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Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 37 [2018

PREF MUN DE BELO HORIZONTE MG

Auditoria realizada no período de 19 a 30/11/2018, 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 relacionadas, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 - 05. nº 176/2018,
referente ao item 123, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Analísadmma
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017
177/2018, referente ao item 124, do anexo V, do PAINT 2018;

—

—

-

08, nº

Anahsado pon

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - 08. nº 178/2018, referente
ao item 125, do anexo V, do PAINT 2018,-

—

Anahsadopor:
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 a 2017 08. nº 179/2018,
referente ao item 126, do anexo V, do PAINT 2018,-

—

—

—

Analísado por:
-

Plano de Ação Articulada PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2013 a 2018
nº 180/2018, referente ao item 127, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

05

Analisado pon
Plano de Ação Articulada PAR/Subação Caminho da Escola, exercícios 2012 a 2018 - 05
nº 181/2018, referente ao item 128, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Anahsado por:
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

exercício 2017

—

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 25.564.832,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2017,
correspondente à amostra no valor de R$6.451.138,65 (seis milhões, quatrocentos e
cinquenta e um mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), pertinente ao
período de janeiro a dezembro de 2017.

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

verificação das ações pertinentes

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

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

e

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

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

Foram ínspecíonadas 44 unidades escolares da rede de ensino do município
de Belo Horizonte—MG para verificação da execução do PNAE, conforme segue:
[Nº

II

|

2

|Código INEP “Escolas
3 1 00311 5
Escola Municipal Aurélio Pires
3 1 002682
Escola Municipal Francisca Alves
Escola Municipal Anne Frank
[31219185
~
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14

"31003247

“Escola Municipal Professora Eleonora Píeruccetti

|5

"31003077

“Escola Municipal Augusta Medeiros

6
7

~

31 331 589

Escola Municipal Dom Bosco

31002631

Escola Municipal Monsenhor Artur de Oliveira

~

|

~ ~

"Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira

|

"Escola Municipal Cônsul Antonio Cadar

[

8

"31312614

9

31003531

10

31217891

Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes

11

31003492

Escola Municipal Antonio Gomes Horta

12

31003557

Escola Municipal Cora Coralina

13

31003450

~

~ ~

Escola Municipal Adauto Lucio Cardoso

~'

~

~

[14

31003514

[15

31330850

[16

31003760

|

IEscola Municipal Cônego Raimundo Trindade
[Escola Municipal Dr. josé Xavier Nogueira

~

17

|B1232009

18

"31003620

|

~

31294641

|

]

JEscola Municipal Deputado Renato Azeredo
Escola Municipal Armando Ziller
|

19

|

]

Escola Municipal Mário Mourão Filho

~

]~

Escola Municipal Padre Marzano Matias

|

31217859

"Escola Municipal da Vila Pinho

|

21

31002836

“Escola Municipal Aires da Mata Machado

|

22

31257826

“Escola da Comunidade Assis Chateaubriand

]

23

31362140

UMEI Santa Rosa

24

31362069

UMEI Ouro Preto

[25

31362220

UMEI Urca Confisco

[26

~

31358061

UMEI São João Batista

31361 984

UMEI Mantiqueira

31362 190

UMEI Serra Verde

30

31361 801

UMEI Floramar

31

|31361844

UMEI Jaqueline

|32

"31361950

UMEI Lajedo

20

27

28

|

|!

|

29

UMEI Minaslândia

31357758

l

,

~

J

[UMEI Monte Azul

133

|

|34

131362239

IUMEI Xodó Marize

|35

[31361712

UMEI Cinquentenário

|36
37

31357936

UMEI Palmeiras

31361798

UMEI Diamante

|

]
]

UMEI Ayres da Mata Machado

38
39

31244473

UMEI Lucas M. Machado

40

31361933

UMEI Solar Rubi

|41

31361763

[UMEI Paulo VI

~

|

~
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UMEI Maria Goretti

31361992

UMEI Jardim Montanhês

UMEI Califórnia

31357669

Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato :
Para o atendimento aos 235.137 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e trinta
sete) alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas 60
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 é
29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013 C/C 0 Art. 10 da Resolução
CFN 465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Relatório de Atendimento alunos por escola - Censo Escolar 2016 Clientela
ano 2017, Cadastro de Nutricionistas emitida em 01/11/2018 e Ofício SUSAN/EXTERNO
nº 221/2018, de 06/12/2018, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040—001, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício
SUSAN/EXTERNO nº 221/2018, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:
"A SUSAN possui atualmente 60 profissionais no seu quadro técnico (com
carga de 40 horas semanais), sendo que ainda será publicado no Diário Oficial
do Municipio, na próxima semana, um Edital de Processo Seletivo
Simplificado, para contratação de mais 10 nutricionistas. Entende—se que a
Resolução CFN nº 358/2005 apresenta uma recomendação com parâmetros
difíceis de serem executados pelos municípios. Ainda assim, a Prefeitura de
Belo Horizonte possui um quadro técnico com números superior à maior parte
de outros municípios do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Ademais,
trabalhamos com estratégias de formação e supervisão que buscam promover
um amplo diálogo com gestores escolares, visando mais qualidade, eficiência,
e transparência na gestão do PNAE. Também estamos em fase de
desenvolvimento de um sistema de modernização da gestão da Assistência
Alimentar, com funcionalidades que irão facilitar a execução do PNAE, no

município".

,_
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Análise da equipe;
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que está sendo providenciando a contratação de mais 10 profissionais de nutrição
no quadro da Secretaria de Educação, a disponibilização de apenas 60 (sessenta)
nutricionistas para atuar no Programa contraria a determinação do é 29 do art. 129 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos parâmetros

numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora, para a educação
básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CPN 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

Carga horária Técnica
Mínima semanal

Nª Nutricionistas

recomendada.
~

30 horas

Até 500

1

RT 30 horas

“501 a 1.000

1

RT + lQT

1.000 a 2.

1

RT + ZQT

|

2.501 a 5.000

1

RT + 3QT

|30 horas

Acima de 5.000

1 RT + 3QT e + 01 QT a cada fraçao de
2.500 alunos

~

J

30 horas

]

,

30 horas

30 horas
~

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...".
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 3.919 alunos. A Entidade conta atualmente com 60 (sessenta)
nutricionistas cadastradas no Sístarna SIMEC e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 215 (duzentos e quinze) 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 Belo Horizonte - MG, bem como o treinamento para a qualificação
dos profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE medidas concretas visando assegurar o atendimento dos parâmetros
X
X
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numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em função do
número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 12, é 29 da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
1.2 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.
Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de
R$25.564,832,00, & Prefeitura Municipal utilizou R$2.809.806,68, na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, que corresponde apenas 11.0% 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:
Questionário do PNAE 2017 do Sistema de Prestação de Contas SIGPC
aplicado aos agentes responsáveis pela execução do programa da Prefeitura 9 Relação
apresentada pela Subsecretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - SUSAN .
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040—001, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício
SUSAN/EXTERNO nº 221/2018, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:
"A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN), desta
Prefeitura de Belo Horizonte, apoia e valoriza as compras de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar para muito além da obrigação legal
imposta pela legislação. Entretanto, ainda tem sido um desafio conseguir
atingir o percentual de 30% dos recursos financeiros do PNAE. Muitos
produtores/cooperativas ainda não estão preparados para atenderem o
expressivo volume de compras do município; também sofrem com o padrão
irregular de sua produção, a falta de equipamentos adequados e de
embalagens adequadas.

Dessa forma, a fim de melhor organizar essa demanda, em 2018, a SUSAN
criou o Comitê Gestor das Compras da Agricultura Familiar e Agricultura
Urbana, através da Portaria Nº 80, publicada no Diário Oficial do Município
de 10 dejulho de 2018.
O Comitê Gestor tem o papel de organizar e dinamizar os processos de
compras da agricultura familiar, otimizando a aplicação dos recursos dos
programas de aquisição de alimentos para uma alimentação mais saudável.
Ele é composto por membros das diretorias da SUSAN, além de ter
participantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas

&
XXX.

"

=“
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Gerais (EMATER MG)

e do

SEBRAE MG. Muitos desaflos estão no foco desta

proposta, sendo algumas mais emergentes, como

a

organização

e

padronização dos fluxos dos Chamamentos Públicos; diagnóstico e mapa da
produção e das organizações de produtores; organização e investimento na
logística; e qualifzcação e capacitação do quadro de recursos humanos para
operacionalização das compras da agricultura familiar".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que está implementando medidas para o alcance do percentual exigido
pelo programa quanto a aquisição de produtos alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar, no exercício de 2017, a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar foi em quantidade inferior a 30% dos recursos repassados pelo FNDE, contrariando
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
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11.947/2009.
de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que
licitatório,
procedimento

êlº A aquisição

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

matéria.)“.

Ainda, conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

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

agricultura familiar

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual
definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24

Notificar

&

da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
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1.3 Atendimento parcial as recomendações do Controle Social

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE em visita a Escola Comunitária
Assis Chateaubriand, em 05/10/2017, verificou as seguintes irregularidades no depósito de
armazenamento dos gêneros alimentícios: 07 (sete) pacotes de feijão com data de validade
vencida e grande quantidade de legumes e frutas sem refrigeração, sendo que alguns já se
encontravam impróprios para o consumo. Em nova Visita a escola em questão, no dia
05/04/2018, verificou-se que não houve regularização das constatações da visita anterior,
pois ainda encontraram 04 (quatro) pacotes de feijão preto, com data de validade vencida;
ausência de preenchimento no controle diário do estoque; ambiente sujo e desorganizado e
produtos de limpeza sem registro, de origem de fabricação caseira.
O

Municipal de Educação - SMED respondeu por
Documento SMED-EXTER—0687-2018, em 05/06/2018, que as irregularidades foram
sanadas, no entanto, quanto aos gêneros vencidos, tanto na primeira visita, quanto na
segunda visita, não houve qualquer tipo de manifestação, o que contraria ao disposto no
item II do art. 36, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
Ressalta—se que a Secretaria

Evidências:

Relatório de visita do Conselho de Alimentação Escolar CAE à Escola
Comunitária Assis Chateaubriand, bem como Questionário aplicado pelo CAE em
—

05/10/2017, Ofício CAE-BH-SUSAN 009-2018, de 10/04/2018, encaminhado à Subscretária
de Segurança Alimentar e Nutriconal (SUSAN) e Ofício SUSAN/CAE-BH nº 077/2018, de
07/06/2018, que encaminha o Ofício SMED/EXTER/0687-2018, de 05/06/2018, que
demonstra a situação atual da Escola inspecionada em relação as irregularidades
sinalizados pelo Conselho.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040—001, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício
SUSAN/EXTERNO nº 221/2018, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:

"Especificamente sobre a situação encontrada, pelo CAE-BH, na Creche
Escola da Comunidade Assis Chateaubriant, esclarecemos que o Núcleo de
Alimentação Escolar, da SMED, de forma conjunta com a supervisora de
alimentação da SUSAN, acompanhou a situação, com visitas, reuniões e
orientações à unidade, visando a garantir que o problema não mais ocorresse.
A orientação do descarte do produto vencido foi dada à época pela
supervisora de alimentação que acompanha a unidade. 0 trabalho de
supervisão também foi intensificado, com monitoramento adequado, não
tendo sido verificadas novas ocorrências.

Por fim, conforme recomendação dessa Auditoria, em reunião no dia
30/11/2018, a SMED e a SUSAN vão entrar e contato com a Vigilância
Sanitária do município para alinhar as ações e fluxos pertinentes ao
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armazenamento dos alimentos. Além disso, a SUSAN, de forma integrada com
a SMED, manterá uma agenda de formação anual para todos os gestores
escolares e também para os demais servidores/funcionários que executam
direta ou indiretamente o PNAE, no município".

Análise da equipe:
De acordo com a justificativa apresentada pela Prefeitura verificou-se que
foram tomadas as devidas providências, no entanto não foram apresentados documentos
e/ou relatórios que demonstrassem a veracidade das informações prestadas.

A ausência de fornecimento de documentos e informações pela Prefeitura,
sempre que solicitado pelo CAE, contraria ao disposto no item II do art. 36, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

II

solicitado, todos os documentos e
PNAE em todas as etapas, tais como:
do
informações referentes à execução
editais de licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas
fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das
atividades de sua competência,—

fornecer

ao CAE, sempre que

As situações relatadas pelo CAE foram ratificadas na inspeção realizada por
Auditoria na Escola Comunitária Assis Chateaubriand, no período desta
de
equipe
esta
fiscalização. Ademais, a Prefeitura informou que procedeu o descarte dos produtos com data
de validade vencida, mas não informou se houve reposição desses alimentos, bem como não
apresentou documento que comprovasse o descarte desses produtos, ficando a equipe
impossibilitada de quantificar o prejuízo potencial, já que não foi informado no relatório do
CAE qual a marca e lote do produto com data de validade vencida.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

N otificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, assegure o pleno
atendimento das informações e documentos solicitados pelo Conselho de Alimentação
Escolar quando solicitado.

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

e

Fato:
Em inspeção realizada nas escolas da rede municipal de ensino, verificou—se
nas cozinhas e depósitos de estoque de alimentos a guarda de materiais alheios a
alimentação escolar, tais como: bolsas, jalecos, sapatos, cadeiras, pastas com documentos,
material de limpeza, alimentos armazenados em caixa de papelão, janelas sem telas de
proteção, ralos da cozinha sem mecanismo automático, ausência de cores claras nas
paredes e divisórias, portas do depósito e cozinha sem proteção nas aberturas inferior , em
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desacordo ao estabelecido na Resolução RDC nº 2016-2004 e art. 33, da Resolução
CD/FNDE nº 26/06/2013. Em inspeção central verificou-se que as pallets de sustentação dos
gêneros alimentícios, não são adequadas, conforme determina o subitem 4.1, da Resolução
ANVISA RDC nº 216/2004.

Evidências:
Inspeção realizada no período de 26 a 29/11/2018, nas escolas, abaixo
relacionadas, conforme relatório fotográfico, abixo:

Entidade

~

Depósito

central

Aurélio Pires

~

Ocorrência
Pallets de sustentação dos gêneros alimentícios, não são adequados.
Presença de caixão papelão no depósito, os ralos da cozinha não são
dotados de mecanismo automático, paredes e divisórias não são de
cor clara e não estão em bom estado de conservação, portas do
depósito e cozinha sem proteção nas aberturas inferiores, presença
de objetos em desuso e estranho ao local e tela proteção com
avarias.

~

Presença de caixão papelão no depósito, depósito sem ventilação e
N
, .
Francisca Alves
as portas do deposno sem proteçao nas aberturas inferiores.

Anne Frank

Professora
Eleonora

Pireuccetti
Augusta
Medeiros
Dom Bosco

Monsenhor

Artur
de
.
.
Oliveira

Acadêmico

Vivaldi Moreira

.

.

~

Presença de caixão papelão no depósito, os ralos da cozinha não são
dotados de mecanismo automático e presença de objetos em desuso
no depósito.

Presença de caixão papelão no depósito, piso da cozinha de
produção apresenta rachaduras, janelas sem tela de proteção e as
portas do depósito e cozinha sem proteção nas aberturas inferiores.

Presença de caixao papelao no deposto.
Presença de caixão papelão no depósito e as portas do depósito e da
.
o
.
cozmha sem proteçao nas aberturas inferiores.
.

Embalagens de caixão papelão no depósito, depósito sem
.
N
ventilação.

~

Embalagens de caixão papelão no depósito, as portas do depósito
sem proteção nas aberturas inferiores e depósito sem ventilação.
Os ralos da cozinha não

são dotados de mecanismo automático,
Cônsul Antonio janela sem tela
de proteção e presença de caixão papelão no
Cadar

depósito.
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Ocorrência

Entidade

Francisco de
Magalhães

Embalagens de caixão papelão no depósito.

Gomes

~

Fmbalagens de caixão papelão no depósito, as portas do depósito e
nas aberturas inferiores e sem telas de

Antônio Gomes cozinha sem proteção
Horta
proteção.

Embalagens de caixão papelão no depósito, presença de material
em desuso na cozinha e o piso não estava em bom estado, paredes
Cora Coralina divisórias não eram claras e não estavam em bom estado de
conservação.

Adauto Lúcio
Cardoso

Rgfââgao
Trindade
Padre Marzono

Matias

e

Embalagens de caixão papelão no depósito, as portas . do depósito e
,
N
cozmha sem proteçao nas aberturas inferiores, dep051to pequeno e
sem ventilação.
.

.

.

Embalagens de caixão papelão no depósito e as portas do depósito e
cozinha sem proteção nas aberturas inferiores.
Embalagens de caixão papelão no depósito, prateleiras em péssimo
estado de conservação e as portas do depósito e cozinha sem
proteção nas aberturas inferiores.
de materiais
Embalagens de caixão papelão no depósito, presença
,
..
N
a alimentaçao escolar, deposrco pequeno e sem

Dr. José Xavier
nao pertencentes
Nogueira
ventilação.
Deputado
Renato
Azeredo

&

.

.

Embalagens de caixão papelão no depósito, presença de caixa de
gordura na cozinha, as portas do depósito e cozinha sem proteção
nas aberturas inferiores e sem telas de proteção na janela da
cozinha.
Embalagens de caixão papelão no depósito, depósito pequeno e com

Armando Ziller pouca ventilação.

Embalagens de caixão papelão no depósito, portas da cozinha sem
sem

Mário Mourão proteção nas aberturas inferiores e depósito pequeno
Filho
ventilação.
UMEI Tirol

Presença de material alheio à alimentação escolar.

UMEI
Embalagens dº calxao papelao no deposrco.
Cinquentenário

UMEI Lajedo

Embalagens de caixão papelão no depósito.

%
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~
~
UMEI
Minaslândia

Embalagens de caixão papelão no depósito
armazenada no freezer.

UMEI Floramar Embalagens
UMEI Monte
Azul
UMEI Xodó
Marize
UMEI
jaqueline
UMEI
Mantiqueira

~

~

Ocorrência

Entidade

e

presença bolsa térmica

de caixão papelão no depósito.

~

Embalagens de caixão papelão no depósito e borracha do freezer
com avarias.
Embalagens de caixão papelão no depósito
alheio à alimentação escolar.

e

presença de material

~

Embalagens de caixão papelão no depósito e presença de gêneros
não pertencentes à alimentação escolar.
Embalagens de caixao papelao no deposto.

material alheio à

UMEI Ouro
Preto

Embalagens de caixão papelão no depósito
alimentação escolar.

UMEI Santa

Embalagens de caixão papelão no depósito e material alheio a
alimentação escolar.

Rosa

UMEI Confisco Embalagens

de caixão papelão no depósito.

UMEI Vila São Embalagens de caixão papelão
João Batista alimentação escolar.
UMEI Serra
Verde
Da Vila Pinho

e

no depósito e material alheio a

~

Embalagens de caixão papelão no depósito e freezer com avaria.

Embalagens de caixão papelão no depósito e as portas do depósito e
N
.
cozmha sem proteçao nas aberturas inferiores.
.

.

Embalagens de caixão papelão no depósito, cozinha pequena, piso
e cozinha sem proteção nas
proteção com avarias.

Aires da Mata em
desgaste, as portas do depósito
Machado
aberturas inferiores e telas de

Presença de lixo (entulho) na área externa da cozinha, botijão de
Comunidade gás no interior da cozinha, portas do depósito e cozinha sem
Assis
proteção nas aberturas inferiores e telas de proteção com avarias,
Chateaubriand depósito pequeno sem ventilação e com presença de mofo nas

paredes e janela do depósito sem tela de proteção.
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Depósito Central - Pallets de sustentação dos gêneros alimentícios,
não são adequados.

._.-*
~Cora

~

at-

«..—«_ _

Francisca Alves Presença de caixão papelão no depósito.
—

~

(,.

Coralina piso não estava em bom estado.

«
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UMEI Monte Azul - Borracha do freezer com avarias.

~
UMEI Tirol

-

_4.

Presença de material alheio

à

alimentação escolar.

Cônego Antônio Cadar

Janela sem tela de proteção.

~~~~
Eleonora Pieruccetti Portas do depósito sem proteçao na abertura
—

inferior.

UMEI Xodó Marize
escolar,

—

Presença de material alheio

à

alimentação

E“

«
'
Tr
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UMEI Xodó Marize - Presença de material alheio

'a

alimentação escolar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 040-001, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício
SUSAN/EXTERNO nº 221/2018, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:
—

“,..0 Depósito Central de Gêneros Alimentícios da SUSAN está passando por
reforma para ampliação e melhorias do espaço físico, incluindo a substituição
de todos os pallets de madeira por polietileno reforçado. A ampliação está em
fase final de acabamento; a aquisição de equipamentos está em fase de
licitação; e a aquisição de materiais diversos, como os pallets, já foi aprovada
do ponto de vista financeiro, e o Edital será publicado no início de 2019.
Quanto às considerações das cozinhas e depósitos das escolas inspecionados,
esclarecemos que a Secretaria Municipal de Educação, com base nas
constatações elencadas, notificará todas as unidades educacionais visitadas,
dando—lhes um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das
inconformidades. No caso de problemas na rede física, as unidades farão um
levantamento da demanda, em conjunto com a Gerência de Manutenção e
Expansão da Rede Física, da SMED, para inclusão das intervenções
necessárias no plano de obras. Ademais, a SUSAN, por meio da equipe de
supervisão alimentar, realizou recentemente um diagnóstico da estrutura
física das unidades educacionais, que será encaminhado & SMED, para as
devidas providências. Também realizaremos um novo diagnóstico baseado nos
apontamentos do FNDE, em todas as unidades municipais e parceiros, no
primeiro trimestre de 2019, para encaminhamento à SMED e definição de
metas para adequação de quaisquer inconformidades..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que está tomando providências
com vistas às irregularidades apontadas, o armazenamento, a guarda e conservaçã dos
,
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gêneros alimentícios em locais inadequados contraria o disposto no § 4º, do artigo 33 da
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual determina que cabe às Entidades
Executoras adotar medidas que garantem adequadas condições de estocagem higiênicassanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa.
Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão e/ou sacos plásticos), de acordo com o "Guia de Instruções - Manual de
Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro
Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com
orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, os alimentos devem ser retirados as caixas de papelão
e/ou madeira em que são recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos
apropriados.
E ainda, conforme disposto no item 4.1 da Resolução ANVISA, Resolução RDC
nº 216, de 15/09/2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação:

"4.1.3 As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir
revestimento liso, impermeável e lavável. Devem ser mantidos íntegros,
conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, inhltrações,
bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir
contaminantes aos alimentos.

4.1.4 As portas e asjanelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As
portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser
dotadas de fechamento automático. As aberturas externas das áreas de
armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão,
devem ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e
pragas urbanas. As telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza
periódica.

4.1.5 As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de
conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. Quando presentes, os ralos
devem ser sifonados e as grelhas devem possuir dispositivo que permitam seu
fechamento,
4.1.6 As caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensão compatível ao
volume de residuos, devendo estar localizadas fora da área de preparação e
armazenamento de alimentos e apresentar adequado estado de conservação e
funcionamento.

4.1.7 As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de
objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença
de animais.
4.1.8 A iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de
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forma que as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as
características sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a
área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas
contra explosão

e

quedas acidentais.

4.1.10 A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do
ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão,
condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a qualidade
higiênico—sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente
sobre os alimentos."
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Prefeitura para que, em prazo certo, apresente as medidas
adotadas para cada uma das escolas apontadas no campo evidências, juntando relatórios
fotográficos, que demonstrem a regularização das falhas levantadas pela equipe de
auditoria do FNDE.

Notificar

a

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

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir 0 acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferência-Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.970,72
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$ 2.970,72 (dois mil, novecentos e setenta reais e setenta e
dois centavos).

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

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de

«'
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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
9139—1, Agência nº 1615—2, 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. 2º, da Resolução CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015.

bancários da Conta Corrente nº

Evidências:
OFÍCIO/DGER/AUDITORIA FNDE Nº 01/2018, de 05/11/2018 em resposta à
SA nº 040-003/2018 de 29/11/2018, cópia do Borderô de
de
recursos), extratos bancários da conta nº 9139—1, agência nº
Pagamento(GRU devolução
1615-2 do Banco do Brasil, específica do PNATE e repasses à conta do programa, conforme
segue:

Solicitação de Auditoria

lData Pagamento

—

"Ordem Bancária

”Valor (R$)

~
~

03/03/2017

802808

148,54

04/04/2017

804560

148,54

~

03/05/2017

806475

02/06/2017
04/07/2017
03/08/2017
04/09/2017
03/03/2017
04/04/2017
03/05/2017
02/06/2017

148,54
1

~

"Programa

~

PNATE—Ensino Fundamental

PNATE—Ensino Fundamental

PNATE-Ensino Fundamental

809850

148,54

PNATE—Ensino Fundamental

“813255

148,54

PNATE—Ensino Fundamental

”816782

148,54

[819577
802804

148,54

[346,58

PNATE-Ensino Médio

804569

134658

PNATE-Ensino Médio

806595

346,58

“PNATE-Ensino Médio

810055

“Total (R$)

.

I

“PNATE-Ensino Médio

[

PNATE—Ensino Fundamental

]

PNATE-Ensino Médio

346,58

]

[12.970,72

]

,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 040-003/2018, de
29/11/2018, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG apresentou, por meio
do OFÍCIO/DGER/AUDITORIA FNDE Nº 01/2018, de 05/11/2018, as seguintesjustificativas:
—

‘\
\\ \
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“...Com nossos cordiais cumprimentos e em atenção à solicitação de Auditoria
Nº 040-003-2018, processo que constatou a ”Não utilização dos recursos
financeiros transferidos à conta do Programa”, a Secretaria Municipal de
Educação de Belo Horizonte ( SMED), informa que o Município de Belo
Horizonte vem recebendo, desde 2015, recursos do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) embora não haja, em sua Rede
Municipal de Educação, estudantes matriculados que atendam aos critérios do
referido Programa para fazer jus ao recurso.
Em função disso, a SMED devolveu os recursos recebidos nos anos de 2015 a
2017, por meio de Guia de Recolhimento (GRU), prestando contas dessa
movimentação no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC).

Para evitar a continuidade dos repasses, em 21/03/2017, por meio do ofício
SMED/EXTER/0353/2017, a SMED solicitou à coordenação do PNATE a
suspensão dos créditos, tendo sido atendida, conforme ofício
25099/201 7/Coate/Cgame/Dirae FNDE, de 22/08/17. Ainda assim, em 2018,
foi identificado um crédito nas mesmas circunstâncias, o que exigirá da
Prefeitura de Belo Horizonte mais uma devolução de recursos ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento (FNDE )
—

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que não há, em sua Rede Municipal de
Educação, estudantes matriculados que atendam aos critérios do referido Programa e que
os recursos não utilizados dos exercícios de 2015 a 2017 foram devolvidos pois o Município
não se enquadra no critério estabelecido no art. 22, da Resolução nº 5, de 28/05/2015.
Em análise na movimentação financeira demonstrada pelos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, verificou-se que não foram realizadas
despesas em prol da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
para os recursos repassados pelo FNDE no exercício de 2017, no valor de R$2.970,72. A
Secretaria de Educação do Municipio de Belo Horizonte-MG, justificou a inexecução dos
recursos devido a inexistência de clientela beneficiária do PNATE naquele município e que
está notificou o FNDE quanto a suspensão dos créditos, contudo continuou a receber os
recursos em 2018 e que está adotando providências quanto ao saneamento das
inconformidades que originam o repasse realizado pelo FNDE.

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
parados nas contas bancárias sem perspectivas de utilização, também quanto à efetivação
de novos repasses.

Recomendações:
2 . 1.1 DIRAE

Avaliar imediatamente a situação apresentada, implementando iniciativas com
vistas a acompanhar a devolução dos recursos aos cofres do FNDE, avaliando, adenâis,
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sobre a adoção de rotinas que evitem repasses indevidos e/ou que possibilite ao FNDE
identificar recursos do programa sem aplicação, promovendo, em consequência, medidas
tempestivas com vistas a garantir sua aplicação no objeto do PNATE ou, se forma o caso, a
devolução ao FNDE.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 3.082.530,00
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$ 561.750,00 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta
reais), referente às 30 (trinta) U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo
informação.
—

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

verificação das ações pertinentes

Inspeção nas escolas: verificação 'in Ioco’ Plano de prioridades das U.Ex’s, equipamentos
adquiridos e serviços realizados,—

—

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 30 (trinta) UEXS., bem como, foram
inspecionadas 'in loco‘ 30 (trinta) unidades escolares, conforme segue:

Nº Código INEP
01

&;

31 003697

Unidade Executora

Éãfããââfâítºipªl

31 330850

ªiªoâãiªunicipal

3 1 00263 1

ããcãialãllªnicipal

~

~

Inspecionada Valor Repassado
(R$)

Prºfessºrª
Dr. José Xavier

Monsenhor Artur

26.800,00

s

1

~

s

33
04

31218616

Escola Municipal Padre Carvalho

Moreira

~
~

s

6.240,00

1 7.380,00

16.740,00

s
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~
~
~ ~
~ ~
05

31003018

Escola Municipal Prefeito Aminthas
de Barros

3

06

31 0032 1 2

Escola Municipal Efigéncia Vidigal

s

07

31003280

s

081

31312614

09

31003450

Escola Municipal Modesta Cravo
Escola Municipal Vivaldi Moreira
Escola Municipal Adauto Lucio

1O

~

31 002798

11

~

16.540,00

~
~
~
~
~
~ ~
s

22.660,00

19.480,00
25.000,00

I

l

5

20.920,00

Escola Mun101pal Agenor Alves de
Carvalho

s

2 5.340, 00

31002836

Escola MunlCIpal Alres da Mata
Machado

6

18.640,00

12

31219185

Escola Municipal Anísio Teixeira

s

22.880,00l

13

31219185

Escola Municipal Anne Frank

5

17.320,00!

14

31003492

5

12.630,00

5

18.320,00

~

Cardoso

~

Escola Municipal Antonio Gomes

Horta

Escola Municipal Antonio Sales
Barbosa

~

15 31002992

16

31232009

lEscola Municipal Armando Ziller

17

31003077

Escola Municipal Augusta Medeiros

31 217786

Escola Municipal Aurelio Buarque
de Holanda

1

8

[

3

II

I

19.940,00l

ll

5

13.980,00-

3

23.200100

'

19

310035 14

20

31 003531

21

31 003557

22

31217859

Escola Municipal Conego Raimundo
Trindade
Escola Municipal Consul Antonio

9.760,00

s

1

3

14.680,00

Escola Municipal Cora Coralina

3

21.940,00

Escola Municipal da Vila Pinho

s

22.500,00!

s

1

s

20.860,00

5

20.200,00]

5

15.060,00]

Cadar

~ ~
~

Escola Municipal Deputado Milton

6.1 2 0, 00

23

3 1 003298

~
24

31331589

Escola Municipal Dom Bosco

25

31346853

Escola Municipal Dr. Júlio Soares

26

31003611

[Escola Mfunicipal Elisa Buzelin

27

31 002682

[Escola Municipal Francisca Alves

s

1.880,00

28

~

31002704

Escola Municipal Francisca de
Paula

3

21.640,00

29

312 17891

Escola Municipal Francisco
Magalhaes Gomes

s

1 7720100

~

31002763

Escola Municipal George Ricardo
Salun

s

15.380,00

Sales

~
~
~
30

l

[

561.750,00

Total

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
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Constatações:
3.1 Bens adquiridos/distribuídos sem utilização nas escolas.

Fato:
Em inspeção a Escola Municipal Dr. Júlio Soares foi constatado a aquisição de
uma "Mesa Oficial para Tênis de Mesa em Marmorite", com recursos do PDDE, a mesma
encontrava—se danificada e sem utilização, o que está em desacordo com o art. 25, da
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013 o qual estabelece que cabe a Unidade Executora
zelar pela guarda e conservação dos bens adquiridos com recursos do programa.

Evidências:
Inspeção in loco na unidade escolar citada e nota fiscal

Descrição

Nota
nº

Mesa Oficial para
Tênis de Mesa em 1919

Emissão
30/08/2017

Marmorite

()

fornecedor

a

seguir:

CNP]

Lider Distribuição
e Serviços LTDA

05552969/0001-99

~

Valor (R$)

2.020,00

Soares Mesa de Tenis de Mesa em marmorite » avaliada Escola júlia Soares . Mesa de Tenis de M
—

~

n

~

~~

Escola Júlio Soares - Mesa de Tenis de Mesa em marmon'te

—

~

avariada
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040-002/2018, de
29/11/2018, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte—MG apresentou, por meio
do OFICIO/DGER/AUDITORLA FNDE Nº 02/2018, de 05/11/2018, as seguintes justificativas:

"...d) no caso da aquisição da mesa de tênis em marmorite, adquirida pela
Escola Municipal Dr. ]úlio Soares, a então diretor esclareceu que, como não
dispunha de espaço para sala de jogos coberta, adquiriram a mesa em
questão, considerando que a mesma poderia ser colocada no pátio da unidade
junto a mesas de xadrez/dama de marmorite que foram adquiridas com
recurso municipal, o que tornaria o espaço um local para jogos. A antiga
direção informou ainda que a mesa foi muito utilizada em sua finalidade ate'
julho/18, quando, durante ao Programa Escola nas Férias, alguns
adolescentes subiram na mesa danificando um canto e o pé da mesma. A
atual diretora da escola já se comprometeu a realizar os reparos necessários,
a fim de voltar a utiliza-la em atividades de trabalhos em grupo fora da sala de
aulas e parajogos..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora o fato. Em que pese o fato da entidade
justificar que a mesa projetada em "marmorite" teria maior vida útil, após 1 (um) ano de
aquisição, a mesma se encontrava danificada e sem utilização. A destinação dos bens
permanentes adquiridos ou produzidos cabe a Unidade Executora pela guarda e
conservação dos bens, conforme previsto no art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.1.1 DIRAE

Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE a regularização quanto à utilização dos bens adquiridos/produzidos pelas
Unidades Executoras, conforme previsto na legislação específica do Programa.
3.2 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

e/ou 2º, Art. 49 da

Fato :
No período observado, janeiro a dezembro de 2017, verificou—se débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Unidades Executoras
relacionadas no campo "Evidências", em desacordo com 0 §§ 1º do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:

\

foi
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Extratos bancários da contas específicas conforme exemplificado abaixo:

Unidade Escolar

Conta nº

Agi’ﬁda Valor(R$)
l

Data

Descrição

~

0,351122/02/2017

~

0,35 06/03/2017~
0,35 07/06/2017 Taxa Bacen

Escola Municipal
Professora Eleonora

0,35! 12/06/2017 devolução

7591—4

3608—0

Pieruccettl

0,35 16/06/2017]

]

~

0,35 07/11720171

Tarifa devolução

50,85 08/11/2017

'

2,85" 11/01/2018 "Tarifa extrato
2,95 " 31 / 01 /2018 T ar1'f21 extrat º

'

Escola Mun1c1pal
Agenor Alves

7585-x

cheque

12214

1

]

2,95”31/01/2018 Tarlfa extrato

Escola Municipal
Anísio Teixeira

5883-1

3068-6

4,90 24/11/2017 Tarifa extrato

Escola Muicipal
Fran01sco Alves

9014-x

3610-2

0,35 21/08/2017 Taxa Bacen

.

~

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 040—003/2018, de
29/11/2018, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG apresentou, por meio
do OFÍCIO/DGER/AUDITORIA FNDE Nº 02/2018, de 05/11/2018, as seguintes justificativas:
—

"...a) as Uex em cujas contas foram identificados débitos de tarifas bancárias
já foram notificadas e orientadas a procurarem o gerente da agência bancária
para verificarem as tarifas cobradas indevidamente conforme acordo de
cooperação mútua FNDE-Banco do Brasil de nº 42/2016 e solicitarem o
estorno dos débitos. Todas as unidades foram orientadas também a, nos casos
em que o estorno bancário não for possível, por se tratar de despesa contraída
por uso não previsto no referido acordo, proceder ao ressarcimento do
recurso através de depósito bancário na conta da UEX específica do
programa;
b) a UEx da Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti já realizou as
restituições, a saber:

.
.
.
.
.

R$
R$
R$
R$
R$

0,35 em 16/03/1 7 referente a tarifa de 22/02/1 7,1,40 em 10/08/17 referente as tarifas de 06/03, 07/06,12/06 e 16/06/1 7;
50,85 em 27/11/18 referente a tarifa de
0,35 em 03/12/18 referente a tarifa de 07/11/17
2,85 em 03/12/18 referente a tarifa de 11/01/18

RPNQ 37/2018 / PREF MUN DE BELO HORIZONTE

c) As demais escolas.- Agenor Alves de Carvalho, Anísio Teixeira e Francisco
Alves foram notificadas para fazerem as devidas verificações e tomarem as
medidas para sanarem as pendências apontadas..."

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 § lª e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, que estabelece, conforme
transcrição a seguir:
"...19 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 dispuser a 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:
3.2.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com vistas a resguardar os cofres do FNDE.
3.2.2 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 o Banco do Brasil SA, de forma,
inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

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

e escolas,

bem

2’\
\

. .
Quallflcaçao do instrumento de transferencmzRepasse Direto
. .

N

.

_
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Montante dos recursos financeiroszR$ 6.700.213,44
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
6.700.213,44 (Seis milhões, setecentos mil, duzentos e treze reais e quarenta e quatro
centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 2447/2012 e nº 9562/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº 2447/2012 e nº 9562/2013, eferente a (ao):

- Inspeção 'in loco’: verificação

da situação física das obras.

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

e

tratamento das

Foram inspecionadas as obras de construção de 06 unidades de educação
",A" com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 08/11/2018, conforme segue:

infantil do Proinfância, tipo

ValorRS

Termo de
Compromisso

Vigenma

0244772012

30/05/2019

.

,.

.

.
Obra—Localizacao

rercentual

.

1D

Global

(19259) Solar Rubi

“ººªnggªª

30/06/2019

99.71%
70.27%

1.612.500,00 Execucao

1.252.200,00

1.424.119,30

100%

3.764.767,61 Concluída

1.330.469,06

4.500.676,96

100%

4.207.014,06 Concluída

1.310.619,95

237400316

10 %

3.764.767,61 Concluída
3.764.767,61 Concluída

(1004169) UMEI Lajedo

sªºjºªº

Situação
da Obra

3.725.461,38

1.373.192,26

”ﬁmcaﬁf‘ma

Valor

executado Contrato R$

3.311.412,50

(19692)]ard1m Montanhes

”004172)

09562/2014

1.360.303,21
,

_

Gasto

RÉKÉSÉE

2.733.495,47

3.057.192,05 Concluída
_

(1004176100161166661166

1.330.469,06

2.451.670,99

100%

(1004179) UMEI Diamante

1.310.619,95

2.444.165,49

100%

3.764.767,61 Concluída

(lggâªªnláªm

1.310.619,95

2.357.197,47

100%

3.764.767,61 Concluída

(1004186)UME1F10ramar

1.310.619,95

2.444.165,49

100%

3.764.767,61 Concluída

(1004188)UME1 Belmonte

1.310.619,95

2.346.995,51

100%

3.764.767,61 Concluída

(ªººªlººàgsgªª Sªmª

1.310.619,95

2.446.431,47

100%

3.764.767,61 Concluída

“ºº“ãàgªfflºrºª

1.330.469,06

2.402.637,56

100%

3.764.767,61 Concluída

(1094193) UMEI

1.309.073,45

1.263.420,19

100%

3.764.767,51 Concluída

(1004196)UMElPalmeíras 1.309.073,45

2.371.632,37

100%

3.764.767,61 Concluída

2.440.416,26

100%

3.764.767,61 Concluída

Mantiqueira

“042“m
Cinquentenário

1.310.619,95

17 036153 71

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
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4.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0, em 08/11/2018, verificou-se a
existência de registros de Restrições e Inconformidades não sanadas, lançados em
23/04/2018 e 11/04/2018, referentes à construção de unidades de Educação Infantil, Tipo
A, ID(s) 19259 e 19692, correspondente ao Termo de Compromisso nº 2447/2012, em
desacordo com

o

disposto no art. 10, da Resolução CID/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Registros inseridos na aba: "Restriçoes e Inconformídades", extraídos do
Sistema SIMEC em 08/11/2018. Amostras das inconformidades & seguir:
Obra ID

19692

Data
Inclusão

Descrição

Implantação executada em desconformidade com o projeto . O
11/04/2016 empreendimento está executado abaixo do nível da rua de acesso.
Tipo de risco: - Solicitar projetos para acessibilidade PNE.

Implantação executada em desconformidade com o projeto. Há
taludes gramados no entorno da obra e muros de contenção
23/04/2018 executados, cujos projetos não foram apresentados. Tipo de risco:
Solicitar projeto com ART que assegure a solidez do sistema de
contenção executado.

~

Há taludes gramados no entorno da obra e muros de contenção
executados, cujos projetos não foram apresentados.. Tipo de risco:
23/04/2018
Solicitar projeto com ART que assegure a solidez do sistema de
contenção executado.

23/04/2018

Vidros executados em desconformidade com o projeto. - Vidros
fantasia, previstos em projetos tipologia 4, não foram aplicados
ver: (ARQ261 0505) inserido no Simec.

23/04/2018

executados em desconformidade com o projeto. - Há cerâmica
lOXIOCm aplicada no interior das salas, áreas administrativas e
circulações, quando memorial descritivo (tipologia 4), prevê
pintura acrílica sobre selador acrílico Ver: (ARQ MEMORIAL IMP) inserido no Simec. - Para as paredes internas da cozinha,
memorial específica azulejo 15x15 até a altura de 150cm com
pintura acrílica no restante da parede.

23/04/2018

Instalações elétricas executadas em desconformidade com o
projeto Luminárias redondas, previstas de sobrepor, não foram
executadas conforme especificação na circulação do segundo
andar. - Quadro elétrico foi executado voltado para o interior da
sala de reuniões.

19259

—

—

—

~
23/04/2018

23/04/2018

Instalações idráulicas executadas em desconformidade com o
projeto. - Há banheiro executado em local previsto para depósito
«“x
de velocípedes
Louças e/ou metais executadas em desconformidade com 0 XX
projeto. - Bacia sanitária PNE não possui abertura frontal.

MBWEHQ Hâiªêªvíêiíêão a incêndio executadasª'êên55
desconformidade com o projeto ou não executadas. - Há
mobiliário na circulação do segundo andar, impedindo acesso à
escada externa.

R—Eâêtãílâfêêéêfêê

23/04/2018

~

W»WM———
BH Umei Rubi (fachada)

,.

,-

,,,

__,_._,____

BH Umei Rubi

—

Luzninanas redondas

-
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BH Umei Rubi

—

Mobiliário impedindo saída - emergência

DE BELO HORIZONTE

-

,
_

28 de noa-' de 2618

29 de nov de

’28 13

~

Umeijardim Montanhês - Fachada

e

tampa de acesso

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040-004, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício DVOBZSDISMED nº 181/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:
"

O FNDE já analisou e solicitou correção em algumas inconformidades. As
correções já começaram a ser lançadas na data de hoje no sistema, para nova

apreciação".

Análise da equipe:
A justificativa corrobora

a constatação.

A Prefeitura informou que já inseriu algumas informações e outras estão
sendo corrigidas após análise pela unidade técnica deste FNDE, de forma a corrigir ou
justificar os itens apontados pela empresa fiscal.
O

atraso ou a falta de manifestação e/ou adoção de providências por parte da
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Prefeitura, contraria o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, que em seu
art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para execução das obras no
âmbito do PAC 2, no entanto, afirma que: "As justificativas e projetos foram enviadas e/ou
inseridos no SIstema SIMEC, e reportados ao para análise do FNDE ",
Em que pese as justificativas da Entidade, as restrições e inconformidades
ainda permanecem no SIMEC. A situação verificada está impedindo a análise por parte do
FNDE, quanto ao Cumprimento do Objeto do Programa.
Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

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

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, Obras 2.0 (aba Execução Financeira),
verificou-se que referentes às obras ID 19692 Jardim Montanhês e ID 19259 - Solar Rubi,
não houve a inserção de dados pertinentes a documentação comprobatória dos pagamentos
efetuados com os respectivos laudos e/ou planilha de medição, em desacordo com a letra
"e“, do item III, do art 5º da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Telas do SIMEC - Obras 2.0 (aba execução orçamentária) extraída em
08/11/2018 e processos de pagamentos analisados, notas fiscais conforme a seguir:
Empresa Contratada

Nº Nota Fiscal

I

201422

LIMINE CONSTRUTORA - CNP] nº 11.224.481/0001-35

(

ID 19692 -_]ardim Montanhês )
EDENGE EMPRESA DE ENGENHARIA LTDA. -

CNPJ nº

23.244.973/0001-71 (ID 19259 - Solar Rubi)

I

Data
13/03/2014

201520

24/09/2018

201824

02/10/2018

201827

06/11/2018

201436

13/02/2014

201295

17/12/2012

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 040—004, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício DVOB2—
SD/SMED nº 181/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:
—
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“Esclarecemos que o órgão e setores competentes já foram notificados para
próxima sexta-feira, 07/12, sejam tomadas as providências para
na
que, até
complementação de algumas poucas inserções no SIMEC. Para tanto, contamos com a
compreensão. Aproveito a oportunidade para reforçar nossos agradecimentos pelas valiosas
orientações que rebemos durante o período de trabalho da equipe, realizando auditoria em
parte da nossa rede“.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa da Prefeitura Municipal afirmar que "os setores
competentes já foram notificados para que, até na próxima sexta-feira, 07/12, sejam
tomadas as providências para complementação de algumas poucas inserções no SIMEC", e
importante ressaltar que a ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto à regularidade da
execução dos recursos repassados à conta das obras de construção das creches do
PROINFÁNCIA, contrariando assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no
Art. 59, Inciso 111, letras "f” e "J " da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08. 06. 2012 e alterações
posteriores, no qual se estabelejce que a Entidade tem responsabilidade de:

”f. cíentifícar 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:,l/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.

Recomendações:
4.2.1 DIGAP

Notificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, providencie &
inserção dos dados referentes a obra no SIMEC. mantendo, sempre, o sistema atualizado, na
forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar o cumprimento da citada
providência.
4.3 Inconformidade na documentação inserida no SIMEC.
Fato:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, Aba "execução orçamentária“, &
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte—MG, não identificou a documentação comprobatória
da execução físico-financeira referente ao Termo de Compromisso nº 2447/2012, ID 19692 Jardim Montanhês, com o nome do Programa e o nome do FNDE em desacordo com o
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disposto no Art. Sº, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:

08/11/2018

e

~
~~

Telas do SIMEC - Obras 2.0 (aba execução orçamentária) extraída em
processos de pagamentos analisados, notas fiscais conforme a seguir:
Nota Fiscal Nº

Empresa:

2013121

2013140

~

Contratada: (20.177903/0001-50)
COPERMIL CONSTRUTORA LTDA
(Contrato: 15/02/2012) - Nº 2447-2012

]

Í

-

~
~

"13/09/2013

95.767,74
~

|

201 3 1 50

[09/10/2013: 155.970,15?
09 / 102
l º 1 3" 350 40,12

2013177

[05/11/2013

2013153

~

.

!

|

2013198

||

158387779

10/12/2013

97.701,21

|18/12/2013

83.873,94

201411

17/02/2014

165.097,06

201434

07/04/2014

31.947,82

11/06/2014

687,74

201702

28/06/2017

207,8

20173

29/06/2017

10.538,63

09/08/2017

1.935,17

|

|

~
~ ~

(lºõºmªrdlm Mºntªnhªs

|

L

“|

2013214

201450

20176

[|

|

'

ENGENHARIA LTDA (Contrato:
13/06/2017) - Nº 2447-2012 - (19692)
jardim Montanhês

|

[
]

|

|

Contratada: (11.224.481/0001—35)

LIMINE CONSTRUTORA LTDA
(Contrato: 04/04/2018) _ Nº 2447-2012
(19692)Jardím Montanhês

45.627,11

" 06/08/2013

~

[

Valor R$

Data

~

201711

201713

201716

|!

30/10/2017

48321179

|]

08/11/2017

99.681,07

||

22/12/2017

||

26.175,24

||

31.686,72

|[

28.011,79

20185

27/03/2018

20184

27/03/2018

20189

05/07/2018

]

]
|

|

]

46.180,35

-

20188
~

05/07/2018

185.685,01

~~

~
~ ~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040-004, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício DVOB2—
SD/SMED nº 181/2018, de 05/12/2018, & seguintejustificativa:

"Esclarecemos que o órgão e setores competentes já foram notificados para
que, até na próxima sexta-feira, 07/12, sejam tomadas as providências para
complementação de algumas poucas inserções no SIMEC. Para tanto, contamos com a
compreensão. Aproveito & oportunidade para reforçar nossos agradecimentos pelas valiosas

xº?
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32 11855
X

Nx
X

;x

W».

WX

X

orientações que rebemos durante
parte da nossa rede".

o período de

trabalho da equipe, realizando auditoria em

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, & ausência de identificação das notas
fiscais, contraria o disposto no Art. Sº, 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.
o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
nº
795/2008—TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
fundamentou o Acórdão
sobre a identificação dos documentos:

Além desse dispositivo,

"[...] 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
27/07/2007, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 441/2007, de

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 5 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 que se deixa de fazer
recomendações tendo em Vista que a Prefeitura, após os trabalhos de auditoria, comprovou
que está implementando medidas semeadoras com vistas a identificação da documentação
comprobatória das despesas realizadas, conforme manifestação apresentada.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 3.875.138,69
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 3.875.138,69 (três
milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trína e oito reais e sessenta e nove
centavos) pertinente aos Termos de Compromissos nº 05290/2013, 00474/2015,
00066/2015, 00065/2015,00119/2014, 02810/2013, 13755/2013 e 01292/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
& verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, às contas dos Termos de Compromissos nº(s) Termos de

mobiliários escolares) englobaram

Compromissos nº 05290/2013, 00474/2015, 00066/2015, 00065/2015,00119/2014,
02810/2013, 13755/2013 e 01292/2014. referente à (ao):
—

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

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

Foram inspecionados os mobiliários escolares (conjunto aluno e professor)
conforme segue:
kit

Tº “"'

EMENS) ITENSKOuanudade)

Túnel

Armári :;
alto de aço
cl 2 penas

Con;

[conjunto

de 3

lugares

Eletrico

Berço com
cºlchão

4

de lavar
louça

Poltrona

(gªrciª?

rãpnºo
0

unidades)

Câmara

Armário
roupeiro
em aço
com

[1

portas

Hmm Monte Azul
Umei Paula Ví

29240]

Umcx Ouro Preto

.

kit
TC N o

Armário
alto de

Túnel
colchonete Casinha
Armário
EMEI(s) Gira gira aço c/ 2
Luqlcg em (conjunto
de
roupe1ro em aço
ITENS(Quanti da de)
carrossel portas 4
Pohetlleno
4
boneca
com 12 portas
pratelenas
umdades)
c/chave
.

.

.

.

.

.

-
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umEI _]

Umei Floramar
Umei
Cinquentenário

Umei Belmonte

Umei Minaslândia
Umei Palmeiras
Umei São João
Batista
5-2015

Umei Urca
Confisco

Umei santa Rosa
Umei Diamante

Umei Santa Branca

Umei Manacás
Umei Guarani
Umei Lucas
Monteiro Machado
Umei Alto Vera
Cruz

Umei Santa

s
Armário
alto de

kit

TC

N—(,

.

.

.

Umei Maria Goretti

.

1

0066-2015 Umeí Serra Verde

1

Umei Xodó Marise

1

~
~

Armário

roupeiro
Casinha
Túnel
Gira gira aço c/ 2
, .
Cºlchonete
EMEI(s) em aço
de
Ludico em
carrossel portas 4
(conj. 4
ITENS(Quant1dade)
com 12
.
boneca
Polietileno
pratelerias
umdades)
portas
c/chave

~
4

1

4

1

4

1

I

l

.

1

1

1

1

1

1

~
1

1
1

~
~

TC Nº 02810—2013 (Conjunto Aluno ICJA-OG (Para Alunos Com Altura Entre 1,59m E
1,88m)

Quantidade

Escola Beneficiada
Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira

[Escola Municipal Adauto Lucio Cardoso

Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho

~Escola Municipal Aires

da Mata Machado

[Escola Municipal Anísio Teixeira
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30

‘30

J

~

30

30

[I30

,

35 de

~
~
~
~
~
~
~
~ ~
~
~
~
~ ~~
IEscola Municipal Anne Frank

I

IEscola Municipal Antônio Gomes Horta

I

Escola Municipal Antônio Salles Barbosa
[Escola Municipal Armando Ziller

30
30

II30
II30

IEscola Municipal Augusta Medeiros

33

Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda
‘Escola Municipal Aurelio Pires
~

30

~
30

IEscola Municipal Conego Raimundo Trindade

30

Escola Municipal Consul Antonio Cadar

30

Escola Municipal Cora Coralina

30

Escola Municipal da Vila Pinho

30

Escola Municipal Deputado Milton Salles

30

IEscola Municipal Deputado Renato Azeredo

30

[Escola Municipal Dom Bosco

30

IEscola Municipal Doutor Júlio Soares

I

IEscola Municipal Dr. Jose Xavier Nogueira

~

I

30
30

IEscola Municipal Elisa Buzelin

I30

IEscola Municipal Francisca Alves

I30

Escola Municipal Francisca de Paula

I

30

Escola Municipal Francisco Magalhaes Gomes

30

Escola Municipal George Ricardo Salum

30

Escola Municipal Monsenhor Artur de Oliveira

30

Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira

35

Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros

30

~Escola

Municipal Professora Acidalia Lott

30

Escola Municipal Professora Efigenia Vidigal

30

~Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti

30

Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo

II30

Escola Municipal Professor Edgar da Matta Machado

II30

I

~
I

I

~

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:

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

Programa.
Fato:
Conforme

a

documentação apresentada, verificou—se que a Prefeitura
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os recursos repassados pelo FNDE à conta das ações previstas no
Plano de Ações Articuladas - PAR/Mobiliários e Equipamentos, em desacordo com o disposto
no item I, dos referidos Termos de Compromissos.

Municipal não utilizou

Evidências:
Termos de compromissos, Telas de consulta no SIMEC às contas específicas
dos Termos de Compromissos citados, em 14/11/2018.

~

Banco do Brasil,
Data repasse Agência 1615 Conta
Corrente nº

Termo de
Compromisso nº

Vigência TC

0119/2014

30/09/2019

28/02/2018

0474/2015

30/04/2019

30/806/2017 [nº 000211958

05290/2013

[31/03/2019

ll 28/02/2018 "nº 000158089

Saldo R$

41.410,27
l1.970.066,04

119000168785

TOTAL

331.282,21
[

2.342.758,52

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040—005, de 30/11/2018. a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício GSUPS/DGER nº
192/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:

“Quanto ao item 1, informo que os processos licitatórios para a compra dos
itens relativos aos Termos de Compromisso 0119/2014 e 05290/2013, qual
seja, brinquedos pedagógicos, estão em fase de análise de documentação e
proposta dos fornecedores. As sessões públicas do pregão ocorreram nos dias
22/11/2018 e 23/11/2018, conforme documentação anexa.
Quanto ao item 1, Termo de Compromisso 0474/2015, que contempla itens de
mobiliário, equipamentos e brinquedos de playground, informo que: (i) para
os mobiliários, o processo está em fase de orçamento, pois em diversas
consultas ao mercado, não conseguimos obter coleta de preços para todos os
itens junto aos fornecedores; (ii) para os equipamentos, recebeu-se a
autorização para licitação da Câmara de Coordenação Geral em 03/12/21018
e os procedimentos internos para o encaminhamento da documentação estão
em andamento; (iii) para os brinquedos de playground, o edital de licitação foi
publicado em 04/12/2018 e a sessão pública ocorrerá em 1 7/12/2018".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A Prefeitura Municipal
informou que tem interesse em utilizar os recursos repassados à conta do programa, e
informa as diversas fases em que se encontram as licitações em andamento. Informa ainda
dificuldade na coleta de preços junto aos fornecedores, por estes encontrarem-se defasados
diante de pesquisas de preço atuais
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Em que pese a justificativa apresentada os recursos repassados pelo FNDE
permanecem sem movimentação desde a data do repasse até a data da realização desta
Auditoria, conforme demonstrato no campo evidência. A inexecução da ação pela Prefeitura
prejudica tanto a eficácia do Programa quanto a clientela a ser beneficiada, contrariando o
disposto no Item I do referido Termo de Compromisso, que estabelece:

"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".

Importante ressaltar os procedimentos licitatórios para aquisição dos bens
tiveram origem em agosto/2016 e até a presente data encontravam—se inconclusos, bem
como os prazos de vigência dos referidos termos que vencem em março, abril e setembro de
2019.
Registra—se que os bens a serem adquiridos inicialmente mantêm

vinculação

com obras do PROINFÁNCIA já concluídas.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em 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.

5.2 Ausência de constatações relevantes na execução do
Programa/Convênio.
Fato:
De acordo com a amostra analisada, referente à documentação comprobatória
apresentada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, não foram identificadas
constatações relevantes na execução do Termo de Compromisso nº 02810/2013.

Evidências:
Processos de pagamentos relativos ao Termo de Compromisso nº 02810/2013,
notas fiscais e Relatório fotográficos das escolas Visitadas, conforme segue:

Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ 86.729324/0002—61

Nota Fiscal “

Nº Data
I

Valor
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tai"

27/04/2015

86.240,00

27/04/2015

43.120,00

27/04/2015

26.180,00

27/04/2015

43.120,00

27/04/2015

33.880,00

27/04/2015

35.420,00
17.248,00

27/04/2015
.

27/04/2015

54.208,00

27/04/2015

46.508,00

27/04/2015

16.016,00

27/04/2015

87.780,00

22/05/2015

89.936,00

22/05/2015

2.464,00

22/05/2015

924,00

22/05/2015

72.996,00

22/05/2015

66.066,00

22/05/2015

924,00

22/05/2015

44.814,00

22/05/2015

69.300,00

22/05/2015

13.860,00

25/06/2015

15.246,00

866.250,00

"

'.

'
,

E. M. Profª Efigênia

Vidigal ({2}

Q
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EM. Aminthas

~

EM. Aminthas de Barros [foto 2)

de Barros (foto 1)

~

III.!!“ÍLE
lllª'"“ "
Fa
lã

EM. Francisca de Paula (foto

EM. Francisca de Paula (foto 2)

1)

5.3 Bens adquiridos/distribuídos sem utilização nas escolas.

Fato:
Em inspeção às UMEI Ouro Preto e UMEI Monte Azul, constatou—se &
existência de equipamentos custeados com os recursos do PAR—Mobiliário mediante Termo
de Compromisso nº 1292/2015, sem a devida instalação e utilização pelas Creches em
funcionamento, contrariando os objetivos previstos no Termo Compromisso firmado.

M

Evidências:

xÁ

».X.

Xx

Y~
V,
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Notas fiscais
conforme a seguir:
TC Nº

e

Relatório fotográfico das inspeções as unidades escolares

Item - Quantidade

UMEKS)

1292—2015

~

Umei Ouro Preto

Bebedouro eletrico conjugado

Umeí Ouro Preto

Máquíuna de lavar louças

Umei Monte Azul

Bebedouro eletrico conjugado

-

[

02 unidades

- 01
—

unidade

02 unidades

T.C. N9

Fornecedor

Nota Fiscal nº

Data

Valor R$

Produto

1292/2015

Comercial Usual Eirelli CNP]:
14.050.075/000191

1512

08/09/2016

9.650,00

Máquina de Lavar loucas industrial tipo
monºcamm _ LV

1292/2015

Nova Comercial LTDA. CNPJ
21.4446397/0001-10

508

42628

2‘882’85

mªs.“
Umei Ouro Preto

.
,

Umeijardim Ouro Preto Fachad
—

Bebedouro elétrico conjugado com

duªs Cºlunªs ' BBI

»

»

Máquina de Lavar

~

õde nov 092318
~

Umei Ouro Preto Bebedouro
—

Umei Ouro Preto Bebedouro
—

1

RENs2 37/2018
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~

2/
BH Umei Monte

BH Umei Monte Azul Fachada
—

Azul- Bebedouro

dc nºv dc

Li'J'lC-í

1

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040-005, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício GSUPS/DGER nº
192/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:

"Quanto ao item 5, registro aqui a resposta das UMEI’s Ouro Preto e Monte
Azul, respectivamente:

'"

refere ao bebedouro que esta estragado" conforme no email,
informo que não está com defeito, foi necessário retira—lo do local instalado e
já estamos providenciando sua recolocação, O bebedouro que está ainda em
caixa, estamos provideciando um espaço visto que, não temos um local
coberto para a garantia da conservação do material. Estamos fazendo
levantamento dos gastos para tais ações.
—

O que se

Recebemos 7 bebedouros, sendo que 3 foram instalados nos corredores e 2
no hall de entrada. Destes, 5 eram de adultos com bebedouro infantil acoplado
e 2 para ser colocado em um nível mais baixo, possibilitando o atendimento à

—

criança. No entanto, de acordo com a empresa que construiu o prédio da
escola, o projeto consta somente saída de água para bebedouro adulto. Os
bebedouros foram instalados, inutilizando a parte infantil. Como o prédio se
encontra na garantia, as adequações não foram autorizadas pela GERMAP. E,
pela falta de espaço destinado a instalação, dois bebedouros foram guardados.
Temos 1 bebedouro que se encontra com defeito no qual estamos aguardando
a autonomia financeira da EMEI para efetivar o conserto, pois no ano de 2018
estamos com restrição de gastos".

Análise da equipe:
Conforme inspeção realizada pelos técnicos do FNDE às escolas e justificativa

apresentada pelo Prefeitura, os bens entregues encontram-se nas escolas aguardando
condições para sua instalação para sua destinação seja efetiva de forma a alcançar os
objetivos do programa.
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os bens foram adquiridos dentro do primeiro
notas fiscais de aquisição, estando se
respectivas
das
semestre de 2016, conforme consta
deteriorando em razão de sua não utilização, com o agravante da perda da garantia do

Importante registrar que

fabricante.
Dessa forma, permanece

&

constataçao.

Recomendações:
5.3.1 DIGAP

Notificar

Prefeitura para que, em prazo certo, justifique perante

&

&

FNDE/DIGAP sobre a questão apontada pela equipe da auditoria interna do FNDE, inclusive
quanto às iniciativas que adotou, devendo, ainda, essa diretoria considerar eventual impacto
da questão quando da apreciação da respectiva prestação de contas.

5.4 Os bens permanentes adquiridos não foram localizados.

Fato:
Em inspeção às escolas identificadas no campo "Evidências", não foram
localizados os bens custeados com os recursos do PAR—Mobiliário mediante Termos de
Compromissos nº 0066/2015 e 1292/2015, de modo que não foi encontrada nem possuía
registro de controle patrimonial que comprovasse sua baixa, destinação diversa ou
obsolescência, em desacordo com o pactuado nos Termos de Compromissos.

Evidências:
Notas fiscais e inspeções
.

TC N &

ITENS(Quant1dade)

Armário roupeiro em aço
com 12 portas
4
0

Umei Xodó Marise

()

0

Umei Diamante

4

0

1292/2015

Vincitore Comércio e Serviços
Adminstralivos-EIRELLI, CNPJ
08.508.560/0001-63

0066/2015

Conj ColchoneteBerço com colchão

0

Fornecedor

..

unidades)

0

T.C. Nº

0066/2013

Kit Cºlchonete (conj 4

Umeí Ouro Preto

0066-2015

0065/2015

unidades escolares conforme a seguir:

Umeí Serra Verde

1292—2015

0066-201 5

&

e Comercio Colchoes Ortomda
LTDA. CNPJ 07.628.070/0001-38

Industna

Industria e Comércio de Colchões
Orthovida CNP]: O7.628.070/0001—38

Milanflex Industria e Comércio de
Móveis LTDA CNPJ: 86.729.324/0002—

Notangíscal

Data

Valor R$

89

23/09/2016

6.182,40

1534

29/09/2016

1.080,00

Produto
,
Amªnº
rºçgfªºimMãºº cºm
.

.

Conjunto de Cºlchonete para repouso
(4 unidades) CO3 (PROINFÁNCIA)
—

.

1503

29365

12

'“

l'

540,00

22/09/2015 10.368,00

61
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Conjunto de Cºlchonete paxa repouso
_

Berço com colchão

\

“

~
—__

,

l

"-{”L1;32L‘§)3$"'

, :..

,,

1
v

(.

-

.

28 de nov de 20%.

BH Umei Xodo Marize

-

Escola visitada

BH Umei Ouro Preto

—

Escola visitada

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 040—005, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício GSUPS/DGER nº
192/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:
—

"Quanto ao item 4, registro aqui as respostas das UMEIS's Ouro Preto, Serra
Verde, Xodo Marise e Diamante, respectivamente:.
-

Informo que os berços estão no depósito da escola e que desde 2016 a
Secretaria de Educação na responsabilidade das gerencias de Educação
Infantil estão cientes de que, não foi possível a montagem dos mesmos, devido
a defeitos encontrados nos berços como: perfurações em local errado ou a
falta delas, impossibilitando a montagem e rachaduras que trariam riscos as
cnanças.
-

Quanto aos armários, em visita a EMEI, a SMED junto ao acompanhamento
pedagógico, solicitou que fosse encaminhado para a então Escola núcleo,
Carmelita Carvalho Garcia, visto que segundo a concepção da proposta
pedagógica para a Educação Infantil, não poderíamos ter armários na escola.
-

Conforme informado pela auxiliar administrativo da Inova ao auditor os
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Cºlchonetes entregues na gestão anterior foram devolvidos devido a espessura
(roupa de cama não caberia) e por não ter necessidade e nem local de
armazenamento, ficando apenas 1 unidade na Emei Serra Verde (não
quiseram recolher pois estava dobrado)".

Análise da equipe:
Em sua justificativa & Entidade informa que os bens não localizados,
encontram-se desmontados sem uso devido a problemas que impossibilitam a montagem,
alguns foram remanejados para outra escola, outros foram substituídos por empresa
parceira, corroborando assim o fato apontado pela equipe técnica.

A ausência de bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos às expensas do PAR-Mobiliário contraria o objetivo da Ação discriminada nos
Termos de Compromissos firmados, que identifica e delimita as ações financiadas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.4.1 DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em vista a ausência dos bens em uso
nas escolas inspecionadas ou a sua destinação para unidades não prevista no Termo
firmado, de forma a adotar prontamente as medidas necessárias com vistas a assegurar a
reparação de eventuais danos ao cumprimento do objeto, acionando se for o caso, a
Diretoria Financeira - DIFIN para que tome medidas de sua competência.

5.5 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG não apresentou a documentação
comprobatória pertinente ao tombamento e incorporação ao patrimônio da Entidade dos
equipamentos e mobiliários adquiridos com recursos do PAR-Mobiliário, em desacordo com
o disposto nos Termos de Compromissos nº 1292/2015, 0065/2015, 0066/201 5 e

02810/2013.

Evidências:
Amostra das notas fiscais emitidas inspeção às unidades escolares
Fotográfico a seguir com identificação dos bens sem o respectivo tombamento:

e

Relatório

Fornecedor (Termo de
compromisso nº 01295/2015)

Nota
ﬁscal nª

Data

Valor R$

Descriçao dº Item

Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda. CNPJ: 03.943.197/0001-90

391

25/08/2016

1.163,36

Poltrona indiVidual estofada PO

.
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Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda. CNP]: 03.943'197/000130

392

25/08/2016

1.163,36

Poltrona individual estofada - PO

Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda. CNPJ: 03.943.197/0001—90

393

25/08/2016

1.163,36

Poltrona índmdual estofada - PO

Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda, CNPJ: 03.943.197/0001-90

412

20/01/2017

1‘251'00

Mesa retangular monobloco - M1, Mesa
de trabalho em tampo único M6

Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda. CNPJ: 03.943.197/0001-90

413

Comercial de Máquinas e Móveis
Ltda. CNP]: 03.943.197/0001-90

414

20/01/2017

1‘251'00

89

23/09/2016

6.182,40

Coomercial Usual Eírellí CNPJ:
14.050'075/000191

1512

08/09/2016

9.650,00

Máquina de Lavar loucas industrial tipo
monocamara - LV

Coomercial Usual Eirelli CNPJ:
14.050.075/0001-91

151.)

08/09/2016

9.650,00

Máquina de Lavar loucas industrial tipo
monocamara _ LV

Coomercial Usual Eirelli CN P]:
14.050,075/0001-91

1514

08/09/2016

9.650,00

Máquina de Lavar loucas industrial tipo
monocamara _ LV

29363

22/09/2015

10.368,00

Berço com colchão - BÇl

29364

22/09/2015

10.368,00

Berço com colchão BÇI

29365

22/09/2015

10.368,00

Berço com colchão - BÇI

1377

29/09/2016

”86123

Armário Alto em Aço com duas portas de
abrir— AM4

1378

29/09/2016

1'086'28

Armário Alto em Aço com duas portas de
abrir—AM4

1379

29/09/2016

1.086,28

Armário Alto em Aço com duas portas de
abrir - AM4

Nova Comercial LTDA. CNPJ
21.4446397/0001-10

508

15/09/2016

2.882,85

Bebedouro elétrico conjugado com duas
colunas BB1

Nova Comercial LTDA. CNPJ
21.4446397/0001-10

506

15/09/2016

2.882,85

Bebedouro elétrico conjugado com duas
colunas - BB1

Nova Comercial LTDA. CNPJ
21.4446397/0001-10

510

15/09/2016

2.882,85

Bebedouro elétrico conjugado com duas
colunas - BB1

Vincitore Comércio e Serviços
Adminstrativos-EIRELLI, CNP]

—

20/01/2017

Mesa retangular monobloco - M1, Mesa
de trabalho em tampo único M6

1'251'00

—

Mesa retangular monobloco - Ml, Mesa
de trabalho em tampo único - M6

Armário roupeiro em aço com 12 portas

-

AMZ

08.508.560/0001—63

Milanﬂex Industria e Comércio de
Móveis LTDA CNPJ:
86.729.324/0002-61

Milanﬂex Industria

e Comércio de
Móveis LTDA CNP]:

—

86.729.324/0002—61

Milanﬂex Industria e Comércio de
Móveis LTDA CNPJ:
86.729324/0002-61

Metalurgica S.A-EIRELLI CNPJ:
04.342716/0001—28

Metalurgica S.A-EIRELLI CNPJ:
04.342.716/0001-28

Metalurgica S.A-EIRELLI CNP]:
04.342.716/0001-28

—
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UMEI Monte Azul (Armário Aço duas portas)

UMEI Monte Azul (bebedouro conjugado)

cc: nov de

~

2013
UMEI Ouro Preto (Poltrona individual)

UMEI Ouro Preto (bebedouro)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 040—005, de 30/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG apresentou por meio de Ofício GSUPS/DGER nº
192/2018, de 05/12/2018, a seguinte justificativa:

"Em atenção

Solicitação de Auditoria NºO40-005-2018, processo que
constatou a ”Inexecução das ações do PAR - Mobiliário, ausência de
tombamento e incorporação de bens adquiridos/produzidos, ausência de
inserção de dados da execução no SIMEC, alteração de destinação de bens
adquiridos e bens sem utilização em uma unidade inspecionada", situações
relacionadas aos Termos de Compromisso 119/14, 474/15 e 5290/13,
encaminhamos em anexo os arquivos contendo os devidos esclarecimentos
por parte desta Secretaria.
&

Conforme PORTARIA SMAGEA Nº 004/2010, para fins de controle
individualizado, é utilizado como indicativo também de possível fragilidade e
perecibilidade, aqueles bens que, embora com durabilidade estimada acima
de dois anos, tenham um valor de aquisição igual ou inferior a meio salário
mínimo. Nesses casos, os itens permanentes que se enquadrem nessa
situação, recebem um número de patrimônio que é informado em nosso
sistema de controle (SISBEM - Sistema de Bens Móveis), mas não ocorre a

l

&
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fixação das placas de patrimônio. Iremos incluir em nossa rotina de
verificação física dos bens, os itens apontados e corrigir as falhas que forem
identificadas".

Análise da equipe:
de que os itens permanentes recebem um número de
informado em sistema de controle (SISBEM - Sistema de Bens Móveis),
mas não ocorre a fixação das placas de patrimônio, corrobora a constatação.

A

patrimônio que

justificativa
é

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que incluirá rotina de
verificação física dos bens, os ítens apontados e corrigir as falhas que forem identificadas.
A ausência de incorporação dos bens adquiridos e sua destinação e
identificação com Programa contraria o disposto no item XI desse Termo de Compromisso

nº 04425/2013, que estabelece:

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

Recomendações:
5.5.1 DIGAP

Notificar & Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG, para que, em prazo
certo, comprove perante o FNDE/DIGAP o registro de incorporação ao patrimônio da
Entidade, dos bens adquiridos com recursos do PAR/Mobiliário, mediante a apresentação
de relatórios fotográfico e contábil contendo os respectivos números de tombamento.
6. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2016
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.696.108,07
Extensão dos exames:
Analísada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa de Ações Articuladas - PAR/Caminho da Escola, no montante de
R$ 1.696.108,07 (hum milhão seiscentos e noventa e seis mil, cento e oito reais e sete
centavos),pe1ªtinente aos Termos de Compromissos nºs 03321/2012 e 1763/2014.

XQJ
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Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Caminho da
englobaram
a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
Escola)
pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nº 03321/2013 e nº 01763/2014 referentes
à (ao):

Inspeção 'in loco’: existências dos veículos e atendimento ao público beneficiário do
Programa.
—

Foram inspecionados 16 veículos escolares, conforme segue:
Il

TC nº

H

Tipo

"Marca/Modelo“

Placa

"

Localidade de Atendimento
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PWP-31 37

(manhã) E.M. Padre Francisco
Carvalho Morera, EM. Wladimir de
Paula Gomes, EM. Prof. Lourenço de
Oliveira, (tarde) Em. Padre Francisco
Carvalho Moreira, E.M. Wladimir de
Paula Gomefs.

PWN—2741

(manhã) EM. Prof. Pedro Guerra,
E.M. Elisa Buzelin, E.M. Carlos
Drumond de Andrade, EM. Cônego
Raimundo Trindade (tarde) EM. Prof.
Pedro Guerra , EM. Elisa Buzelin,
EM. Cônego Raimundo Trindade.

PWP-6709

Reserva
(manhã) EM. Minervína Augusta,
EM. jardim Felicidade, EM.

PWP-6134

~

Francisco Campos (tarde) EM.
Sebastiana Novais, EM. Jardim
Felicidade, E.M. Francisco Campos
(manhã)E.M. Prof. Efigênia Vidgal,

PWP—6438

~
*

EM. Prefeito Aminthas de Barros,
EM. Mestre Ataíde (tarde) E.M. Prof.
Efigênia Vidgal, EM. Prefeito
Aminthas de Barros.
(mªnhã) E'M' Dºm Bºscº (tªrde) EM"

c

00 3321 /2013 M‘icroom'b us IVECO , 1tyclass
PWP-63 62

Padre Edeimar Massote, EM. Ignacio
de Andrade Melo, EM. Marlene
Pereira Rancante.

PWP-6375

(manhã) EM. Prof. Tabajara Pedroso,
EM. Antônia Ferreira (tarde) EM.
Padre Marzano Matias, EM. Prof.
Tabajara Pedroso.

PWP-61 18

(manhã) EM. Nossa Senhroa do
Amparo, E.M. Monsenhor Arthur de
Oliveira, EM. Dom Jaime de Barros
Câmara, EM. Prof. Eleonora
Píeruccetti (tarde) EM. Nossa
Senhora do Amparo, EM. Dom Jaime
de Barros Câmara, EM. Carlos Góis,
EM. Prof. Eleonora Pieruccetti.

~
PWP—6355

GMP—8041

(manhã) E.M. Prof. lsaura Santos,

EM. Padre Flávio Giammetta, E.M.
Vinícius de Morais, EM. Sebastião
Guilherme de Oliveira, E.M. Antônio
Salles Barbosa (tarde) E. M. Vinícius
de Morais.
(manhã) EM. Santos Drumond, EM.
São Rafael, EM. Levindo Lopes EM.
Santos Drumond, EM. São Rafael.
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PWP-7494

(manhã) E.M. José Maria Alkmin, E.M.
E.M. Gracy Vianna Lage, EM. Doutor
]osé Xavier Nogueira (tarde) EM.
Dora Tomich Laender, E.M. Gracy
Vianna Lage.

PWP—804O

(manhã) EM. Agenor Alves de
Carvalho, EM. Prof. Acidália Lott.
(tarde) EM. Agenor Alves de
Carvalho, EM. Prof. Acidália Lott.

PWQ-2810

(manhã) EM. SantaTerezinha, E.M.
Dom Orione (tarde) EM. Santa
Terezinha, EM. Dom Orione.

~
01763/2014

BNP—7722

PWQ—2821

PWQ-

~

P“ Júliº Sºªrºs' E,'M' Isrªel
Pinheiro (tarde) EM. Julio Soares,
EM. Israel Pinheiro, EM. George
Ricardo Salum.
E;M-

Microônibus IVECO/Cityclass

2292

(Manhã) EM. Honorina Rabelo, EM.
Maria Assunção de Marco, E.MJosé
de Calasanz, EM. Henriqueta Lisboa
(tarde) EM. Honorina Rabelo, EM.
Maria Assunção de Marco, EM. José
Calasanz, E.M. Monteiro Lobato.
(manhã) dE.M. Luiz Gatti, EM. Pedro
Aleixo, EM. União Comunitária
(tarde) EM. Pedro Aleixo, E.M.
Antônio Mourão Guimarães.

~

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

6.1 Ausência de constatações relevantes na execução do
Programa/Convênio.
Fato:
Considerando a amostra analisada referente aos documentos comprobatórios
apresentados, pertinentes à execução dos Termos de Compromissos nºs 3321/2013 e
01763/2014, à equipe de auditoria não verificou fatos relevantes.
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ônibus - Caminho da Escola RM. de Belo Horizonte

Onibus

«

“..-í

,

Onibus

—

Caminho da Escola PM. de Belo Horizonte

Caminho da Escola PM. de Belo Horizonte

7. Conclusão:
7.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
7.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1; 1.2,- 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 3.2;
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s)
4.1;
respectivo(s) Programa(s), recomendações para atendimento por essas unidades.
4.2,- 5.1; 5.3; 5.4 e 5.5

7.3. 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.
7.4. 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

ix
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eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

8. Encaminhamento:

8.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015.

para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
(PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 6 (PAR—CAMINHO DA
ESCOLA), atentando para o contido no subitem 5.4 e o cumprimento das recomendações
constantes dos subitens 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 e 3.2, 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 Mín. Públicos, T CBS e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.2. DIRAE:

&)

especial aqueles dos itens

1

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;
—

8.4. à DIGAP: &) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 4 (PROINFÁNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) e o cumprimento das recomendações
constantes dos subitens 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 devendo, no prazo máximo de 30 días,
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 o) 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 Mín. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
8.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
do FUNDEB

—

8.6. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, com atenção especial para o item 3.2; 3.2.1 ;
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8.7. Prefeitura do Município de Belo Horizonte - MG, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, ficando consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas ao
51

FNDE.

Em 03/12/2018

~~
AUDIT/C ORAP/DIVAP

AUDIT/CfORAP/DIVAP
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