirou 08/2014,
foram realizadas pesquisas aos Sistemas SIMEC, SIGPC e SE1, em 23/11/2018, não foram
encontradas nenhuma informação que dirimissem o fato das referidas Prestações de Contas
constar apenas o status "Notificação por Omissão" no Sistema SIMEC.

Evidências:
Oficio nº 1824/2018/SEMED, de 05/10/2018, da Prefeitura Municipal de Teféa Solicitação de Auditoria - SA nº 034—003/2018, de 26/09/2018 e tela
resposta
em
AM,
extraída do SIMEC aba ”execução e acompanhamento" em 05/09/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003, de 26/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé - AM, apresentou por meio do ofício nº 1824/2018/SEMED, de

05/10/2018, as seguintes justificativas:

Informamos-lhes que, não há nenhuma documentação que esclareça a
aplicabilidade destes recursos, haja vista na Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças e Secretaria Municipal de Educação na qual buscouse essas informações, constar documentação de prestações de contas datada
apenas do ano de 201 7...",-

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que não constam em seus arquivos nenhuma
documentação que esclareça a aplicabilidade destes recursos.
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A Prefeitura Municipal de
Tefé-AM, não apresentou prestação de contas dos recursos repassados pelo FNDE à conta
dos Termos de Compromisso nºs 9159/2012 e 4606/2012, nos valores de R$ 92.121,54 e de
R$ 1.783.969,00, respectivamente, contrariando o disposto no Inciso XIX dos Termos de
Compromissos nº 9159/2012 e nº 4606/2013, e § lº, do art. 21 e §§ lº 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
1

4/2012 .

Art.

21 A prestação de contas consiste na 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
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das ações, o que ocorrer primeiro.

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.

§ 19 -

(...)

Expirado o prazo mencionado no caput deste artigo sem atendimento da
notificação, o responsável será declarado omisso no dever de prestar contas
pelo FNDE, que encaminhará o processo para a adoção das medidas de
exceção visando a recuperação dos créditos.

§ 39

—

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.

êlº

considera—se caso 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.

falta de prestação de contas ou da sua não aprovação, no todo em
parte, por culpa ou dolo do gestor anterior, as justificativas 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...".

registro no Sistema SIMEC, "aba Execução e
Prefeitura Municipal foi notificada pela Área Técnica do

Ressalta—se que conforme

Acompanhamento", consta que a
FNDE por omissão de prestação de contas dos recursos repassados à conta dos Termos de
Compromisso nºs 9159/2012 e 4606/2012, cujas Vigêncías expiraram em 08/2014.

Cabe esclarecer que, conforme pesquisas realizadas aos Sistemas SIMEC,
SIGPC e SEI, não foram encontradas nenhuma informação que dirímíssem o fato de constar
apenas o status "Notificação por Omissão", razão pela qual a DIFIN deverá esclarecer sobre
e 39, do artigo 21, da
as demais providências previstas nos paragrafos
nº
de Tomada de Contas
abertura
especial
a
14 de 08/06/2012, em
Resolução/CD/FNDE
Especial, haja Vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento dos respectivos termos de

lº

compromissos.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
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nª

a
s

\

5.1.1 ADIFIN
1- Providênciar imediatamente medidas, com Vista
Autarquia, adotando a Tomada de Conatas Especial, se for o caso.

a

resguardar os cofres da

2— Esclarecer a esta Auditoria Interna do FNDE sobre o fato apontado quanto
os registros de situação de Prestação de Contas dos Termos de Compromisso nºs 9159/2012
e 4606/2012, cujas vigências expiraram em 08/2014, no Sistema SIMEC, constar apenas o
STATUS "Notijicação por Omissão", haja vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento
dos referidos Termos de Compromissos.

5.2 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na documentação apresentada, verificou-se que a Prefeitura
Municipal não utilizou os recursos repassados pelo FNDE a conta do Termo de
Compromisso nº' 4606/2012, subação 42.11.17, pertinente a aquisição de Projetor Proinfo
com Lousa Digital (Computador Interativo) no valor total de R$209.875,00 e à conta do
Termo de Compromisso nº 9159/2012, para equipar a Creche São João (Proinfâcia), no valor
R$ 92.121,54, em desacordo com os itens I, II e III dos Termos de Compromissos
supracitados.

Ressalta-se que conforme consulta realizada ao Sistema do SIMEC, em
Vigências dos Termos de Compromissos nºs 9159/2012 e 4606/2012
as
05/09/2018,
expiraram em 08/2014, sendo que a situação das Prestações de Contas dos referidos Termos
de Compromissos, encontravam-se no status "Notificação por Omissão“.

Evidências:
Ofício nº 1824/2018/SEMED, de 05/10/2018, da Prefeitura Munciipal de Tefé—
AM em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003, de 26/09/2018, extratos
bancários da Conta Corrente nº 34.794-9, Agência nº 577-0, do Banco do Brasil SA,
pertinente ao Termo de Compromisso nº 9159/2012, nº 33.346—8, Agência nº 5770, do
Banco do Brasil SA, pertinente ao Termo de compromisso nº 4606/2012 e tela extraída do
SIMEC aba "execução e acompanhamento" em 05/09/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 034—003, de 26/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé - AM, apresentou por meio do ofício nº 1824/2018/SEMED, de
—

05/10/2018, as seguintes justificativas:

"....Sabendo - se que a vigência do Termo de Compromisso nº 9159/2012,
referente a aquisição dos mobiliários e equipamentos para Educação Infantil,
expirou em 08/2014, por falta de responsabilidade dos ex dirigentes
municipais em solicitar prorrogação de prazo estabelecido pelo FNDE.
—

O

atual dirigente

municipal,,
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através da Secretaria

Municipal de Educação realizou

materiais dos mobiliários
comprometendo se retomar

o processo de

e
a

licitação para aquisição dos

equipamentos presentes no termo,

obra da Creche do São João, Convênio
65 771 3/2009, para conclusão da construção do espaço físico do prédio, com
os recursos próprios da Prefeitura, após mobília-la com recurso disponível
pelo Termo de Compromisso nº 9159, hoje no valor de 141.941,77, uma vez
que, este termo foi celebrado em 2012, para ser executado nas gestões dos
,
ex-nrefeftosdaémca
e
, mas não fizeram o processo de aquisição dos
mobiliários e equipamentos para funcionamento da referida obra.
—

Diante desta necessidade

o

realizou

Prefeito

o

processo de licitação para compra dos materiais presentes no termo, fazendo
se cumprir as exigências das resoluções e da prestação de contas, junto ao
FNDE.
—

faz precípuo destacar que foi identificado, através de auditoria realizada,
in loco pelo FNDE, que tal recurso fora empregado indevidamente pelos
gestores abaixo relacionados, o que vem causando empecilho para a
celebração de novos convênios e termos de compromisso entre o município e
autarquia do FNDE, por esse motivo em questão a Prefeitura Municipal de
Tefé deu entrada no Ministério Público, com denuncias dos gastos

Se

indevidos...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Os recursos repassados à conta do Plano de Ações Articuladas - PAR,
correspondente ao Termo de Compromisso nº 4606/2012 e Termo de Compromisso nº

não foram utilizados nas ações conforme pactuado nos Termos de
Compromissos supracitados.

9159/2012,

A não utilização dos recursos repassados pelo FNDE, nas ações pactuadas nos
Termos de Compromissos nºs 4606/2012 e 9159/2012 , contraria o disposto nos Itens II e III
dos referidos Termos de Compromissos, os quais estabelecem:

Executar os programas em conformidade com as normas específicas
editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

"...II

III

—

Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC,
exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de
Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido./'.
—

Dessa forma, mantém—se a constatação.

Recomendações:
5.2.1 A DIFIN

1
4
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‘1

N

Cê)"

N
'

Adotar medidas junto a Prefeitura Municipal, considerando que a Vigência do
termo de compromisso expirou a mais de quatro anos, e a entidade não utilizou os recursos
no cumprimento do objeto pactuado, adotando imediatamente medidas visando resguardar
os cofres da Autarquia, inclusive instauração de TCE, se for o caso.
5.2.2 A DIRTI

Para conhecimento à Diretoria de Tecnologia e Inovação
constatação e da recomendação.

—

DIRTI desta

5.3 Os bens permanentes adquiridos não foram localizados.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Tefé — AM, não comprovou a destinação dos
equipamentos e mobiliários adquiridos com recursos do Programa destinados às escolas
municipais no valor de R$742.613,00, conforme pactuado pelo Termo de Compromisso nº
4606/2012, em desacordo com os itens XI e XIII do referido Termo de Compromisso.

Ressalta-se que conforme consulta realizada ao Sistema do SIMEC, em
05/09/2018, a Vigência do Termo de Compromisso nº 4606/2012 expirarou em 08/2014,
sendo que a situação da Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso,
encontrava—se no status "Notificação por Omissão".

Evidências:
Ofício nº 1824/SEMED, DE 05/10/2018, da Prefeitura Municipal de Tefé—AM,
em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003, de 26/09/2018, extratos
bancários da conta específica do Programa nº 33.346-8, Agência nº 577-0 (Banco do Brasil
SA.) e notas fiscais, conforme quadro demonstrativo abaixo:

[Termo de Compromisso nº 4606/2012
Fiscal
[Nota
[Favorecido [Produto
Quantidade NúmerOHData
Conjunto Aluno

Natal md'

e

ComerCio

Mesa Pessoa em Cadeira
de Roda

llValor (R$)

75

019

31/08/2012 606.777,00

112

31/08/2012 135.836,00

"2.250

Conjunto Professor
PA Vilaça
Neto

I

2.250

CJS,

Artefatos de
]Conjunto Aluno Cj4
Matérias e
Ferro LTDA

I

Aparelho Ar condicionado
18000 BTUS.

114

116

Total (R$)

742.613,00

Manifestação da entidade:
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]

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003, de 26/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Tefé AM, apresentou por meio do Ofício nº 1824/SEMED, de
05/10/2018, as seguintes justificativas:
—

Informamos-lhes que, não há nenhuma documentação que esclareça
entrega dos materiais dos mobiliários e equipamentos às escolas...".

a

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Tefé-AM, informou que em seus arquivos não há
nenhuma documentação comprobatória relativo a distribuição. dos mobiliários e
equipamentos às escolas pertinentes ao Termo de Compromisso nº 4606/2012.
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Ausência de localização e/ou destinação dos bens permanentes adquiridos
com os recursos transferidos á conta do Termo de Compromisso nº 4606/2012, contrariam
os ítens XI e XIII do referido Termo de Compromisso, os quais estabelecem:

lançar em patrimônio, vistoriar, garantir" a guarda e conservar os
materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e
adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a
restituição fznanceira do montante correspondente, inclusive pela instauração

XI

—

de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.
(...)
a escrituração contábil específica dos atos e fatos
execução deste Termo de Compromisso, para fins de fzscalização,
de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos...“.

XIII manter atualizada
—

relativos

à

Portanto, mantém—se

a

constatação.

Sr.,

Recomendação:
5.3.1 A DIPLA

CPF nº-.509.452-. Ex
Diligenciar o
Prefeito do Município de Tefé-AM, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de 742.613,00 (setecentos e quarenta e
dois mil, seiscentos e treze reais), referente a não comprovação de distribuição dos bens
permanente adquiridos com recursos repassados à conta do Termo de Compromisso nºs
4606/2012 (Subação 42.11.13 e 42.119), acrescidos de juros e correção monetária

aplicados a partir das datas conforme quadro do campo evidencia da constatação 5.3. Para o
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"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 a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
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recolhimento deve ser realizado mediante Guía de Recolhimento da União

-

GRU,

virtual
sítio
no
do
Tesouro
Nacional
(hªp_s_:1693533galºspgaiazª_d_wyêmignmm_aimgLesáasjn) 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

preenchido

Contas

-

CGAPC adote as providências cabíveis.

5.4 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da
Conta Corrente nº 33.346—8, Agência nº 577-0, do Banco do Brasil SA, específica do Termo
de Compromisso nº 4606/2012, vigência de 08/2014, verificou-se que a Prefeitura Municipal
de Tefé - AM, realizou movimentação financeira, débito e crédito nos valores de
R$209.300,00 e R$288,486,61, respectivamente, para finalidade alheio ao objeto pactuado
no referido termo de compromisso, em desacordo com o contido no 5 zº, do artigo 12, da
Resolução CD/FNDE nº 14/2012.
Ressalta—se que conforme consulta realizada ao Sistema do SIMEC, em
05/09/2018, a Vigência do Termo de Compromisso nº 4606/2012 expirarou em 08/2014,
sendo que a situação da Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso,
encontrava-se no status "Notificação por Omissão“.

Evidências:
Ofício nº 1824/SEMED. de 05/10/2018, da Prefeitura Municipal de Tefé-AM,
em resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 034-003, de 26/09/2018, Tela de consulta ao
Sistema de Gestão do Recolhimento da União SISGRU, em 10/10/2018, Comprovante de
pagamento efetuado em 20/09/2018, Extrato bancário da conta corrente nº 33.346—8
agência nº 577-0, Banco do Brasil, período de agosto 2012 a maio de 2016, conforme quadro
demonstrativo aseguir:
—

—

Crédito

[Data

“Débito

-

(21/09/2012

~ ~

“Razão Social
Transferência não identificada

209.300,00 TED

03/05/2016 288.486,61
~

"Histórico

~

~

Dep. Cheque BB Líquido (não

Dep.
Cheque

_

identificado)
~

~

~

~

~

'Saldo

Jl

R$ 288.486,61

Manifestação da entidade:
à Solicitação de Auditoria - SA nº 034-003/2018, de
Prefeitura Municipal de Tefé AM, apresentou por meio do ofício nº

Em atendimento

26/09/2018,

a

—

rx
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1824/SEMED, DE 05/10/2018, as seguintes justificativas:
"... Em 2012, a Prefeitura Municipal de Tefé, na Gestão do Senhor
, ex-prefeito (16/12/2010 a 31/12/2012 e 02/09/2014 a
31/12/2016), realizou movimentação indevida dos recursos financeiros da
Conta Corrente nº 33.346-8, agência nº 577-0, correspondente do Termo de
Compromisso nº 4606/2012,
a devolução do recurso 209.300,00, e seu
valor
de 328.315,00, exigido pelo Ministério
rendimento totalizando um
Público, devido a denúncia de movimentação ilegal do recurso em 2012 na

A atual administração fez

gestão do

ex—prefeíto,

projetor interativo proinfo para atender

que seria para aquisição do

as necessidades pedagógicas das

escolas...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Tefé-AM, informou que foi realizada pela gestão
anterior a movimentação indevida dos recursos repassados repassados pelo FNDE á conta
do Programa. Em que pese a Entidade ter informado também, que realizou a restituição dos
recursos devidamente corrigidos, & realização de débitos e créditos na conta específica para
finalidade diversa ao objeto do Programa, haja Vista que nenhuma ação quanto à execução
física/financeira pertinente ao Termo de Compromisso fosse realizada.
A movimentação indevida dos recursos financeiros das Conta Corrente nº
33.346-8 agência nº 577-0, Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº
4606/2012 para conta corrente diversa, sem correspondência com o objeto do Programa,
contraria o previsto no 5 29, do artigo 12 da Resolução CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012, o
qual estabelece:

"...5 29 os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados
somente ao pagamento de despesas previstas na resolução e para aplicação
financeira e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico, no qual
seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados pelos municípios, estados e Distrito Federal, conforme dispõe o
Decreto nº 7.507/2007...".Dessa forma, permanece a constatação...".
Ressalta-se que conforme análise realizada na movimentação financeira
evidenciada no extrato bancário da Conta Corrente nº 34.794—9, Agência nº 577—0, do Banco
do Brasil SA, específica do Programa, verificou-se que em 21/09/2012 foi efetuado débito
indevido no valor de R$ 209.300,00, sendo devolvido à conta do Programa em 03/05/2016,
no total de 288.486,61. Posteriormente, em 20/09/2018, O referido valor foi restituído à
conta da União, por meio de GRU-Guia de Recolhimento da União, no valor de R$
329.344,85, 0 qual foi confirmado em consulta ao Sistema de Gestão do Recolhimento da
União - SISGRU, em 10/10/2018,
Dessa forma, mantém-se a constatação.
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Recomendações:
5.4.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas, promovendo as devidas
impugnações dos valores pertinentes aos débitos decorrentes de serviços utilizados em
quantitativos superiores aos permitidos no Termo de Cooperação firmado pelo FNDE com os
bancos.

5.5 Má conservação dos veículos.

Fato:
Conforme inspeção ”in loco” realizada no veículo escolar tipo ônibus,
marca/modelo Volkswagen 15.190, ano 2012/2013, Chassi 9532E82W8DR317343, adquirido
com recursos repassados pelo FNDE à conta do Termo de Compromisso nº 4606/2012,
pertinente ao Programa Caminho da Escola, verificou-se que encontrava—se abandonado,
sem uso, no pátio da garagem de propriedade da Prefeitura Municipal, conforme
demonstrado no campo evidência, apresentando severos sinais de degradação e
depredação, tais como: sem motor, diferencial, painel de instrumentos, rodas, bancos
danificados e sem para-choque dianteiro, em desacordo com o disposto no & lº, do art. 2º da
Resolução CD/FNDE nº da 18 de 19/06/2012.

Evidências:
Inspeção ”in loco” no Veículo Marca/Modelo WAI/15.190
9532E82W8DR317343 e levantamento fotográfico & seguir:

—

~

~

Onibus Canimho da Escola (Sucatiado)

!

___,

Onibus Canimho da Escola (Sucatiado;
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Ano 2012/2013 CH:

~

~
~
{-3

ESCMLA

Ómbus Canimho da Escola (Sucatiado)

Ónibns Canimhn da Escola Sem placa íSucatÍado)
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Onibus Canimho da Escola (Sucatiadn)

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033—003, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório & Prefeitura Municipal de Tefé - AM, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
Conforme verificado pela auditoria o ônibus Marca/Modelo VW/15.190 Ano 2012/2013 CH: 9532E82W8DR317343, adquirido com recursos do Programa
correspondente ao Termo de Compromisso nº 4606/2012, encontrava—se no pátio da
garagem de propriedade da Prefeitura, apresentando severos sinais degradação e
deterioração, caracterizando a ausência de zelo ao patrimônio público, prejudicando dessa
forma, o beneficiamentos dos alunos com o transporte escolar.
—

A má conservação do veículo adquirido com recursos do programa, contraria
disposto do § 19, do art. 2º da Resolução CD/FNDE nº da 18 de 19/06/2012 e item XI, do
Termo de Compromisso celebrado, os quais estabelecem:
o

”...§ 19 A manutenção dos ônibus e embarcações, descritos nos itens I e III, é
de exclusiva responsabilidade do ente federado que detém a sua posse, sendo
que o seu uso pelos estudantes deve ser gratuito.

XI

lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os
materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e
adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a
restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração
de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário...".
—

Dessa fonna, mantém—se a constatação.

Recomendações:
5.5.1 DIRAE
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& Prefeitura Municipal, para que, nos termos das normas do
responsabilidade em manter rotinas que garantam a adequada
manutenção da frota dos veículos escolares em especial àqueles adquiridos com recursos do
programa Caminho da Escola, correspondente ao Termo de Compromisso nº 4606/2012, de
forma a mantê—los em condições adequadas de uso e segurança, atendendo a clientela alvo
do citado programa.

Notificar

programa

e da sua

5.6 Ausência de comprovação de regularidade da documentação dos

veículos.
Fato:
Em inspeção in loco realizada nos veículos adquiridos com recursos
repassados pelo FNDE à conta do Programa, correspondente ao Termo de Compromisso nº
4606/2012 verifiou-se que os mesmo não foram devidamente documentados e emplacados
junto ao Detran-AM, em desacordo com o art. 115, da lei 9.503, de 23/09/1997, do Código

Brasileiro de Trânsito

—

CTB.

Evidências:
Inspeção in loco nos ônibus: Marcopolo/Volare V8L-Ano/Modelo - 2012/2013-

CHz93PBS4M10DCO4477, Marcopolo/Volare V8L-Ano/Modelo
CHz93PBS4M10DCO43475, Marcopolo/Volare V8L-Ano/Modelo

—

-

2012/2013
2012/2013

CH:93PB54M10DC043476, VW/15.190 Ano/Modelo 2012/2013 CH: 9532E82W8DR316768
e VW/15.19O
Ano/Modelo 2012/2013 CH: 9532E82W8DR317343 e notas fiscais nºs
82015, 82018 e 82016 de 31/08/2012 e 244930 e 244933 de 24/01/2013.
—

—

—

Onibus Canimho da Escola (03) sem placa traseira

Ónibus Canimho da Escola (04I sem placa traseira
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~

«agia—r

"

-

Onibus Canimho da Escola (02) sem placa dianteira

Onibus Canimho da Escola (04) sem placa dianteira

~~

Onibus Caminho da Escola 102) sem placa traseira

~~~
~

~

ônibus Caminho da Escola (01) sem placa traseira

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 033-003, de 26/09/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal de Tefé - AM, não apresentou nenhuma manifestação.

\
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Análise da equipe:
Conforme verificado pela Equipe da Auditoria do FNDE, os veículos escolares
adquiridos com os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, veículos operam no
transporte escolar daquele município, desde a data de suas aquisições em 2012, sem
qualquer tipo de documento e sem placas, contrariando o disposto no art. 6º da Resolução
CD/FNDE nº 45/2013, que estabelece a responsabilidade do Cºnvenente pelos veículos
escolares quanto ao cumprimento das normas da legislação vigente, em especial os
dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.6.1 DIRAE

Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, comprove perante
o FNDE/DIRAE & adoção de medidas semeadoras com Vistas à regularização dos veículos em
conformidade com as determinações da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), mediante a apresentação de cópias dos documentos pertinentes aos veículos
mencionados no campo "Evidências“.

Notificar

&

6. Conclusão:
6.1. 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.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.3, 3.1, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6,
5.4, 5.5 e 5.6, 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.

6.3. Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado no subitem 5.3,
devendo O responsável ser diligenciado & recolher 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
—

6.4. A constatação referente ao subitem 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

e

2.4, deve ser

levada ao conhecimento da Prefeitura para providência quanto ao atendimento da
recomendação formulada por esta Auditoria Interna não havendo necessidade de resposta
a critério da diretoria responsável pelos programas, se
assim entender pertinente, questionar eventualmente o ente que recebera & fiscalização
acerca da iniciativa que adotara;

por parte da prefeitura, ficando

6.5. Na constatação referente ao subitem 4.4 os achados de auditoria, ainda
que sem recomendação, deve ser levado ao conhecimento das diretorias desta autarquia

Nega
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para providências que entender cabíveis;
6.6. No subitem 5.1 e 5.2 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 a DIGAP e DIFIN atuarem imediatamente no sentido de adotar medidas com
vistas a garantir o devido ressarcimento;

6.7. 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 luterªna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
6.8. 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.

7. Encaminhamento:

7.1. 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 a recomendação do subite 5.3.1,7.2. a DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o contido no
subitem 6.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1, 1.3, 3.1, 5.5,
5.6, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; 13) 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;

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, em razão
7.3.

a

—
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das atribuições inerentes a esse Conselho.

7.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando o cumprimento
das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 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;
7.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
do FUNDEB

-

7.6. a Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido nos subitens 4.2, 5.1,
5.2, 5.4.
—

7.7. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido no subitem 4.2, 5.1,
5.2 e 5.4 deste relatório.
7.8. a Prefeitura do Município de Tefé-AM, para conhecimento e providências
quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria Interna, conforme
subitens 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, ficando consignado que não há necessidade desse ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 11/10/2018

FNDE/AUDI’T/CORAP/DIVAP

v(

FNDE/AUDlT/CORAP/DIVAP

É»
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 31 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se ao(à) Coordenador(a) da CORAP para
anuência.

Em

i/JL/

('

&

De acordo
A apreciação do((a) Senhor(a) Auditor(a )-.Chefe

Em

ª

/

,, ]
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 1089622).

Em

Juni

M 31
Auditor—Chefe
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