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 33 [2018

PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA PA

Auditoria realizada no período de 17 a 21/09/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando—se as ações relacionadas ao tema ”Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foi fiscalizado o Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil PROINFÃNCIA, exercício 2012 OS. nº 169/2018, referente ao anexo V do PAINT
—

—

2018.

1. Convênio 700304/2011

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

e escolas, bem

Qualificação do instrumento de transferência:Convênio

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.253.028,29
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos
pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFANCIA, no montante de
R$ 1.253.028,29 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, vinte e oito reais e Vinte e
nove centavos), pertinente ao Termo de Compromisso nº 700304/2011.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do
PROINFÃNCIA englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos
repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 700304/2011, referente a (ao):
—

Inspeção 'in loco': verificação da situação física da obra.

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

à
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Foi inspecionada & obra de construção de 01 unidade de educação infantil do
Proinfância, tipo ”B", com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0,
em 18/09/2018, conforme segue:

ermo de
Compromisso

00304/2011

da obra

FNDE

.Infantil
Antônio
1.264.374,82 1.253.028,29

21/12/2015 18001
auá

ão

,89 %
o SIGPC

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Obra(s) inacabada(s).

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proinfância ID: 18001 Escola
ao Convênio nº 700304/2011, verificou-se que as
mesmas encontram—se inacabadas e abandonadas sem perspectiva de continuidade da
execução em curto prazo, tendo em vista que o instrumento de transferência firmado pelo
FNDE com a municipalidade se encontra expirado desde 2015, em desacordo
descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc IH letra "a" da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012 e
letra ”i” do Item Il do referido Convênio.
—

Infantil, no dia 19/09/2018, pertinente

Ressalta—se que a Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de
Prestação de Contas CGAPC/DIFIN/FNDE notificou os eX-gestores por omissão no dever
legal de prestar constas dos recursos repassado à conta do Convênio nº 700304/2011, por
meio do Ofício nº 94E/2016-SEAPC/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE, sendo que até o
fechamento do presente relatório não há registros no SIGPC de atendimento por parte da
Prefeitura.
—

Evidências:
Inspeção "in loco" realizada na obra ID 18001 conforme relatório fotográfico,
abaixo.
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[D 18001 - Obra. E'araﬁsada

[D 13001

[31
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Okra Parangaba

SANTO ANTONIO DO TAUA

[41

~ID

18003 - Dima Paralisada [5]

[CI

~

13001 - Okra Pamlisada (5)

[D 18001 - Obra Paralisada [Bl

[Ú 13001 - Obra Paraﬁsada [7}

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032-000/2018, de
20/09/2018, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de
Ofício nº O80/2018/PGM/PMSAT, datado de 17/09/2018, a seguinte justificativa:
—

“...o atual gestor assumiu a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá
sem transição de cargo consolidada e efetiva, apesar de terem sido realizadas
reuniões nesse sentido.
(...)

atual gestão encontrou a Prefeitura Municipal SEM
DIVERSOS documentos ADMINISTARTIVOS (convênio, contratos,
prestação de contas, etc.), contábeis (folha de pagamento, relações de
despesas, livros contábeis, livros de controle patrimonial, contratos, livro
diário, livro razão, relatórios de prestação de contas, extratos bancários de
exercício atual ou anterior, etc.) e dojURÍDICO (cópias de processos, defesas
e ações judiciais), além de bens diversos. Diante desse quadro
Decretou SITUAÇÃO DE EMERGENCIA no município e ingressou e com
diversas ações judiciais contra o ex—gestor.

E ao assumir o cargo,

a

(...)

~
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A Municipalidade adotou procedimentos junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios para fins de obtenção de documentos hábeis, a possibilitar a
prestação de contas dos anos mencionados. Mesmo assim, com todas essas
providências possíveis perante os órgãos competentes, não logramos êxito.
Como se vé, não depende somente de suas forças obter os documentos que
possibilitassem a efetiva prestação de contas e até mesmo o ressarcimento
dos recursos ao FNDE.
(...)

Nesse sentido, fazemos juntada de CÓPIA DIGITAL da representação acima
destacada, como parte do procedimento adotado por esta PGM, visando
comprovação material do que aﬁrmamos...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que em relação à obra inacabada, & atual
gestão encontrou ao assumir a administração municipal com a obra já inacabada e
abandonada e sem condições para dar prosseguimento a execução da obra, haja vista a
vigência do Convênio encontrar-se expirado. Contudo, nenhuma medida efetiva quanto a
regularização do Convênio nº 700304/2011 foi apresentada a equipe da Auditoria do FNDE.
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção da obra do Proinfância,
objeto do Convênio nº 700304/2011, em descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc III letra
"a” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e letra "i”, do Item II da cláusula terceira
do Convênio, os quais estabelecem:

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

Prefeitura deverá

conformidade com

a

segurar a plena execução do objeto do convênio, em
plano de trabalho aprovado e com normas e

o

procedimentos aplicáveis ao mesmo...“

A obra encontra—se inacabada, sendo que a Vigência do Convênio nº
700304/2011 expirou em 21/12/2015, o qual foi repassado pelo FNDE o valor de
R$1.253.028,28, e realizdo apenas 48.98% de execução física da obra.
Dessa forma, permanece a constatação, com indicativo de prejuízo ao erário,
ressalvando que a Diretoria Financeira—DIFIN do FNDE, responsável pela análise de
prestação de contas dos recursos transferidos para execução do Programa, deverá adotar
medidas efetivas quanto à reparação de possíveis danos ao erário federal.

Recomendações:
1.1.1 A DIFIN

i

(N
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Providenciar imediatamente medidas junto à Prefeitura Municipal, com vistas
resguardar os cofres da Autarquia, adotando TCE, se for ocaso.

1.2 Ausência de documentação comprobatória da execução do

Programa.
Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a equipe da Auditoria do FNDE &
documentação comprobatória das despesas efetuadas referentes a execução da Obra ID
18001 pertinente ao Convênio nº 700304/2011, em desacordo com o disposto na letra "k",
do item III, do art. 5º da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
Ressalta—se que a Vigência do Convênio nº 700304/2011, pertinente a referida
obra, encontra-se com a vigência expirada desde a data de 21/12/2015, sendo que a
respectiva prestação de contas, conforme consulta ao Sistema SIGPC realizada em
05/11/2018, encontra—se em situação "Notiﬁcada por omissão”.

Evidências:
Movimentação Financeira evidenciada nos extratos bancários da Conta
Corrente nº 117994, Agência nº 2605, do Banco do Brasil - SA, conforme exemplificação
abaixo:

~
~
~
~ ~~
~
~
~
]

]
]

Apãªªcâes

Total Conta

0

515,09

515,09

fev/12

0

517,36

517,36

mar/12

6.328,43

Mês Ref.

Saldo Conta

jan/12

]

519,79

~

]

6.848,22

abr/12

328,43

466.021,84

466.350,27

mai/12

4.269,21

466.023,88

470.293,09

jun/12

233,21

472.025,56

jul/12

4.215,45

ago/12

]

~

392,52

]

375.027,29

]

]]

472.258,77

379.242,74

251.529,00

251.921,52

104.530,24

105.511,98

]

]

set/12

981,74

out/12

979,74

104.531,62

nov/12

673,96

532,82

1206,78

671,96

534,05

1.206,01

]]

~
]

]

dez/12

jan/13
fev/13

mar/13
abr/13

]]

204,44

]

467,4

]

]

]

mai/13

jun/13

467,4
756,41

756,41

]

]]

~

507.035,35

]

]]

357.536,43

]

357.537,66

]

]]

103.039,06
]

~
507.239,79

358.003,83

358.005,06
103.795,47

]103.040,45]103.796,86

]

756,41

~

105.511,36

]

103.041,98

]]

103.798,39

]»

&&
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jul/13

~

0

IL 35.902,26

ago/13

0

35.910,74

35.910,74

set/13

0

35.919,74

35.919,74]

nov/13

0

14.584,67

35.902,26]

II

~ ~
dez/13

jan/14

]

]]

14.589,57

14.589,57

]

0

14.59488

fev/14

0

14.599,95

14.599,95

mar/14

0

14.60499

14.604,99

abr/14

0

14.610,50

14.610,50

0

14.616,33

0

14.621,93

mai/14

jun/14

]]

~

~

jul/14

ago/14

I

0

14.584,67

]

14.628,37

0
0

14.63429

set/14

0

14.640,53

out/14

0

14.647,09

nov/14

0

dez/14

I

0

I

14.594,88

I

]

]

]

]

~

14.616,33

]

14.621,93

]]
II

14.628,37

II

1463429

II

14.640,53

II

14.647,09

II

1.153,02

1.153,02

II

13,81

13,81

[

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032-000/2018, de
20/09/2018, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de
Ofício nº 080/2018/PGM/PMSAT, datado de 17/09/2018, a seguinte justificativa:
—

—

"...o atual gestor assumiu a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá
sem transição de cargo consolidada e efetiva, apesar de terem sido realizadas
reuniões nesse sentido. (...)
E ao assumir o cargo,

a atual gestão encontrou a Prefeitura Municipal SEM
DIVERSOS documentos ADMINISTARTIVOS (convênio, contratos,
prestação de contas, etc.), contábeis (folha de pagamento, relações de
despesas, livros contábeis, livros de controle patrimonial, contratos, livro
diário, livro razão, relatórios de prestação de contas, extratos bancários de
exercício atual ou anterior, etc.) e do jURÍDICO (cópias de processos, defesas
e ações judiciais), além de bens diversos. Diante desse quadro Decretou
SITUAÇÃQ DE EMERQZÉNQIA no município e ingressou e com diversas
ações judiciais contra o ex—gestor.

(...)

A Municipalidade adotou procedimentos junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios para fins de obtenção de documentos hábeis, à possibilita a
C1
l
\
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prestação de contas dos anos mencionados. Mesmo assim, com todas essas
providências possíveis perante os órgãos competentes, não lºgramºs êxito.
Como se vê, não depende somente de suas forças obter os documentos que
possibilitassem a efetiva prestação de contas e até mesmo o ressarcimento
dos recursos ao FNDE .
(...)

Nesse sentido, fazemos juntada de CÓPIA DIGITAL da representação acima
destacada, como parte do procedimento adotado por esta PGM, visando
comprovação material do que aﬁrmamos..,”.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada, a ausência da documentação
comprobatória das despesas efetuadas, contraria o disposto no item XXI e do Convénio nº
700304/2011 que estabelece: "Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome
do município, do estado ou do Distrito federal, com a identificação do FNDE/MEC e do
Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos
no Capítulo IV da Resolução CD/FNDE Nº 13/2012 pelo prazo de vinte anos contados da
data da aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso Apresentar,
sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s)
a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada a conta dos
recursos transferidos."
—

Dessa forma, mantém-se a constatação. Contudo, deixa-se de fazer
recomendações vez que a obra em comento é objeto da constatação do Item 1.1.

1.3 Divergência do percentual de execução da obra informado no
SIMEC.
Fato:
Em consulta realizada ao Sistema SIMEC-Obras 2.0, aba Vistoria, em
05/11/2018, verificou-se divergência de informações da situação de execução da obra ID:
25467— Escola de Educação Infantil Santo Antônio do Tauá que registrava—se como
"Concluída", sendo que conforme inspeção realizada no local da obra, evidenciou—se que a
mesma encontrava-se inacabada e abandonada, conforme demonstrada no campo
”Evidências”
.

Evidências:
Inspeção "in loco“ realizada na obra ID 18001 conforme relatório fotográfico,
contido na constatação do item 01.

Manifestação da entidade:
Não houve a emissão de solicitação de auditoria para o presente fato.

fx

%

Kª

N
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Análise da equipe:
A ausência de informações ou informações incorretas inseridas no Sistema
SIMEC prejudica 0 monitoramento do FNDE, contrariando a letra "e", do item III, do art Sº
da Resolução CD/FNDE nº 25/2013, que determina a obrigatoriedade ao executor em
manter atualizado os registros da execução das obras no Sistema SIMEC, cientificando o
FNDE sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e informações
no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando—se que deixa-se de fazer
recomendações tendo em vista que a obra em comento é objeto da constatação do Item 1.1.
2. Conclusão:
2.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos;
2.2. Nos subitens 1.1 e 1.2 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
2015, cabendo a DIFIN atuar imediatamente no sentido de adotar medidas com vistas a
garantir o devido ressarcimento;

2.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.2 e 1.3 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis;
2.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
2.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

3. Encaminhamento:
3.1. a Diretoria Financeira - “DIFIN, para subsidiar a análise da prestaç"
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contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para
deste relatório.

o

contido no subitem 1.1 e 1.2

3.2. à Prefeitura do Município de Santo Antônio do Tauá—PA, para
conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações
elencadas no presente Relatório de Auditoria.

Em 30/11/2018

AUDIT/C OAUD/DIAUD

~~
AUDIT/RORAP/DIVAP
&,

AUDIT/CORAP/DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 33 [2018
DESPACHO

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

Em

LºL/Jil

16“

/

~~Po

rdenador(a) da C
Substituto

De acordo.

Encaminhe-se ao(à) Senhor(a) Presidente do FNDE para conhecimento,

~

Auditora—Chefe

Substituta
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