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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 34/2018

PREF MUN DE RECIFE PE

Auditoria realizada no período de 15 a 26/10/2018, 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:

pon-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
PAINT 2018;
—

Analisado

—

exercício de 2017

-

05. nº 170/2018,

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
171/2018, PAINT 2018;
—

—

08. nº

Analisªm
Programa Dinheiro Direto na Escola

—

-

PDDE, exercício 2017 -

08. nº 172/2018, PAINT

2018;

Analisam
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 e 2013 - OS. nº 173/2018,
PAINT 2018;
—

pºr::
—

Analisadº
—

-

-

Plano de Ações Articuladas - PAR/TD (Aquisição de Mobiliário)
0.8. nº 174/2018, PAINT 2018,-

Anansado pon

Analisadº

e

2014

e

por:.

Plano de Ações Articuladas - PAR/TD (Caminho da Escola)
2014 e 2017 - 0.8. nº 175/2018, PAINT 2018;
—

exercícios de 2013
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-

exercícios de 2012, 2013,

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
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com Vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 9.591.877,20
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente à amostra no valor de R$ 9.591.877,20 (nove milhões quinhentos e noventa
um mil, oitocentos e setenta
a dezembro de 2017.
e

e sete

reais

e

Vinte centavos), referente ao período de março

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

verificação das ações pertinentes

—-

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
& 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.
—

Recife

- PE,

Foram inspecionadas 30 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item Código Censo - INEP
02
03
04
~

Escolas

26186322
26185679
26124165
261 53122

01

~

CEMEI
CEMEI
CEMEI
CEMEI

Presidente Tancredo Neves
Governador Miguel Arais de Alencar
Bernardo Van De Leer
Brasília Teimosa
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05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
1

6

17
18
1

9

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

26157551
26149931
26443726
26128748
26126427
26128640
26155818
26127377
26120763
26166593
26120658
26158400
26122898
26121 786
2612 1468
26119331
26120810

CEMEI Nova Pina
CEMEI Coque
CEMEI Dr. Alberico Dornelas Câmara
Escola Municipal São joão Batista
Escola Municipal Pastor Paulo Leiva Macalão
Escola Municipal Antônio Herácho do Rego
Escola Municipal Professora Jandira B. P. da Costa
Escola Municipal Engenho do Meio
Escola Municipal Magalhães Bastos
Escola Municipal Alto do Pascoal
Escola Municipal Almirante Soares Dutra
Escola Municipal Novo Mangue
Escola Municipal do Coque
Escola Municipal Reitor João Alfredo
Escola Municipal Pedro Augusto
Escola Municipal Padre josé de Anchieta
Escola Municipal Hugo Gerdau
Escola Municipal Rodolfo Aureliano
Escola Municipal Parque dos Milagres
Escola Municipal Vila Sésamo
Escola Municipal Chico Mendes
Escola Municipal Professor Manoel Torres
Escola Municipal Engenheiro Hench Coutinho
Escola Municipal Novo Pina
Escola Municipal Nova Descoberta
Escola Municipal Professor Moacir de Albuquerque

261

26164701
261 2 1 1 58

26170779
26124661
26155869
26119994
26133622
26120771

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$ 9.591.877,20, 3
Prefeitura de Recife-PE utilizou R$1.208.853,10, na aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da Agricultura Familiar, 0 que corresponde a 12,60% dos recursos financeiros
repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não respeitou o mínimo de 30% para a
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar, conforme estabelecido no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

Favorecedor
~

Nota
Fiscal

CNP]
~~

~~

Valor (R$)

Data
~ ~

~~

~

1

(-
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"8.658,06

|1096

"12/09/17

[1097

“12/09/17

52.297,31

[1098

|12/09/17

5.258,13

|1095

|12/09/17

"33.118,92

J

|1104

"10/10/17

"43.691,99

J

1103

“10/10/17

|11.544,09

1102

10/10/17

w|7.01o,84

|1105

10/10/17

"44.158,56

|1130

21/11/17

12.452,90

[1131

21/11/17

22.079,28

1133

[21/11/17

3.505,42

|1132

"21/11/17

43.696,04

|1153

15/12/17

"7.010,84

1159

15/12/17

"44.000,33

1152

15/12/17

[44.158,56

|15/12/17

"13.361,71

|1158

115/12/17

"5.772,04

|1156

]15/12/17

[3.505,42

~

~
~

~

~

]
|

A
|

~

~

(3001) APISCOOPGMÚW da
Agricultura Familiar
Indígena e Assentªmentos
do Nordeste Bra51le1ra.

1

1.897.624/0001-70

]

~

~_

~

]

|

|

'

~

[1151

~

~

|1157

“15/12/17

|1155

"15/12/17

“22.152,31

|0630

"02/08/17

[31.584,81

|15.996,19
~

~
~

)0631

"02/08/17

4.529,17

[0644

|

28/08/17

17.597,21

[0645

|

28/08/17

68.831,51

[0646

“28/08/17

3.841,50

[0648

28/09/17

9.943,50

28/09/17

170.078,76

|0650

~

~

[0649

[0664

Cooperativa dos .Pequenos
dª

Égígâàígâiâªrªlª

15.320.158/0001—16

~~

"50.745,70

"09/10/17

“29.626,68

109/10/17

"122.130,62

[09/10/17

“6.198,00

~

~

[0682

“14/12/17

|0680

]14/12/17

“110.005,15
4.905,00

[0681

[14/12/17

26.489,26

0658

|

|

|

|

~

"28/09/17

0665

~

]

|

|

|

|

|

|

~

0687

[15/12/17

90.467,39

|15/12/17

586,50

0685

~

~

|0686

"15/12/17

17.863,40
~

“13203353510

lTotal R$:

~
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-007/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
"... No que diz respeito

à agricultura familiar, informamos que esta prática foi
implantada na alimentação escolar de Recife no ano de 2017, através do
chamamento público nº 02/2016, que resultou na formalização dos contratos
de fornecimento descritos abaixo, ambos assinados em 02052017, a saber: 0)
Contrato n3 1401082017 com a Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais
de Pernambuco, para o fornecimento de: banana, laranja cravo, mamão,
melancia, melão, goiaba e macaxeira; b) Contrato 112 1401072017 com a
Cooperativa da Agricultura Familiar Indígena e Assentados (COODAPIS), para
o fornecimento de inhame.

fornecimento destes alimentos foi iniciado no
mês de junho/2017, sendo possível verificar que, desde o início do
fornecimento até o mês de dezembro/201 7, foram gastos R$1.208.853,14 (um
milhão e duzentos e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze
centavos) com a agricultura familiar, o que representa a utilização do
percentual correspondente a 12,60% do valor do repasse de recursos do
FNDE no ano de 2017...“.
Ressalte—se, outrossim, que o

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que a aquisição de produtos da agricultura
de Recife no ano de 2017, através do
chamamento público nº 02/2016, que resultou na formalização dos contratos nº
1401.08.2017 com a Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Pernambuco, para o
fornecimento de: banana, laranja cravo, mamão, melancia, melão, goiaba e macaxeira;
Contrato nº 1401.08.2017 com a Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de
Pernambuco, para o fornecimento de: banana, laranja cravo, mamão, melancia, melão,
goiaba e macaxeira e Contrato 112 1401072017 com a Cooperativa da Agricultura Familiar
Indígena e Assentados (COODAPIS), para o fornecimento de inhame assinados e,02.05.201.

familiar foi implantada na alimentação escolar

A manifestação da Prefeitura Municipal corrobora

&

constatação.

A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30% dos recursos repassados pelo FNDE, contraria o artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme segue:

“..Art. 24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
(X _;
X

x
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Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, conforme

0 am:. 14, da

Lei nº “947/2009.

A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se ()
procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.94 7/2009, desde que
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se
os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos
atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a mate/riam".

519

Ainda, conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

(...) 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 mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.,."

agricultura familiar

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

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

1.2 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para O atendimento aos 112.033 (cento e doze mil e trinta e três) alunos
matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas 2 nutricionistas
no seu quadro técnico para O acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de
40 horas, quantitativo insuficiente e em desacordo com o disposto no & 29, Art. 12, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013, de 17/06/2103 e o art. 10 da Resolução do Conselho
Federal de Nutrição CPN nº 465/2010.
—

Evidências:

º)-~

Extrato Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE/exercício 2017), Dados
do quadro técnico extraído do Sistema SIMEC em 11/10/2018 e Portarias de nomeação nºs
175, de 01 de fevereiro de 2016 e 945 de maio de 2018, da Prefeitura Municipal de RecifePE

(nºmeªçãº dªs nutriciºnistªs

xa
x_
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Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 038—007/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
Em atendimento

à

"... No que pertine ao quantitativo de nutricionistas cadastradas no SIMEC FNDE, impõe que seja também considerado o quadro técnico de supervisão
que contempla 11 (onze) profissionais vinculados à Secretaria de Educação
através contrato administrativo flrmado com entidade privada para realização
das visitas técnicas nas unidades escolares.

Ressalte-se, que o gerenciamento das ações de execução do PNAE é
promovido pela Nutricionista RT da Gerência de Alimentação Escolar da
Secretaria de Educação,..".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que além das duas nutricionistas cadastradas
no Sistema SIMEC, conta com um quadro técnico de supervisão que contempla 11 (onze)
profissionais vinculados à Secretaria de Educação através contrato administrativo firmado
com entidade privada para realização das visitas técnicas nas unidades escolares.
Em que pese à entidade informar que conta com um quadro técnico de
supervisão que contempla 11 (onze) profissionais vinculados à Secretaria de Educação
através contrato administrativo firmado com entidade privada para realização das visitas
técnicas nas unidades escolares, de acordo com a legislação vigente do programa ()
nutricionista que atua no programa deverá ser obrigatoriamente Vinculado à EEX e estar
cadastrado no FNDE. A disponibilização de apenas duas nutricionistas em seu quadro
técnico cadastradas no Sistema do SIMEC para atuar no Programa, contraria a
determinação dos 55 2º e 3º do art. 12º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
quanto ao cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas,
por entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10
da Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:

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

Nº de alunos
Até 500
501 a 1.000

1.000 a 2.
2.501 a 5.000

Nª Nutricionistas

Carga horária Técnica
Mínima semanal
recomendada.

RT 30 horas

30 horas

1

RT + 1QT

30 horas

1

RT + 201“

30 horas

"1 RT + 3QT

30 horas

~

“1

|

|
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Acima de 5.000

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

30 horas

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

Considerando os dados do censo escolar, atualmente cada nutricionista
atende aproximadamente 56.017 alunos. A Entidade conta atualmente com apenas 02 (duas)
nutricionistas cadastradas no Sistama SIMEC e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 76 (sessenta e seis) 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 Recife PE, bem como 0 treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
—

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 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 0 art. 69, § 5º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
1.3 Contratação indevida para fornecimento de alimentação escolar.

Fato:
De acordo com a documentação comprobatória das despesas efetuadas à
conta do PNAE, referente ao Contrato nº 202/2015, firmado com a Empresa Casa de
Farinha LTDA, verificou—se que foi efetuada a contratação para fornecimento de alimentação
às escolas por meio da Dispensa de Licitação nº 008/2015, cuja aquisição dos gêneros
alimentícios foi Vinculada, em uma mesma contratação, com a prestação de serviços de
preparo, distribuição da alimentação escolar e demais serviços inerentes à alimentação
escolar, em desacordo com o parágrafo único do art. 18, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Evidências:
Contrato nº 202/2015, firmado com a Empresa Casa de Farinha LTDA
respectiva Dispensa de Licitação nº 008/2015.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 038—007/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício
nº1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
—

"... Quanto à contratação de empresa para fornecimento de alimentação
escolar, informamos que as notas as quais são comumente enviadas na
prestação de contas ao FNDE se referem apenas ao fornecimento de gêneros
alimentícios.

Ademais, a realização de um único processo licitatório se deu em razão da
inviabilidade econômica de segregar a contratação de serviços de preparo e
distribuição de alimentação escolar do fornecimento de gêneros alimentícios,
haja vista que tal segregação resultaria no aumento dos preços finais de
contratação em razão de perda de economia de escala, trazendo prejuízos
para a edilidade...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
estabelecer controle que possibilite o pagamento do contratado de forma distinta,
separando os gêneros alimentícios dos demais serviços pertinentes ao fornecimento de
alimentação escolar, verificou—se que foi realizado por meio do Pregão Eletrônico nº
009/2013, a contratação da Empresa Casa de Farinha LTDA, incluindo a aquisição de
gêneros alimentícios e a prestação de serviços de preparo, nutrição, armazenamento,
distribuição nos locais de consumo, fornecimento das merendeiras, logística, manutenção
corretiva e preventiva dos equipamentos e utensílios, emprego de mão de obra, treinamento
do pessoal, o que caracteriza a contratação de forma vinculada para compra de produtos
alimentícios com outros itens e serviços, restringindo a participação de empresas do ramo,
podendo inibir a participação de empresas que somente atuem com o fornecimento de
gêneros alimentícios, o que poderá acarretar prejuízos ao programa, contrariando o que

dispõe

o

art. 18, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, a qual determina que:

“...Art. 18 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE
serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.
Parágrafo único. A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção dos
gêneros alimentícios, deverá estar desvinculada do processo de compra do
PNAE...".
Portando, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante ao
FNDE/DIRAE que tornou iniciativas com vistas que a futura licitação no âmbito do PNAE

&
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as aquisições de gêneros alimentícios ocorram em processo de compra especifico, nos
termos das normas do programa.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 399,03
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$ 399,03 (trezentos e noventa e nove reais e três
centavos).

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

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

—

—

Análise da movimentação Financeira.

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

Programa.
Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 11.198-8, Agência nº 3234—4, do Banco do Brasil SA,
específica do programa, verificou—se a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNATE, em desacordo com o disposto no art. 29, da Resolução CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015.

Evidências:
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Ofício nº 1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018 em resposta à Solicitação de
Auditoria - SA nº 038-003/2018 de 19/10/2018 e Extratos Bancários da Conta Corrente nº
11.198—8, Agência nº 3234-4, do Banco do Brasil SA, específica do PNATE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-003/2018, de
19/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
"... No tocante a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
PNATE, merece destaque o fato de que, conforme é cediço, os recursos
financeiros advindos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) possui natureza de verba suplementar e se destinam às despesas
com a utilização de transporte escolar em prol de alunos da educação básica
pública residentes em área rural.

Bem, considerando que o Município do Recife não possui alunos que
preencham os requisitos necessários para fazerjus a tal verba, o montante
auferido no ano de 2017 não foi devidamente executado sob ajustificativa de
que o este Município não se enquadra no critério estabelecido no art. 22, da
Resolução nº 5, de 28/05/2015, resultando, porquanto, no saldo inexecutado
de R$ 399,03 (trezentos e noventa e nove reais e três centavos), conforme
extratos bancários da conta-corrente de nº 211.198-8, agência 3234-4,junto
ao Banco do Brasil S.A., em anexo.

Dito saldo inexecutado corresponde à soma das 10 (dez) parcelas repassadas
ao Município do Recife, no ano de 2017, referentes a estes recursos
financeiros do PNATE, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa
centavos) cada uma.

Outrossim, informamos que o Município do Recife optou pela devolução dos
referidos recursos recebidos, conforme comprovante em anexo, cuja GRU foi
encaminhada para o trâmite financeiro de pagamento.

Por fim, registramos que, como o referido Programa consiste na transferência
automática de recursos, sem necessidade de qualquer formalidade, salvo
melhorjuízo, a exemplo da celebração de convênio ou instrumento congénere,
a Secretaria de Educação do Recife está envidando esforços para identificar e
corrigir a informação inserida no Censo Escolar acerca das escolas localizadas
em área rural, a fim de que cesse o repasse de recursos do aludido Programa
em benefício deste Município...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a

~

constatação.
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Em análise na movimentação financeira demonstrada pelos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, verificou-se & inexecução dos recursos
repassados pelo FNDE, no exercício de 2017, à conta do PNATE, no valor de R$ 399,03
(trezentos e noventa e nove reais e três centavos).

A Prefeitura Municipal informou que não possui alunos que preencham os
requisitos necessários para fazer jus ao recebimento dos recursos financeiros repassados
pelo FNDE à conta do Programa, conforme estabelecido no art. 22, da Resolução nº 5, de
28/05/2015, razão pela qual não foi devidamente executado o saldo existente na conta
específica, optando pela devolução dos mesmos por meio de GRU, à conta desta Autarquia.
Diante do exposto, verificou-se que a justificativa apresentada merece atenção
da DIRAE/FNDE de forma a avaliar os impactos de recursos transferidos pela autarquia e
parados nas contas bancárias sem perspectivas de utilização e quanto à efetivação de novos
repasses.

Recomendações:
2.1.1 A DIRAE

Avaliar imediatamente a situação apresentada, implementando iniciativas com
Vistas a acompanhar a devolução dos recursos aos cofres do FNDE, avaliando, ademais,
sobre a adoção de rotinas que evitem repasses indevidos e/ou que possibilite ao FNDE
identificar recursos do programa sem aplicação.
2.1.2 A DIFIN
Para conhecimento desta constatação e da recomendação dirigida à DIRAE.

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.384.620,00
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$ 280.420,00 (Duzentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte reais),
referente às U.EX’S, relacionadas no quadro demonstrativo do campo informação.

Informação:
'

As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE engiobara
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2:6

verificação das ações pertinentes

à aplicação dos

recursos repassados pelo FNDE, no

exercício de 2017, referente a (ao):
Inspeção nas escolas: verificação 'in loco’ Plano de prioridades das U.Ex's, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da U.Ex

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 42 (quarenta e duas) UExs., bem
como, foram inspecionadas 'in loco' 22 (Vinte e duas) unidades escolares, conforme segue:

~

~
~
Nº Código INEP

Unidade Executora

~

Valor Repassado

Inspecionada

(R$)

01

26136300

[Escola Municipal Alto do Maracanã

n

“

12.120,00]

02

26166593

Escola Municipal Alto do Pascoal

s

ll

11.820,00

03

26123541

Escola Municipal André de Melo

n

[[

15.400,00

04

2 61 28640

05

26127369

Escola Municipal Arraial Novo do
Bom Jesus

06

26170779

Escola Municipal Chico Mendes

~
~

Escola Municipal Antonio Herachto
do Rego

EscolaMunlclpal Creusa Arcoverde

26127008

08
09

26133837

Escola Municipal Cristiano Cordeiro

26171740

Escola Municipal da Guabiraba

0

26119218

Escola Municipal da Iputinga

11

26153424

12

26166658

13

26155850

14

261 19200

15

26119641

16

26120720

17

261481 61

~

de Freitas Cavalcanti
[[

[

14.600,00

5

10.940,00

S

1

n

12.000,00
10.140,00
1 6.820,00I

s

10.420,00!

n

1 5_ 000,00

3

n

n

2611 961 7

Escola Municipal General San Martin

26120810

Escola Municipal Hugo Gerdau

I

26168227

Escola Municipal Ibura de Baixo

l

26119897

Escola Municipal João XXIII
Escola Municipal Luiz Vaz de
_

n

n

3

Henoch Coutinho de Melo

5.080,00

~
~

n

~

Camoes

n

n

~1 9
~20
~21
~22

26119927

s

s

H

26155869

_

1

s

l

"Escola Municipal Darcy Ribeiro
Escola Muncipal de Casa Amarela
"
Escola Municipal Dina de Olivelra
[l
Escola Municipal Zumbi do Palmares
Escola Municipal Doutor Rodolfo
Aureliano
Escola Municipal Draomiro Chaves
Agular
Escola Municipal Educador Paulo
Freire
Escola Municipal Engenheiro

18

23

1.480, 00

s

1

07

1

[

n
s

14.760,00!

ll
I

9.240,00]

[

16.620,00I

12.820,00.

~

17.120,00

12.580,00

16.340,00

8'540’00
9.740,00

10.160,00

8.880,00]
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24[ 26120763 "Escola Municipal Magalhães
25

I

E6 II

.I

26122529

IIEscola

26125811

"Escola

26133822

IIEscola

1%” 26158400
I29 II 26121158

"Escola

Bastos

Municipal Mario Melo
Municipal Viregem Poderosa
Municipal Nova Descoberta
Municipal Novo Mangue

”Escola Municipal Vila Sésamo

II

s

II

n

II

n

l

l

II

Escola Municipal Oswaldo Lima

II

13.060,00
9.510,00

5

8.800,00
15.060,00

n

9.900,00

~

,

s

I

I

13.340,00
16.620,00

n

30

26125510

31

261 19331

32

26164701

33

_

26126427

34I

26121468

IEscola Municipal Pedro Augusto

35

26155818

Escola Municipal Prof. Jandira
Botelho Pereira da Costa

S

14'680'00

36

26126516

Escola Munimpal Prof. Aderbal
Galvao

11

11.860,00

8

13740100

5

9.780,00
17.680,00

____

~ ~
Escola Mummpal Padre Jose de
Anchieta
Escola Municipal Parque dos

~

Milagres

EscolaIMunlclpal Pastor Paulo Lelvas
Magalao

Éscola Mun1c1pal Prof. Manoel
orres

37 26124661

_
ª]

F1lho

Escola Municipal Prof. Moac1r de
Albuquerque

II

~

11

15.280,00

s

10.560,00

5

11.600,00

3

9.140,00!

38

26120771

.I
.I

26124815

"Escola Municipal Reitor João Alfredo

5

26122600

Iﬁi‘scola Municipal Santa Cecilia

n

I42

II

9.460,00
I

26126630

IIEscola Municipal São Cristovão

26128748

“Escola Municipal São João Batista

II

n

15.240,00

3

10.040,00!

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

Constatações:
3.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados pelas

Unidades Executoras relacionadas no campo evidência, verificou-se a ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, em desacordo
com o disposto no art. 5º, item 111, letra "r“, da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e alterações
posteriores.
Evidências:
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Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

I

E. M. Pedro Augusto

IN. F. nº! Emissão ”Valor (R$)]
[Adalberto Leopoldino s. Júnior] 848 [05/07/2017[] 1.182,00]
Fernando Baarros e Cia LTDA ][ 5.296 ”13/12/2017“ 1.182,00l
Tupan Construções LTDA
[257205 2001/2017”
323,90l

E. MP. Prof. Jandira

RC Souza Com. Art. Papelaria

Botelho P. da Costa

e

Unidade Escolar
E. M.Alto do Pascoal

E. M.

Iputinga

Fomecedor

H

~

Limpeza

JMB

,

_da

-

Cruz Comercm e

l

Semços
]

E. M.

joão XXIII

E. M. Hugo Guerdau
E. M. do Coque
E. M. Arraial Novo Bom
Jesus
E. M. Chico Mendes
E. M. Parque dos

Milagres
E. M. Engenheiro

Henoch Coutinho de
Meio

B. C. Refrigeração

A.

[

]MB .da Cruz Comércio

e

SerViços
RC Souza Com. Art. Papelaria
e

Limpeza

Sistemaq - Sistema de
Automação

lc.

de A. C. Neto Papeis
.

C. de A. C.

Neto Papeis

H. Christiny de Aguiar
Variedades ME

~

1419

01/08/2017

1'468'00

510

05 / 12 / 2017 "

1.628,00

255

iso/030017"

1.390,00

109

23/03/201 71]

350,00!

761

21/02/2018

1.016,00

1201

18/01/2017

598,00

76.384 21/12/2017

234300

287

05/12/2017

2.375,00!

276

22/11/2017

1.056,00

165

13/07/2017

2.046,00

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 038—002/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício n2/2018 GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
Em atendimento

_

à

“...No que tange à ausência de identificação com o nome do programa e do
FNDE/MEC nas notas fiscais comprobatórios da aplicação dos recursos
federaisrepassados, esclarecemos que os diretores das unidades executoras
participam de formações contínuas sobre as exigências atinentes à
documentação comprobatória da aplicação dos recursos do PDDE, bem como
que eventuais dúvidas podem ser dirimidasjunto ao Setor de Convênios da
Secretaria de Educação, de modo a evitar quaisquer irregularidades na
prestação de contas do aludido programa.

Não obstante, a Secretaria de Educação contatou as diretoras das unidades
executoras a fim de sejam sanadas as irregularidades apontadas na
documentação comprobatória, concedendo-lhes o prazo até o dia 5 de
novembro do corrente ano para tanto...".
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Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que os diretores das unidades executores participam de formações contínuas sobre
as exigências atinentes à documentação comprobatória da aplicação dos recursos do PDDE,
os documentos apresentados a equipe de auditoria não continham identificação com nome
do programa e do FNDE. A ausência de identificação da documentação comprobatória da

execução das despesas contraria o disposto no o art. 18, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013
e alterações posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas
realizadas com recursos do PDDE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais
originais ou equivalentes, deverão ser emitidos em nome da UEX. 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-TCU-1E—1 Câmara, contém o seguinte entendimento
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:
(...) a não identihcação 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 & 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.

Recomendações:
3.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas junto as Unidades Executoras, com Vistas ao
cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina a identificação dos
comprovantes de despesas com o nome do Programa

e do

FNDE.

3.2 Ausência de apresentação da prestação de contas.

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a prestação de contas referente
'\
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execução do Programa dos recursos repassados no exercício de 2017, referentes a U.EX da
E. M. Prof. Júlio de Oliveira, conforme demonstrada no campo "Evidências", em desacordo
com o Art. 19 § 19 parágrafos I, II 9 III da Resolução/CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Unidade Executora (REX2017) conforme a seguir:

Unidade
Executora

Código INEP
26158299

Dlretm. (a)

M. Prof. Júlio de

.

.

.

Valor

.

liveira

CPF

Re

0 (R$)

.1824

13.200,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-002/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife—PE apresentou, por meio do Ofício 112/2018 GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:

"...No tocante ao primeiro achado de auditoria, a Secretaria de Educação
esclarece que já havia contatado a diretora da unidade executora sobre a
omissão e prestar contas, tendo, inclusive, notificado a gestora da EM. Prof.
]úlz'o de Oliveira para apresentar, no prazo de 10 dias, a prestação de contas
dos recursos do PDDE, exercício 2017, conforme documento em anexo.
Desse modo, estamos aguardando a apresentação da prestação de contas pela
gestora da unidade executora em comento, no prazo assinalado, a fim de
sanar a irregularidade apontada pela auditoria do FNDE...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora o fato. A ausência de documentação
comprobatória da execução do Programa contraria em desacordo com o Art. 19 § 19
parágrafos I, II e III da Resolução/CD/FNDE nº 10/2013 que estabelece:

"...Art. 19 As prestações de contas dos recursos recebidos por intermédio do
PDDE deverão ser elaboradas de acordo com normas específicas definidas
pelo Conselho Deliberativo do FNDE, disponíveis no sítio www.fnde.gov.br.
§ 19 O

encaminhamento das prestações de contas do PDDE deverá ser

realizado:

1. das UEX, às EEx, a que as escolas públicas e polos presenciais da UAB
estejam vinculados, até 31 de dezembro do ano da efetivação do crédito nas

'x
\
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correspondentes contas correntes específicas;
2. das EEx, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de
Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do
crédito nas correspondentes contas correntes específicas.
3. das EM, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de
Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do
crédito nas correspondentes contas correntes especificas..."

Portanto permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 DlPLA

Diligenciar

a

Sra.,

CPF nº

.182464',

Presidente da APM - Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira, a restituir no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$
13.200,00 (treze mil e duzentos reais ), sendo R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para
data de ocorrência em 19/09//2017 e R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a data de
ocorrência em 27/12/2017. Para 0 cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sítio Virtual pela
página "https:”contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo "Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,
Tesouro
virtual
Nacional
no
sítio
do
preenchido
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
212198002. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira DIFIN, para que & Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas CGCAP, adote as providências cabíveis.
—

Identificação
CPF:

do1

-.182.464—-

Valor Original:

R$ 13.200,00

3.3 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

e/ou 29, Art. 4º da

Fato:
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou-se débitosfex

ªl

&.
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tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Unidades Executoras
do PDDE relacionadas no campo “evidência", em desacordo com o §§ lº do artigo 4º da

~
~
~
~ ~ ~
~
~
~ ~ ~ ~

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:

Extratos bancários das contas específicas das escolas conforme descrito

abaixo:

Unidade
Escolar

Conta Agência
nº
nº

Í'M'Pedrº 261084
ugusto

3243—3

.

Data

16 l 01 / 2017

Descnçao Qtde

Hªmªdª!

28/07/2017]

'

14 "

extrato

!

.27/01/2017

M . N ova
Descoberta
E.

58.831-8 2802—9 [01/12/20171

Ribeiro

2,80l[33,60[

39,20

2,80l

2.80“ 2,80]

2

2,85

3,70

3,70

Tarifa de
extrato

2

2,80

5,60

5,60

12

2,80 33,60

12

280
'

42.666-0

28053 07/02/2017

116494

2802—9

13/01/2017

extrato

_

67,20

Tâíãªâe

1105
/ l 2017

Muniz

Il

Tarifa de
22/09/2017
extrato

_

Égâªgºs

12

61,60

2,80I

1835-21

.

2,80[[22,40l

1

43.064—1

E.M.

[[

1

E" M“ Ana

Maurícia
Wandelley

2,80 39,20

8

_f d e
T ama

[05/12/2017[

E. M. Darcy

Valor
Total
Total Escola
Unitário(R$)

-

33 ' 60

Tarifa de

E. M. Alda

Romeu

31.850-7

Devolução
25/01/2017 de Cheque
Taxa
0007-8
BACEN

45,50 45,50

1

0,35

1

,,

95,85

0,55

Tarifa de
09/03/2017 devolução

50,00 50,00

1

de Cheque
E" M"

Alto

da

31.851—5

0007-8

08/05/2017

Tarifa de
extrato

42.666—0

2605—3

07/02/2017

Tarifa de
extrato

35.683—2

1838-4 27/07/2017

.

Guarablra
E' M Ana
Maurícia
Wanderley

E'M'Jªrªhm
Uchoa
E” M” Joéo

Pessoa

Guerra

E'M'Mªgnº
Bastos

~

45.261-0 3613-7 09/02/2017

43071—4

1502
l , 2017
1835—}:l
[12/07/2017

Tanfade
extrato

Tarifa de
extrato
'

Tªrifª
extrato

RFNºBll/ZOlS/PREFMUNDERECIFE

1

2,80

2,80

2,80

2

2,80

5,60

5,60

1

2,80

2,80

2,80

5

2,8012,00

12,00

~
1

l

1

I

ll

2,80

2,80

2,80

2,80]

&&
\1'

' /
”'Í—
x

5,60

~~
19 (19.47

.

í

I

.1‘

«

i’

~

~
~
~
~
~
~
~ ~
~
~
~ ~
~
E. M. Pastor
26.102—5
osé
]x/Iunguba

3243-3

~
~
~
~
~
~

18/07/2017 Taﬁfa de
14/06/2017

05/12/2017

E. M. Santo
Antônio do

43.073-0

1835-X

Caçote

18/04/2017

de

extrato

E'Mrsªº

Dommgos

7.181—1

1835—x

extrato

]

03/03/2017 Tarifade
16/05/2017 extrato

[18/07/2017

]

[21/11/2017

E. M.
SoldadoJosé 35.306—x 1833-3

Antônio

E. M.

Santa Luzia

43.060-9

26.202-1

3243-3

27/04/2017

Poderosa
E. M.

09/08/2017

.

fígâãiºáe

Albuquerque

0,35

0,35

3

2,80

8,40

1

2,05

2,80

l

2

3

2,85] 8,55

4

2,85]]11,40
2,80

5,60

2

2,80

5,60

1

2,80

2,80

3

2,80

8’40

7

2,80]]19,40

2

4

Tªxª

extrato

8,40

2,80] 2,80
2,80 l 5,60

]

]

28,35

53.20

2,85]11,40
0,35

Bacen

"fªlªdª dª

~

2,05

0,35

5,97

1

5,62

5,62

14

2,80 39,20

2

2,80

14

2,80 44,80

50,40

1835—x

13/07/2017

Virgem

]

Taxa
25/05/2017 devolução
de cheque

25/05/2017

,

Vila

23/03/2017

1

~

]10/02/2017

1835—x

2,80 22,40

1

-

10/01/2017

43.074-9

8

3

24/11/2017

E. M. Sitio
do Berardo

2,80 ]12,00

41,60

Tarifa d e
extrato

14062017
] /
Tªnfªdº

04/10/2017

5

Tªxª

BACEN

04/05/2017]

—

2,80] 2,80

14,80

ªmªm

Tªrifª

1

42.516-8 2805-3

Tarida de
extrato
Tamfa dº

extrato
.

1

2,85

5,60

44,80

2,85

8,55

ªiª—ªtãº

24/11/2017

2

2,85

5,70

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-002/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício 112/2018 GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:

\
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"...Quanto ao indevido pagamento de tarifas bancárias com recursos do PDDE
depositados na conta especíjica das unidades executoras, esclarecemos que já
solicitamos aos diretores das unidades executoras que promovam o
ressarcimento à conta específica dos valores debitados indevidamente, dentre
os quais 9 (nove) já efetivaram a medida ressarcitória, conforme comprovam
documentos em anexo.

Ademais, a Secretaria de Educação promove formações continuas onde os
diretores são orientados acerca das despesas que podem ou não ser custeadas
com recursos do PDDE, bem como qual o procedimento a ser adotado em caso
de débitos indevidos na conta específica das unidades executoras...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação. Em que pese a Prefeitura
alegar que solicitou aos diretores que providenciem o ressarcimento dos valores cobrados a
conta do programa, verificou-se que no período analisado de execução do PDDE os débitos
de tarifas bancárias das contas correntes específicas não foram ressarcidos as contas
conforme demonstradas no campo "evidências”, em discordância com os ditames previstos
no § lº e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, que estabelece, conforme
transcrição a seguir:

”...lº Conforme dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão
cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput.
Enquanto não utilizados na finalidade a que se destinam, os recursos
repassados deverão ser obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro,
conforme dispusera resolução específica de cada programa ou ação...”.

§ 29

Em que pese a manifestação da Entidade, não houve créditos nas contas
específicas do PDDE até a data de conclusão do presente relatório, conforme consultas
realizadas aos extratos das contas constantes das referidas Unidades Executoras.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.3.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas & resguardar os cofres do FNDE, tendo
em Vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil.
3.3.2 DIRAE
Para incluir nas orientações de caráter geral para as E.Ex e U.Ex sobre o que
está incluído no Acordo de Cooperação Mútua com 0 Banco do Brasil SA, de forma,
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inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercicio 2012

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.634.021,48
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
PROINFÃNCIA, no montante de R$
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil
4.521.771,06 (Quatro milhões, quinhentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e um reais
e seis centavos) pertinente aos Termos de Compromissos nº(s) 11560/2014, 11640/2012,
5784/2013, 9335/2014 e 9338/2014.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.634.021,48 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos referente à conta do
Proinfância, no exercício de 2012, sendo que os valores examinados referem—se aos recursos
repassados pelo FNDE referentes aos Termos de Compromisso nos nº(s) 11560/2014,
11640/2012, 5784/2013, 9335/2014 e 9338/2014.

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 dos Termos de Compromissos nº(s) 11560/2014, 11640/2012, 5784/2013,
9335/2014 e 9338/2014, referente a (ao):
—

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

—

Acompanhamento da execução ;

Conformidade das informações no SIMEC
pela empresa.
—

e

tratamento das inconformidades apontadas

Foram inspecionadas as obras de construção de 06 unidades de educação
”"B
com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 08/10/2018, conforme segue:

infantil do Proinfãncia, tipo

o
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19009

19997
19858

11560/2014

de

felicidade

1/2019
de baixo

0107

descoberto

11

Terminal do

4710

Loreto

4711

784/2013

11,186.683,58

1.238.354,22

4712

1.759,08756

021.885,48

9.082,51

4713

Novo Detran

9.082,51

4714

Bidu Krause

1.154.544,19

4715

Passarinho

1.444.349,03

10109

Casa Amarela

12.822,48

Beberibe

16.329,58

7 , 10/2018

14

Grande

101

Presidente

0/01/2019 101111

14

197976033

1.444.349,03

1.444.349,03

6/03/2019 100177

“548.884,86

144434903

Barro

4709

11/02/2019

6746533

1.125.518,64

139682710

19860

11640/20l2

1.238.354,22

061.188,41

1.684.099

205.62

.ancelada

164,78

6.329,58
1.309,58

19.399

,39

14.521.832,

207.009

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Obra(s) não iniciada(s).

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nas obras do Proinfância, conforme
relacionadas no campo "Evidências", verificou-se que a Entidade não iniciou as ações
relativas ao PROINFÁNCIA, no âmbito do PAC 2, de acordo com as especificações dos
projetos aprovados pelo FNDE, em desacordo com os itens I e II dos Termos de
Compromissos nº(s) 11560/1014, 11640/2012, 5784/2013

e

9338/2014.

Evidências:
Tela de extrato bancário das contas específicas dos termos de compromisso
firmados e consulta aos históricos das obras no Sistema SIMEC, extraída em 08/10/2018,
conforme segue:
ID _ Obra

Data do
Repasse

Banco do Brasil I Aq.
.
3234

Out/2018

5784/2013
(vigência
26/03/2019)

1001776-CME1 Casa Amarela

nov/2014

Conta nº 0000109177

301.998,89

9338/2014
(vigência
20/01/2019)

1.011115—Presidente Kennedy

jul/2014

Conta nº 0000109886

293.545,01

TC

11

º
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Saldo em

~
~

~

19858 - Vila Felicidade

“569/2014

20107

[

11640/2012
(vigência
11/02/2019)

-

19860

(vigencia
23/01/2019)

20111

-

-

Mustardinha

Ibura de

,

nov/2014

Conta nº 0000111023

100.475,92

fev/2014

Conta nº 105864

1.971.558,23

BalXO

Nova Descoberta

24710

-

Creche Terminal do
Barro

24711

-

CMEI Sérgio Loreto

CMEIJIQUIÁ
24714 CMEI BIDU KRAUSE
24712

24715

-

_

CMEI PASSARINHO
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038—006/2018, de
23/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, a seguinte justificativa:

"...No tocante ao primeiro achado de auditoria acima, esclarecemos que os
termos de construções de metodologia inovadora estavam sendo
reformulados, no corrente ano, com autorização do FNDE, para alteração do
projeto para metodologia convencional, nos termos da Resolução FNDE nª 3,
de 23 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a possibilidade de firmar novos
termos de compromissos entre os entes federados e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE, para finalização das obras decorrentes
de instrumentos cujos prazos de execução tenham se esgotado sem que o
objeto inicialmente acertado entre as partes tenha sido concluído.
—

Nesse diapasão, a Prefeitura do Recife já havia inserido no SIMEC fotos dos
terrenos, projetos arquitetônicos, declarações de dominialídade, fundação de
terreno e fornecimento de infraestrutura, estudos de demanda de

atendimento, restando pendente os projetos hidráulicos, estruturais

e

planilhas orçamentárias.
Contudo, o FNDE cancelou, em 23 de outubro do corrente ano, todas obras
indicadas no achado de auditoria em apreço, com base na Resolução n“
04/2017, editada pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do
Crescimento, que prevê o cancelamento de empreendimentos não iniciados,
especialmente pelos Ministérios da Educação e dos Esportes, visando o
remanejamento de recursos orçamentários federais...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Entidade corrobora & constatação. Em que
pese a afirmação de que a Prefeitura do Recife já havia inserido no SIMEC fotos dos
terrenos, projetos arquitetônicos, declarações de domínialidade, fundação de terreno e
fornecimento de infraestrutura, estudos de demanda de atendimento, restando pendente os
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projetos hidráulicos, estruturais e planilhas orçamentárias, importante ressaltar os dados da
tabela constante no campo evidência que demonstra mesmo tendo 0 FNDE repassado
recursos em 2014, a Prefeitura Municipal, não providenciou o cumprimento dos Termos de
Compromisso, contrariando o disposto na letra ”a” e "e", do Inciso III, do Art. 59, da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.
Os termos citados estabelecem em seu caput o compromisso da Entidade
executar as ações relativas ao PROINFÁNCIA, no âmbito do PAC 2, de acordo com as
especificações dos projetos aprovados pelo FNDE. Das 17 creches previstas, três foram

concluídas, uma estava em execução
abaixo:

TC nº
11560

[Ano "
[2014[

11640 [[2012

e onze não

ID

-

Obra

(19009) PANTANAL
(24709) CMEI BARRO

[

11640

[2012

11560

2014

(19997) RODADE FOGO

2014

(19858) VILA FELICIDADE

11560

[[
[[

(24713) CMEI NOVO DETRAN

[

[11560

2014

11640

2012

(24710) CREÉÉEÉRMINAL DO

[[

2012 [[

(24711)CMEI SÉRGIO LORETO

[[

2012]

(24712) CMEI JIQUIA

[

11640
11640

11640

(19860) MUSTARDINHA

[

~

iniciadas, conforme demonstrado no quadro

H

[
[

Status

Concluída

[[

Concluída

[[

Execução

[[

Licitação

[[

Licitação

[[

Licitação

[[

Licitação

[[

Licitação

[[

11640

[[

2012

(24715) CMEI PASSARINHO

Contratação

5784

[[

2013

(1001776) CMEI CASAAMARELA

Reformulação

9338

2014

(1011115) CMEI PRESIDENTE
KENNEDY

Reformulaçao

11560

2014

(20107) IBURA DE BAIXO

11560

[

2014

[

(20111)NOVA DESCOBERTA

[

[

[

Licitação

2012

(24714) CMEI BIDU KRAUSE

[

Concluída

[[

[
[

Planejamentol

"Planejamentol

De acordo com os registros dos histórico das obras no SIMEC a Prefeitura
buscava novos locais para construção das creches, situação que perdurava desde dez/2014.
Nova consulta realizada ao SIMEC, em 24/10/2018, evidencia o cancelamento de duas obras
não iniciadas.
Dessa forma, portanto mantém—se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DlGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal que garantam a adequada continuidade da execução das obras das
unidades do Proinfância e a consumação da política pública, considerando que a vigência do
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Termo de Compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.2 Ausência de recolhimento do saldo remanescente à conta do FNDE.

Fato:
Conforme análise realizada nos extratos bancários da Conta Corrente nº
0000109886X, da Agência nº 3234, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de
Compromisso nº 9335/2014, Vigência de 27/10/2018, verificou-se a existência de saldo na
referida conta corrente referente ao repasse relacionado às obras ID 1010978 Cmei
Beberibe e ID 1010979 - Cmei Campo Grande que foram canceladas e os recursos não
foram recolhidos pela Prefeitura aos cofres do FNDE até então, em desacordo com o
—

disposto no art. 22, alínea "a“ da Resolução CD/FNDE nº 13/2011.

Evidências:

Extratos de Investimento da conta corrente específica do Termo de
Compromisso 9335/2014, Agência nº 3234, do Banco do Brasil SA e crédito relacionado a
seguir:
I Vigência

do Repasse

do Brasil

em outubro de

1010978 - Cmeí Beberibe
014 (27/10/2018)

1010979

-

nº 0000109886X

014

,

Cmex Campo Grande

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Auditoria para esta constatação,

Análise da equipe:
Não foi apresentado a esta equipe de auditoria do FNDE nenhum
comprovante de recolhimento dos recursos repassados pela Autarquia à conta do
Proinfâncía, relacionados às obras ID 24788 e ID 1006809 que foram canceladas, cujos
recursos ainda permaneciam em contas correntes e de investimento conforme averiguado
em extratos bancários, o que está em desacordo com o disposto no art. 22, alínea ”a" da
Resolução CD/FNDE nº 13/2011:

Art. 22 - Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da obrigação
de reparar os danos porventura existentes, em razão do não cumprimento das
obrigações estabelecidas nesta Resolução, os municípios, estados e o Distrito
Federal deverão devolver ao FNDE o valor transferido atualizado
monetariamente, acrescido dejuros legais, na forma estabelecida no é 1 º do
art. 6º da Lei nº 11.578/2007

e nos

termos do art. 25, os valores relativos à:

a) não execução de parte ou de todo o objeto do termo de compromisso

assinado;

»
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Desta forma, permanece

a

constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP

Adotar medidas imediatas junto à Prefeitura, com vistas o ressarcimento aos
cofres do FNDE dos recursos repassados à conta do Termo de Compromisso nº 9335/2014,
cujas obras foram canceladas e os recursos não foram devidamente recolhidos pela
Prefeitura, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial.
4.3 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2,0, aba "Restrições e
ínconformídades", em 19/10/2018, verificou—se a existência de registros da empresa de
supervisão, contratada pelo FNDE, lançados em 14/03/2017, referente à Construção de
Creche, Obra ID 24713 - CMEI NOVO DETRAN e Obra ID 24709 CMEI BARROS,
correspondentes ao Termo de Compromisso nº 11640/2012; e Obra ID 19997 - CMEI RODA
DE FOGO, Termo de Compromisso nº 11560/2014, não sanadas pela Prefeitura
encontrando-se em sutuação de "aguardando providência e/ou correção" desde a data de
26/01/2014.
—

Evidências:

Tela de consulta ao Sistema SIMEC-Obras 2.0, aba "Restrições
Inconformidades", em 19/10/2018. conforme abaixo exemplificado:
Obra ID

Data
Inclusão

e

Descrição
De acordo com o Termo de Conciliação entre o Ministério
Publico do Trabalho MPT e a Companhia Pernambucana de
—

24709 CMEI BARRO
—

03/11/2015

Saneamento Compesa, & obra será construída com recursos
da Empresa Compesa. O município ficou de solicitar através
do SIMEC, & sua reformulação para a troca do terreno.
Atenção: Veja o Termo de Conciliação anexado na
ABADocumentos.

Instalações de gás combustível executadas em
desconformidade com o projeto ou não executadas. As
14/03/2017

instalações de gás combustível não foram executadas, em
desconformidade com o memorial descritivo/projeto padrão
FNDE.

24713 CMEI NOVO
DETRAN
—

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto.
As esquadrias PMl e PM2 das creches I, II e II e salas
14/03/2017 Multiusos e WCs não possuem as barras de PNE & 1,10m de
altura, nem as chapas metálicas em suas bases, divergindo
do determinado em projeto.
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19997 - RODA DE FOGO

31/08/2018

Em decorrência do monitoramento realizado por meio do
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
do Ministério da Educação (Símec) e de supervisão realizada
por empresa contratada pelo FNDE, verificamos que existe
uma grande divergência entre o percentual de execução da
obra informado em vistoria pelo fiscal do estado responsável
pela obra (41,09%) e o da empresa de supervisão (14,95%).

ID 24709

-

CMEI Barros

-

F.6

ªo
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[D 1997- Roda de Fogo- Identificação da obra

ID 24713 Novo Detran - F.5

[D 1997

Roda de Fogo

Obra em execução

ID 1997

Roda de Fogo

Obra em exerução ')

,\.\

K'

.
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Fogo

-

ID 1997

Em execução

-

Roda de Fogo - Execução

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-006/2018, de
23/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:

“...No que se refere ao registro de restrições e inconformidades no SIMEC,
esclarecemos que a restrição da obra ID 1997 CMEI Roda de Fogo, já foi
esclarecido pelo fiscal da obra desde 18 de setembro do corrente ano,
estamos aguardando a análise do FNDE, conforme documento em anexo.
—

Quanto as restrições e ínconformidades da obra ID 24713 CMEI Detran,
também já foram respondidas, com comprovação da execução pelo fiscal de
obra, porém não foram aceitas pelo técnico do FNDE.
—

Releva observar que o Município do Recife tem encontrado dificuldades
quanto à aprovação das justificativas junto ao corpo técnico do FNDE. Por
vezes, as devolutivas dos técnicos são respostas padronizadas e genéricas,
deixando de analisar as especificidades dos casos apresentados nas
justificativas pelo município, o mesmo ocorre com a empresa contratada pelo
FNDE para fazer vistorias nas obras.

No que tange a obra ID 24709 - CMEI Barro, conforme já relatado aos
auditores em vistoria in loco, bem como através de comprovação documental
inserida no SIMEC, a aludida obra foi construída totalmente com recursos do
tesouro municipal, sendo descabida a aplicação das restrições e
inconformidades apontadas.
Desse modo, o município solicita a retirada urgente de todas as restrições e
inconformidades aplicadas a referida obra, porquanto as restrições são
indevidas e estão impedindo que o ente federativo solicite recursos federais
para as obras em andamento, assim como cadastramento das ações para 0
NOVO PAR...".

Análise da equipe:
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Conforme consulta realizada pela equipe da auditoria do FNDE ao Sistema
SIMEC—Obras 2.0, aba “Restrições e Inconformidades", em 19/10/2018, verificou-se a
ausência de providências pela Prefeitura Municipal, quanto ao saneamento das
inconformidades apontadas pela empresa de supervisão contratada pelo FNDE, referentes
as obras do PROINFÁNCIA: Construção de Creche, Obra ID 24713 CMEI Novo Detran e
Obra ID 24709 - CMEI Barros, correspondentes ao Termo de Compromisso nº 11640/2012 ; e
Obra ID 19997 - CMEI Roda de Fogo, Termo de Compromisso nº 11560/2014, que
encontram-se pendentes desde a data de 26/01/2014, contrariando o disposto no art. 10, da
Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de
05/08/2015, que estabelece critérios de transferência de recursos para execução das obras
no âmbito do PAC 2, conforme segue:
—

"...Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da
evolução física da obra, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, módulo Obras 2.0, e aprovado pela equipe técnica do
FNDE...".
—

Importante salientar

a manifestação da

Prefeitura nos seguintes aspectos:

a) restrições e inconformidades que já foram respondidas, com comprovação
da execução pelo fiscal de obra, porém não foram aceitas pelo técnico do FNDE;

b) dificuldades quanto à aprovação das justificativasjunto ao corpo técnico do
FNDE. Por vezes, as devolutivas dos técnicos são respostas padronizadas e genéricas,
deixando de analisar as especificidades dos casos apresentados nas justificativas pelo
município, o mesmo ocorre com a empresa contratada pelo FNDE para fazer" vistorias nas
obras; e

c) obra construída totalmente com recursos do tesouro municipal, sendo
descabida a aplicação das restrições e inconformidades apontadas.
Dessa forma, permanece a constatação em face da relevância do apontado

pela Prefeitura.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal, que garantam o saneamento das inconsistências (restrições e ínconformidades)
tendo em Vista que as obras se encontram em funcionamento, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.
4.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória das despesas efetuadas,
bem como em consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2.0 (aba Execução Financeira),
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verificou—se que referente ao TC nº 11560, ID 19997 - CMEI Roda de Fogo, a Prefeitura
Municipal não inseriu de dados pertinentes a documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados com os respectivos laudos e/ou planilha de medição, em desacordo com a letra
"e“, do item III, do art 59 da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Processo de pagamentos analisados, nota fiscal conforme a seguir:

~

Empresa

]

(01.991.627/0001-14) KAIZEN - CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA

“Notas Fiscais

'

Valor R$
.

171.384,82

370-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038-006/2018, de
23/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife—PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:

“...No tocante à falta de inserção de documentação comprobatória referente
ao CMEI Roda de Fogo, a Secretaria de Educação já inseriu a nota fiscal e
demais comprovantes de despesas no SIMEC Obras 2.0, sanando a
irregularidade apontada...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que a Secretaria de
Educação já inseriu a nota fiscal e demais comprovantes de despesas no SIMEC Obras 2.0,
sanando & irregularidade apontada, a ausência de dados atualizados no SIMEC, prejudica o
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da
execução dos recursos repassados à conta das obras de construção de creches do
PROINFÃN CIA, contrariando assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no
Art. 59, Inciso III, letras ”f” e 'j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações
posteriores, no qual se 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

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura, após os trabalhos de auditoria, comprovou
que inseriu as notas fiscal e demais comprovantes de despesas no SIMEC Obras 2.0,
conforme manifestação apresentada e nova consulta realizada por esta Auditoria em

W»
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05/11/2018.

4.5 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2.0, Aba "execução orçamentária", a
Prefeitura Municipal de Recife-PE não identificou a documentação comprobatória da
execução físico-financeira com o nome do Programa e o nome do FNDE. em desacordo com
o disposto no Artõº, Inciso III, letra "r” da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013 e os Termos de
Compromissos nº 011560/2014 e 011640/2012.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 038-006/2018, de
Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
—

23/10/2018,

a

"...Quanto à ausência de identificação do nome do programa e do FNDE na
documentação comprobatória das despesas, a Secretaria de Educação informa
que está tomando as medidas necessárias para sanar as irregularidades
apontadas, e, após a sua conclusão, atualizará a documentação no SIMEC...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que está implementando
medidas com Vistas ao saneamento da ausência de identificação na documentação
comprobatória com o nome do Programa e do FNDE, a ausência de identificação das notas
fiscais, contraria o disposto no Art.59, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013
e alterações posteriores, o qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas
realizadas na execução do objeto da transferência deverá conter a identificação do

Programa.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU-1a Câmara, contém o seguinte entendimento
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 identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando

[...]

a não

,
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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 § 7º do art. 39 da MP nº 2.1 78-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº

32/2006...".

ressalvando que se deixa de fazer
recomendações tendo em vista que a Prefeitura, após os trabalhos de auditoria, comprovou
que regularizou a identificação da documentação comprobatória das despesas realizadas,
conforme manifestação apresentada.

Portanto, mantém—se

a constatação,

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2013
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.545.451,94
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros correspondente a amostra no
montante de R$ 943.211,17 (novecentos e quarenta e três mil, duzentos e onze reais e
dezessete centavos), transferidos pelo FNDE à conta do Plano de Ações Articulada PAR,
pertinente aos Termos de Compromissos nº(s) 00418/2013, 00597/2013, 0242/2015,
—

00535/2015, 00063/2016 e 01483/2016.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.545.451,94 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos referente à conta dos
Termos de Compromissos nºs 00418/2013, 00597/2013, sendo que os valores examinados
referem-se aos recursos repassados pelo FNDE referentes aos Termos de Compromissos
nº(s) 00418/2013, 00597/2013, 0242/2015, 00535/2015, 00063/2016 e 01483/2016.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
às contas dos Compromissos nº(s) 00418/2013,
00597/2013, 0242/2015, 00535/2015, 00063/2016 e 01483/2016., referente a (ao):

mobiliários escolares) englobariam
recursos repassados pelo FNDE,

—

Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados e sem utilização;

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

Não foram inspecionados os mobiliários escolares em face da não utilização
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dos recursos repassados pelo FNDE pela Prefeitura Municipal de Recife-PE. Os
equipamentos e mobiliários das creches concluídas descritas em item específico deste
relatório, foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.

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

Programa.
Fato:
Inexecução das ações do Programa PAR— Mobiliário - A Entidade não utilizou
os recursos repassados à conta dos Termos de Compromissos nºs: 00418/2013, 00597/2013,
00242/2015, 00535/2015, 00063/2016 e 01483/2016, deixando de executar as ações
previstas no plano de trabalho do TC aprovado. A não utilização dos recursos está em
desacordo com o disposto no parágrafo I e II dos referidos Termos de Compromissos.

Evidências:
Telas de consulta às contas específicas dos termos de comprmissos citados
ao Sistema SIMEC, Módulo PAR, em 08/10/2018.

Termo de
Data
Vigência
.
Compromisso Assmatura
o
n—

Saldo R$

00418/2013

jun/13

01/10/2019

108448

313.164,07

00597/2013

out/13

01/10/2019

109053

126.693,15

00242/2015

ago/15

01/08/2019

111570

226.309,66

00535/2015

dez/15

01/02/2019

112534

107.675,78

00063/2016

fev/16

01/02/2019

110574

105.286,16

01/03/2019

115363

64.082,35

01483/2016
|

Banco do Brasil,
Agência 3234,
Conta Corrente nº

~

fev/16

TOTAL

"

943.211,17

e

J

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 038-006/2018, de
23/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº
1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
Em atendimento

à

"...No tocante à primeira constatação de auditoria, & Secretaría de Educação
do Recife, não obstante os esforços, não logrou êxito na aquisição de
equipamentos e mobiliários destinados às suas unidades educacionais, pelas
seguintes razões: a) devido as especificidades dos equipamentos e mobiliários
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de que as unidades educacionais vinculadas à Secretaria de Educação
necessitam, não foi possível aderir às atas de registro de preços
disponibilizadas pelo FNDE, razão pela qual a Secretaria de Educação
realizou processo de licitação para sua aquisição; b) contudo, o primeiro
processo licitatório promovido pela Secretaria de Educação restou fracassado;
já no segundo certame logramos êxito na aquisição de alguns itens, conforme
documentação em anexo.
Ressalta-se, por oportuno, que a Secretaria de Educação, por diversas vezes,
contatou os técnicos do FNDE a fim de solicitar a reformulação dos termos de
compromissos, objetivando adequá-los às necessidades da rede municipal de
ensino, o que permitiria a aplicação a contento dos recursos repassados no
âmbito do PAR - Equipamentos e Mobiliários. Contudo, as solicitações de
reformulação dos termos de compromissos não foram acolhidas pelos técnicos
do FNDE, que informaram não ser possível a modificação das aludidos termos,
não obstante haver reconhecerem que se trata de um problema nacional, pois
poucos municípios lograram êxito na execução integral dos termos de
compromissos em comento.

A Secretaria de Educação do Recife vem dialogando com os técnicos do FNDE
para solucionar os problemas acima relatados e tomará as seguintes
providências: a) propor a modificação dos termos de compromisso firmados a
fim de adequá-los às necessidades das unidades educacionais da rede
municipal de ensino; b) promover nova licitação para aquisição de
equipamentos e mobiliários com a utilização dos recursos repassados no
âmbito do programa federal em apreço...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Decorridos mais de 60
meses da liberação dos recursos a Prefeitura Municipal não executou as ações do plano de
trabalho aprovado, o que contraria o disposto nos no parágrafo 1 e II dos referidos Termos
de Compromissos firmados:

"...I Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às
ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas
PAR, elaborado e
—

—

aprovado.

II

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

Iimportante ressaltar a afirmação da Prefeitura que tentou buscar junto à
unidade técnica deste FNDE a reformulação e adequação dos termos de compromissos às
especificações dos equipamentos e mobiliários que as unidades educacionais vinculadas à
Secretaria de Educação necessitam, e que mesmo o FNDE reconhecendo ser um problema
nacional tais reinvidicações foram indeferidas.
Conforme descrito na tabela constante no campo "Evidências", foram
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destinados à Prefeitura o montante de R$943.211,17 para investimentos educacionais com
recursos do PAR - Mobiliários e Equipamentos, afim de contribuírem para a melhoria do
desempenho da educação. Assim, a não utilização dos recursos podem Vir comprometer o
alcance dos objetivos estabelecidos no Programa.
Em que pese a Prefeitura manifestar interesse em reformular os termos de
compromisso, no quadro a seguir alguns termos estão Vinculados a obras do PAC—
Proinfância que recentemente foram canceladas, não sendo possivel para estes casos

eventuais reformulações:
AR
OBILLÁRIO/EQUIPAMENTOS)
º
' º“

“

Obras

AC 2 -

das

.

otal

Vinculado
24/10/201

PAR

10/2019

0418/2013

602411-2010 10/2019 6

597/2013

08/2019

00242/2015
00242/2015
00535/2015

11560/2014

01/2019

11640-2012

02/2019

05784/2013

03/2019

1

00063/2016
01483/2016

O

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 DIGAP

vista que os recursos estão parados
na conta e que a aplicação deverá ser realizada ainda na vigência do termo de compromisso,
de forma a adotar as medidas necessárias com Vistas a garantir a correta aplicação dos
recursos transferidos com vistas ao alcance dos objetivos do Programa e benefício da
clientela escolar ou, se for o caso, adotar medidas que evitem danos ao programa e aos
cofres da autarquia.

Avaliar

a situação apresentada, tendo em

5.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o Art. 79, Inciso III, letra “k", da Resolução CD/FNDE nº
14/2012 e alterações posteriores

Evidências:
Nota Fiscal nº 037997 de 17/10/2017, Valor R$54.177,20

Empresa

—

Marcenaria Sular LTDA.
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Manifestação da entidade:
à Solicitação de Auditoria - SA nº 038—006/2018, de
Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício nº

Em atendimento

23/10/2018,

a

1094/GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:

"...No que tange
Educação já sanou

segunda constatação de auditoria, a Secretaria de
irregularidade apontada, identificando na documentação
comprobatória da aplicação dos recursos federais repassados o nome do
programa e do FNDE, conforme documentos em anexo.
à
a

Ressalta-se que

a omissão apontada pela auditoria d0 FNDE configura
irregularidade formal sanável, não resultando em quaisquer prejuízos ao
erário, de modo que incabível qualquer reprimenda aos gestores

municipais...".

Análise da equipe:
A ausência de identificação contraria o Art. 79, Inciso III, letra "k", da
Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores, o qual determina que os
documentos comprobatórios das despesas deverão ser emitidos em nome do município, e
com a identificação do Programa/FNDE.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
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:

[...] 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 § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006...“.

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando-se que deixa-se de fazer
recomendações tendo em Vista que a orientação dada à Prefeitura que adotou, após os
trabalhos de auditagem, a regularização da situação relacionada à identificação da
documentação do programa.
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6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2017
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.835.770,32
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 1.835.770,32 (Um
milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos),
pertinente aos Termos de Compromissos nºs 07208/2013, 00206/2013 e 06257/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
Escola) englobaram a verificação das ações pertinentes a aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, a conta dos Termos de Compromisso nºs 07208/2013, 00206/2013 e 06257/2014
referentes a (ao):

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

e

atendimento ao público beneficiário do

o veículo apresentado foi adquirido com
pertinente à compra do veiculo.
fiscal
nota
meio da

—

Certificar que

Foram inspecionados

II

TC nº

"

Tipo

11 (onze)

o

recurso repassado pelo FNDE por

veículos escolares, conforme segue:

[IMarca/ModeloJI Placa “
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Localidade de Atendimento

H

PCT-1151

RPA—01

Joana Bezerra, Madalena,

D erby' Boa vista, Santo Amaro.

RPA-02 Campo Grande, Córrego do
PCT-0322 Euclides, Alto do Capitão, Cajueiro,
Agua Fria, Barreto,

~

RPA-OB-A Laércio

Cajueiro,

PCT—0072

,

Vasco da Gama,

Santa

Terezinha,

Passarinho, Linha do Tiro,Córrego
do Euclides, Nova Descoberta,
Mangabeira.

RPA 02—A Av. Norte, Água Fria,
PCT-0112 Campina do Barreto, Fundão ,
Campo Grande.
RPA 04-13 Praça da Torre, Roda de
PCT-0672 Fogo, Iputinga, Vila Santa Luzia,

00206/2013 Microônibus IVECO/Cityclass

~

Detran, Cordeirº, Engenho dº Meiº—
RPA 05-A Jardim São Paulo , Areias,
PCT-0142 Barro, Mustardinha, Avenida do
Forte, San Martin, Prado, Coque.
RPA 05-B Mustardinha,

PCT-0122

Detran,APAE, Areias, Piracicaba,
Wernenk, Tejipo, Torre, Jardim São
Paulo,

RPA 06-A UROS, Jardim Monte
Verde, Lagoa Encantada, UROS, Vila
PCT-0102
dos Milagres, Jordão, Ibura de
Baixo, Córrego da Gameleira,

~
~
7208/2014

RPA 06—B Boa Viagem, Imbiribeira,
Pina, IPSEP, Lagoa do Araça
~
RPA 04-A Prado, Várzea, Brasilit,
PCT-0092
Engenho do Meio,
PCT-9711

RPA 03-13 Mangueira, Detran,

Guabiraba, Nova Descoberta,

Microônibus Marcopolo

PGO-5652 Sucupira, Vasco da Gama, Prado,
Várzea, Brasilit, Thiago Engenho do
Meio, Roda de Fogo..

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
6.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato :
Conforme análise realizada na documentação comprobatória das despesas,
[&
,

~~
x»

&

~

~
~

:.
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a ausência de identificação nas notas fiscais com O nome do programa e do
FNDE, em desacordo com o Art. 79, Inciso III, letra "k", da Resolução CD/FNDE nº 14/2012
e alterações posteriores.

verificou-se

Evidências:
Notas Fiscais conforme demonstradas a seguir:

Fornecedor

CNP]

I

~
~
~
219151

219163

IVECO LATIN AMÉRICA LTDA

10.844.555/0005-06

~
~
~

N. F. nº" Emissão [Valor (R$)

“150.000,00

150.000,00]
150.000,00]
150.000,00

[150.000,00
[219139[
29/07/2011
[150.000,00219155!
150.000,00
219145!

219161!

[150.000,00
150.000,00
150.000,00

[88.611eas/000803!104.986H26/08/2013N132.000,00

MARCOPOLO

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038—002/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício 112/2018 GAB/SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
"...A Secretaria de Educação do Recife esclarece que já iniciou o processo de
identificação com o nome do programa e do FNDE em todas as notas fiscais
indicadas na Solicitação de Auditoria em referência, sanando a irregularidade
ora apontada...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de identificação contraria o disposto no Art. 79, Inciso III, letra "",k
da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do FNDE/MEC e do Programa. Além desse
dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—
TCU—lil Câmara, contém o seguinte entendimento 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
,
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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 & 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.

Recomendações:
6.1.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR/Caminho da Escola, que determina a identificação dos
comprovantes de despesas com

o

nome do Programa e do FNDE.

6.2 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
F ato:

Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 11595—9, Agência nº 3234—4, do Banco do Brasil/SA,
específica do Programa, verificou-se que os recursos repassados pelo FNDE à conta do
Caminho da Escola referente ao Termo de Compromisso nº 06257/2014 não foram
utilizados. O referido termo expira sua vigência em 04/2019, contudo encontram—se
aplicados no mercado financeiro. A não utilização dos recursos está em desacordo com o
disposto no parágrafo III do referido termo de compromisso.

Evidências:
Extratos bancários extraídos da conta corrente específica do programa nº
nº 3234—4 do Banco do Brasil.

11595—9, agência

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 038—002/2018, de
25/10/2018, a Prefeitura Municipal de Recife-PE apresentou, por meio do Ofício Hª'/2018 GAB/ SEDUC, de 30/10/2018, as seguintes justificativas:
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”No tocante a não utilização dos recursos repassados, informamos que
executamos o pactuado no termo de compromisso nº 6257/2014, mediante a
aquisição de 7 (sete) ônibus junto à empresa Man Latin, os quais foram
entregues à Prefeitura do Recife no mês de janeiro do corrente ano. Não
obstante, ocorreu que os mencionados veículos adquiridos não foram
devidamente aprovados nos testes realizados, mormente no que pertine ao
funcionamento do ar condicionado dos mesmos, que não estavam a contento.
Assim, por entender que os referidos veículos apresentavam defeitos e que os
mesmos necessitavam de ajustes ou reparos, a Prefeitura do Recife promoveu
a imediata devolução dos veículos, com a consequente retenção do pagamento
até a resolução dos problemas.

Depois de inúmeras conversas entabuladas entre a Prefeitura do Recife e a
Matin Latin, a qual, diga-se de passagem, criou bastante dificuldade em
solucionar os problemas apresentados, a empresa contratada aceito corrigir
os defeitos, razão pela qual os veículos estão sendo entregues ao Município
com a correção dos problemas apontados
Após o regular recebimento dos ônibus, em ato contínuo, procederemos com o
consequente pagamento à empresa contratada, finalizando a execução do
termo de compromisso em apreço".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que os referidos veículos adquiridos não foram devidamente aprovados nos testes
realizados, o recurso foi repassado a conta específica em 2014 o que demonstra o atraso na
execução, devendo-se atentar o referido termo de compromisso que expira sua Vigência em
04/2019. Ao não utilizar dos recursos repassados pelo programa a deixou de cumprir o
propósito do Programa que é contribuir para 0 provimento das necessidades prioritárias do
aiunado.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
6.2.1 DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE a aquisição e incorporação dos veículos escolares, dentro da vigência do
Termo de Compromisso, para utilização no âmbito do programa.
'7.

Conclusão:

7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações
propostos.

e

encaminhamentos

‘\

~~
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7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.1, 3.3, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 6.2, foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s)
respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoría(s) desta
autarquia, tendo sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades;
7.3 Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado no subitem 3.2 e
4.2 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;
—

7.4. Nos subitens 3.3 e 4.1, foram identificados potencial prejuízos, tendo em
Vista a ausência de apresentação de prestação de contas; pagamentos de tarifas bancárias
por emissão de extratos bancários em quantidade superior ao permitido; não execução das
obras Proinfância previstas no termo de compromisso; não utilização dos recursos
repassados pelo FNDE à conta do PAR/Mobiliário e do PAR/Caminho da Escola, cabendo à
DIGAP e & DIFIN atuarem imediatamente no sentido de adotar medidas com vistas a
garantir o devido ressarcimento;
7.5 As constatações referentes aos subitens 3.1 e 6.1, devem ser levadas ao
conhecimento da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da recomendação
formulada por esta Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas por parte da
prefeitura, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim
entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a fiscalização
acerca das iniciativas que adotaram;

7.6. Nas constatações referentes aos subitens 4.4, 4.5 e 5.2, os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis.
7,7. 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 Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
7.8. 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.

8. Encaminhamento:
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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. 15 da IN CGU nº 09, de 10/11/2018, bem
como. para conhecimento e providências quanto as recomendação do subitem 3.2.1;
8.1.

a.

—

8.2. DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 3 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR/Caminho da Escola),
atentando para o contido no subitem 7.5 e o cumprimento das recomendações constantes
dos subitens 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 3.3.2, 6.2.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação as
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 5 - PAR/Caminho da Escola;
8.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido
no subitem 7.5 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitem 4.1.1, 4.2.1,
4.3.1, 5.1.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e c) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB 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;
-

—

8.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido nos subitens 2.1.2 e
3.3.1, deste relatório;

«

,—.
g

8.7. a Prefeitura do Município de Prefeitura Municipal de Recife-PE, para

R.F.Nº 34/2018 IPREF MUN DE RECIFE

&

Q,
45 de 47

.

x

l

,'

.
.1'

.

conhecimento e providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta
e 6.1.1, ficando consignado que não há
necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

Auditoria Interna, conforme subitens 3.1.1

Em

24/10/M8

AUDIT/C ORAP/DIVAP
';

“x_

L

/

AUDIT/CORAP/DIVAP

AUDIT/CORAP/DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 34/2018
DESPACHO

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

Em

;_L/là/

Hó

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

iL/iL/

fâ
Coordenador(a) da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI nº 1118044).

Em

LL/i/

/

º
a

Auditor-Chefe

RPN“
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