Governo Federal da Forma a seguir descrifa:

Ao tomar posse na escola, o “gesíor'ª começa a ler contato com osfm'necedores que
prometem/Militar lanro a cotação de preços de capital e cusfeio, ligados aos progrmnas
de verba Federal PDE, PDDE, Mais Educação e acessibilidade para alunos pOr/adores
de necessidade especiais. Ao entrar em contato com o gestor, o_f'ornecedor oferece
vamagens como 10% do valor total em espécie ou outro mimo como notebooks;
geladeiras, condicionadores de ar ou outra necessidade que o "ges/or" pessoa/mente
solicitar.

-

3-Com relação a verba des/inada a acessibilidade na escola, devido à/Eyl/a de maieriais
específicos na cidade de Manaus, () subsecretário de gamão educacional
e sua assessora de nome-elaboraram mn esquema para
usufruir da wverba destinada para tal fim. Esle esquema consíslem em:
O marido

- -

-,_

de-conslíluiu

uma empresa para ojbrnecimenlo des/es materiais,

marido além dos diretores usufruem
defen-z maior porcentagem.
e seu marido
cônjuge recebem comissão como os diretores das unidades.

Wipe/faturados, onde todos
de verba Federal. Sendo que,

1.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

e .seu

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

exercício

2013

Objeto do Programa: CAMINHO DA ESCOLA
PROINFO

—

—

ÓNIBUS PRONACAMPO

e

Projetor
Qualificação do instrumento de transíêrênciazRepasse Direto

Montante dos recursos Bnanceíros:R$ 4.051.826,54
Extensão dos exames:

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pero FNDE à
conta do Plano de Ações Articuladas PAR, exercício de 2013.
—

Informação:
O Plano de Ações Articuladas foi subdividido nas seguintes ações:

Caminho da Escola

-

ônibus Acessível: R$ 3.960.000,00;

Gestão PAR - Educação inclusiva: R$ 98.072,64;

lnú'aestrmura escolar

—

Mobiliário Proínfância: R$

9

|

.82654;

Pronacampo - Construção de Escolas: R$ 613.800,50

Constatações:
1.1 Inexccução das ações do Plano de Ações

Articuladas.
'“

! OJ
'
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ÓNJB US ESCOLAR COM 01 (UMA)
ÁREAS RESER VAS (BOX) PARA
CADEIRA DE RODAS

'

R$132.000,00

5
~

R$ 660.000,00

~

Tola! Geral

R$ 3. 960. 000, 00

~

~

2.

~

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9215/2013

Validação:

] 6/04/20] 3

Validação: 04/2013 a 04/2014
Status: Recurso em conta será executado no mês defevereiro conforme prevísío no Plano
de Tmbalho inserido no SIMEC . Doczmzenros compl'olmíórios Anexo 11.

Ação

Valor

[znplemenfação o Programa Educação Inclusiva: Direito &
Diversidade, que objeiiva a formação de gestores e educadores
para 0 desenvolvimen/o de sistemas educacionais inclusivas.

R$ 98.072,64

~

~

3. TERJWO

~

DE COBJPROÍWISSO PAR Nº 20130049 7

Validação: 16/04/2013
Validação: 08/2013 a 08/2014
Sia/us: Recurso em conta, aguardando aber/mu de Ata de Regis/ro de Preço pelo FNDE.
Documenlos Comprobcztóíos Anexo H].

Ação

Valor

Implemenlação o Programa Educação Inclusiva: Direito &
Diversidade, que objelíva (( formação de gestores e educadores
para
o desenvolvimento de Sisremas educacionais inclusivas.
~
4.

R$ 98.072,64
~

~

TERMO DE COIWPROMISSO PAR Nª201300497

Validação: 30/12/2013
Validação: 12/2013 a 06/2014

Status: Liberado 20% do recurso em conta. Em procexso
Cmnprobalóriox - Anexo [V.
Nome da Obra

AREA 24

—

Tipo de Obra

ÁREA 24
UNIDOS
AREA 24
UNIDOS

—

Quantitativo Valor

COMUNIDADE TRÉS

ESCOLA 06 SALA
PROJETO FNDE

—

COMUNIDADE 'I'RÉS

ESCOLA 06 SALA
PROJETO FNDE

—

ESCOLA 06 SALA
PROJETO FNDE

—

UNID OS

COA/!UNIDA DE TRÉS

lícita/(iria Documentos

[
&

R$

1 022.836,69

R$ 1.023.018,28
'

R$ 1.023.147,51

JJ

k"
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ºª[Gº'l
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T /

R$ 3.069.002,47

Toral Liberado
R$ 613.800,50

~

~

~

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Manaus demonstram que
ainda não Foram executadas as ações referentes aos recursos do Plano de Ações Articuladas - PAR
encaminhados em 20l3. A ação "ônibus acessível” foi iniciada, porém não concluída devido à
impossibilidade do município empenhanªo recurso em tempo hábil. As outras ações do PAR 20I3 não
foram nem iniciadas.
Os Termos de Compromisso das ações destacam em seu inciso I que
Manaus "compromete—se «a excel/lar todas as alividades inerentes à aquisição dos bens
l'qfêi'en/es às ações delimitadas no Plano de Ações m'liculaa'as. "
O período previsto para

a

execução das ações está descrito

a

a

e

Prefeitura de
serviços (..),

seguir

AÇÃO

INÍCIO (MÉS/ANO)

TÉRMINO (MÉS/ANO)

ônibus acessível

04/2013

04/2014

Educação Inclusiva

04/20 [3

04/2014

Mobiliário Escolar

08/2013

08/2014

Pronacampo

04/2013

04/2014

que. o

Assim, em que pese ainda vigºr o período para execução das ações, é importante alertar
tempo transcorrido desde a celebração dos termos de compromisso até 0 presente momento já é

maior do que o tempo previsto para Fmalízá-los, fato que pode prejudicar tanto
& alienista que deve ser beneficiada.

a

eficácia do Programa

quanto

Dessa forum, permanece a constatação.

2.

PROGRAMA PROINFÃNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2013
—

—

Objeto do Programa: Construção de Escola

de Educação

infantil tipo C.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeirosrRFB 2.032.983, | 8
Extensão dos exa mes:

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE
conta do Programa Proinfância, exercício de 2013.
Consta tações:

RA. Nº 3/20I-l / PREF MUN DE MANAUS

à

2.1 Desconformídadc dos dados informados no SIMEC.

Falo:
As etapas executadas das obras estão apresentadas no SIMEC com informações
divergentes das constantes na documentação de pagamento, verificando-se que as informações não estão
sendo atualizadas no SIMEC, Por exemplo, no SIMEC consta que a creche do Bairro Jorge Teixeira da
comunidade Cidade Alta está na 4ª medição, porém na documentação comprobatória consta o pagamento
referente

à 7ª

medição.

Evidências:
Consulta ao SIMEC em 06/02/2014, Planilhas de Medições
Serviços assinados por engenheiros da Prefeitura.

e

Laudos de Execução dos

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002—003/2014, de 12/02/2014, Prefeitura

Municipal de Manaus-AM, apresentou por meio do documento S/Nº,
justificativa:

de 12/02/20I4,

a

seguinte

JUSTIFICATIVA PAC H PROINFÃNCIÁ
Prezado

Sen/101“,

A Prefei/ura de Manaus realizou. no exercício de 2012, processo licitatório para a
construção de 05 (cinco) zmz'dacges escolares de Educação Infantil, objelo do Termo de

compromisso PAC202491/2012 e construção de (nz/ras 50 (cinquenta) unidades
escolares de Educação ÍIZÍÉIIÍÍÍÍ, objeto do Termo de compromisso PA C 2035760012.
No entan/o, em 2013, a nova Administração Municipal, em razão de reordemzmen/o
orçamentário ejínmzceiro dos recursos do município, decidiu pelo cmzcelamenfo de
diversos con/míosjírnmdos pela gestão (Inferior.

Mediante a situação. na pasta da Educação, foram dis/ratados 51 (cinquenta e um)
canil-atos referentes (: consrrução de unidades escolares de Educação hzfêmfil, <i€/0 do
Termo de Coznpromísso PAC2035 76/2012 e 0] (11:71) coním/o de conslrução de uma
mzíclade escolar. obje/o do Termo de Compromisso PAC'202491/2012 lambém foi
dis/ralado.
Após conclusão dos dislrclfudos con/ramais cm obras cas-ião sendo novumenlu licitados
paras novas contra/ações. A partir de então há um novo plmzqiunmzm prevendo a
cons/ração de sessenta (60) novas creches, sendo que destas lemos Olá/mu) inaugurada
e em funcionamento (ID 19280), e estamos com sele (07) em pruma; de construção
(]D's 19283. ] 9284, 19613, 24419, 25448, 25451), qualorze (14) (3171 'processo licitatório

Licitação (]D 's ] 928] , 25404, 25405.
25408, 25410, 25426, 25427, 25428, 25436, 25452. 25454, 25455, 27716, 27717) e 14
(quatorze) em processo de Adesão & ATA de Regis/ro de Preçox do FNDE —
as quais encon/ram-se na C omissão Affunicipal de

Metodologias Inovadoras (lD's 25403, 25412, 25413, 25416, 25418, 25418, 25430.
25431, 25435. 25437, 254447, 27701, 27703. 27714) e as demais em rejbrmu/açãojunto
(

]
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~

ao SIMEC.
Estas ações são um conjunto de medidas que buscam concr'elizm' () objeto consranm nos
Termos de Compromissos firmados entre FNDE/MEC e PMM. Vale ressaltar que ao
executar e concluir lodos as obras de creches. esfaremos contribuindo para redução do

impac/o aos menos assis/idos na primeira infância, czgjajêlixa erá/'in vai de zero aos seis
aims, e que vivem em estado de extrema pobreza e vulnerabr'lídade social. Enfim, o

Município de Manaus, esráfazendo de maneira transparente lodo

esse processo. lãs/amos
riscos envolvidos, assim como das eventuais diâculdades
nes/a img/bmmlação, Obie/o dos Termos de Compromisso pactuadas, tendo em VÍS/(I que
os prazos eli/ão especificar/o.? nas resoluções 13/2011 e 13/2012. que estabelecem

também Cien/es das condições

e

critérios para lranMerência azuomálica de valores no ámbi/o do PAC

2.

Des/as obras em cmdamen/o. estaluos com dificuldades na inserção das informações
Príncípc'llmenre em virmde de inserção errônea no Sislema de Aionilmumenlo de Obras,
no ile/n Total do con/ralo. () que nos impede inserir novas medições. O qual es/(nnos
solid/ando ajus/esjzmlo ao Coordenação—Geral de [mplenzemação (? Moni/oramenlo de
Pl'ojelos Educacionais GG./MP, Sr. Fábio Lúcio de Almeida Cardoso, pois, há um
percam/ua! maior na obra do que cons/a no SIA/[EC, Informamos que 0 Maximo ] () (dez)
.,

dias estarão lodos ajustados ao percentual real.

“'

'
[ªmasso

Si/zmção
”O

,1“
SIMM,

.

'.
m., A /[ªdiçãº
Area/Ban/o/Yeuum

ID

S[A JEC

_

N

AJQdÍÇÚO
o

/,,

Amal

a

60,19%

7

97,11%

A;

AP

19283

4

AP

19613

4

45,28%

4

35, 99%

AP

19284

4

33,07%

4

44,43%

AP

25414

4

0,00%

6

94,82%

*

'

(“rec/zes em
cons/ru Ç ão

.

Dam da
Úl/im a
Afledição

13/11/13
19/06/13
19/06/13

09/12/L

?

,

AP

2545]

,.]

0.00%

3

1.60%

AP

25419

4

0,00%

3

47,44%

ÁP

25448

4

0.00%

3

14,21%

15/08/13
13/08/13

Íj/OS/Íj

Análise da equipe:

A justificativa apresentada deve ser acatada, pois, conforme verificação “in loco” &
Prefeitura não consegue inserir informações SIMEC. Tal problema, como mostrou a Prefeitura, está
sendo tratadoj unto ;: Coordenação-Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais
CGIMP/FNDE.
——
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a ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o
acompanhamento da execução das obras pelo FNDE. O Art. 5°, lnciso lll, letras “Pª da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 estabelece que a Entidade tem responsabilidade de cientificar
mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do objeto conforme o previsto. por
meio do preenchimento dos dados e informações sobre as obras no Módulo de lVloníloramento de Obras
do SIMEC

Deve«se destacar que

.

3.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercicio 2012

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

e

pedagógica dos

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dºs recursos financeiroszR$ 1358245330
Extensão dos exames:

pelo FNDE.

à

Analisada a aplicação de R$ 67.816,20 referentes aos recursos financeiros transferidos
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE-Escola Acessível, exercício de 2012.
Constatações:
3.1 Pagamentos de serviços não prestados.

Fato:
O Conselho Escolar da E. M. Gov. Eduardo Ribeiro efetuou pagamentos no dia
11/07/2013, por meio do cheque nº 850129, para a empresa M. H. Serviços - ME, CNPJ;
lO.496.439/0001—OO, concernentes a serviços não prestados de adequação de banheiro para acessibilidade
de alunos (recursos do PDDE acessibilidade).

Evidências:
Nota ﬁscal nº 136, de 10/07/2013, cheque nº 850129
corrente 9.061-1, agencia 4218-8, Banco do Brasil S/A.

e

extratos bancários da conta

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002-004/2014. de 14/02/2014, o Conselho
Escolar da Escola Municipal Governador Eduardo Ribeiro, apresentou por meio do documento S/Nº, de
14/02/2014, a seguintejustificativa:

Quanto aos questionamentosfeitos, pela equipe do FNDE, durante visita realizada a
referida escola, no dia 10 defevereiro, lemos a infommr o seguiu/e:
A escola/foi contemplada pelo Programa Escola Acessível em 2012. no entanto, vale
ressaltar que a mesma funciona em prédio alugado. Situado a rua liz/erizacional, nº 99,

RA. Nº 3/2014 / PREF MUN DE MANAUS

Cidade de Deus. Diante (listo, ao fazer o plano de ação prioriza/nos, a aquisição de jogos
e diversos uzo/crims didáticos, porém o plano com esias priorizações não/oi aprovado

pelo MEC, lendo sido reenviado para ajustes por 18 vezes (documenlos anexo). Assim,
após a equipe do DAGE analisar a situação, ficou acer/ado que refizéssemos o piano
com a adequação no banheiro e rampas de acesso, logo o plano foi aprovado.
Salle/Homos que os orçamemos e pesquisa de preço foram realizados lendo como base o
prédio alugado.

-

Somente emjoneiro de 2013. o recurso no valor de R$ 10.000,00foi disponibilizado pelo
FNDE. Já com este recurso reprogramao'o, começamos o execu/á—lo emjullzo de 2013,

senhor.

no amigo prédio alugado. Con/lido, recebemos a visita do eir/ão Seereíário de Educação,
e dire/or do Depariamenm Geral de Dis/rifas, senhor

corn a informação de que iriamos mudar de prédio aie', no máximo, o mês

de novembro. Assim sendo, suspender/zm a execução do plano ejicamos aguardando a

referida mudança. Em meados de novembro, a negociação para o aluguel do novo prédio
ainda não havia sido finalizada, mesmo assim, acabamos nos antecipando ao lomar a
inicio/iva de fazer a adequação do banheiro acessivel (fo/ografios anexas). Visio que
lmw'muos comprado parte do malarial e já linha/nos reprogramado 0 recurso de 2012
para 2013.
Com a vinda da comissão do FNDE, buscamos orientação na Divisão de Apoio a Gestão
Escolar (DAGE) e chegamos a conclusão de que a vis/oria deveria serfeila no prédio

amigo, pois o plano de ação do Programa aprovadoforajílilo com base nele. Além disso,
ainda aguardamos afina/ização dos (Mimi/es parafazer a mudança.

Desta forma, equivocamo—uos ao levar a comissão ao prédio amigo, sendo que as noras
fiscais mostram area/{209170 de um {tubal/20 o qual a comissão não pode consta/ar.

Análise da equipe:
A justificativa demonstra que

a

escola municipal Governador Eduardo Ribeiro. que não

possui prédio próprio, mandou executar os serviços em outro local alheio a atual localização. Segundo
ainda a justificativa este fato foi ocasionado pela expectativa da escola de que iria mudar de prédio olé,

no máximo. o mês de novembro.

constatou a

Após esta justificativa a equipe de auditoria vigitou o prédio onde foi feita a obra e
execução do serviço bem como verificou que o imóvel Será utilizado realmente para nova

instalação da escola.
Considerando ajustiﬁcativa apresentada e que os procedimentos adotados pelo Conselho
Escolar, (lado a particularidade do caso. não evidenciaram prejuizos ao Programa, aceitam-se os
esclarecimentos apresentados.
3.2 Irregularidades na execução do Programa.

Fato:

R.A, Nº 3/20M/PREF MUN DE MANAUS
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Em visitas aos endereços constantes nas notas fiscais de empresas que forneceram
serviços e produtos às escolas municipais Lili Benchimol e Governador Eduardo Ribeiro, verificou—se que:
A empresa Jacqueline L, da Silva ME, CNPJ 15.063.281/0001-0’7, que forneceu a cadeira de rodas e
mesa de madeira para a escola Governador Eduardo Ribeiro, não existia no endereço da nota fiscal bem
como vizinhos desconheciam a existência de tal empresa.
—

No endereço indicado do prestador de serviços que instalou os pisos táteís e placas de indicação em braile
na escola Lili Benchimol, a equipe conversou com uma pessoa que morava na casa e ela afirmou que não
existia empresa nenhuma ali que ﬁzesse tais serviços. Afirmou também que o dono da casa chamava—se
e que este era aposentado da administração fazendária e que sofria de mal de Alzheimer
mais
de
cinco.
Destaque—se que na nota fiscal o nome do prestador de serviços é
há
, CPF ..569.332-A empresa M. H. Comércio e Serviços, que executou os serviços de adequação de banheiro da escola

Governador Eduardo Ribeiro, existia no endereço constante na nota fiscal e não foram verificadas, a
principio, irregularidades em suas atividades.
Em visita à escola municipal Lili Benchimol, verificou—se que foram instalados pisos táteis e placas de
sinalizadoras em braile bem como foi adquirido um bebedouro. Em visita à escola municipal Governador
Eduardo Ribeiro, verificou—se que foram realizados serviços de adequação de banheiro para alunos com
necessidades especiais bem como foram compradas uma cadeira de rodas e uma mesa de madeira para
tais alunos.

Evidências:
Notas fiscais conforme a seguir:
'
.

,

UNlDADls
EXECUTORA

,
r
LMPRLSA
4

M.H.
Comércio e
Serviço - ME

(“E da Escola

,,J/CPF
CIN!
1

.

'

.

NOTA
DATA
FISCAL

VALOR

{0/07/2013 8.000.00

-

] ; “mim““ L
da Silva

15.063.281/000l-07 186

Francisco

correspondente

lªuido
* *
Ar ºªrd -

,
“mm

10/07/2013 2.000

Hª'-Pq
.

Mauá—Manuzinha
.

CE da Escola
Benchimol

Lili Mªnº.]

,

')
[97014

M
Arcanjo Paiva 010,369.332-40
.

Marinho Neio

1
7
7
"2/10/20“., “X'-0090

m'ljºndlesªQ
-

,

24.11“ 2, Campos

1971007

_

Av. Marques da Empresa existe
Silveira, ZlS-Sào no endereço

Governadm—

Eduardo Ribeiro

-

“

OBSLRX , AÇAO

HSCAL
.

10.496.439/000l-OO 136

ENDEREÇO
,
,
{\O
lA

iN'A

R$

23/l0/2013 5.000,00

Eliseos

Empresnnão

endereço
correspondente
Empresa não
existe no
enclere º'o

correspondente
_

Fotos a seguir:

./

(,/
.

:"\

lª-i

7

l

;

_\
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~
Jacqueline ].

cla

Silva

—

ME (ibmcccdnr de cadeira de toda

e mesa redonda).

gnv—,..

.

"

.

__" ~

MH. Comércio
banheiro).

MH. Comércio e Serviço - ME (Fornecedor
banheiro).

de serviço de adequação de

Miguel Arcanjo Pnívn Marinho Nelo (fomec. dc piso lálil c placas sinnlímdoms)

1'
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Us

~~
Miguel Arcanjo niva Marinho Neto U‘omec. de piso tátil

e placas

sinalizadores) Jacqueline L da Silva

-

ME (fornecedor de cadeira de roda e mesa redonda).

Manifestação da entidade:

Não foi solitada justificativa às Unidades Executoras.

Análise da equipe:
Conforme consulta ao sitio da Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca da situação
das empresas que forneceram os serviços e os produtos, não foram constatadas irregularidades no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e no Cadastro de Pessoa Física.
De outro lado, é fato que a1gumas das despesas foram realizadas com empresas e
prestadores de serviços que não existiam nos endereços das notas fiscais, conforme verificado pela equipe
de auditoria nas visitas in loco.

.Tambéin, tendo em vista haver denúncia de fatos que envolvem o ex—Subsecretário de
e sua
a equipe de
auditoria solicitou à Secretaria de Educação do Municipio de Manaus, por meio do Departamento de
Recursos Humanos as "fichas cadastrais
citados na denúncia. As informações das
fichas cruzadas com as da documentação de despesa do PDDE Acessibilidade não mostram nenhuma
relação que possa levar ao entendimento de que as empresas e prestadores de serviços que receberam
recursos do Programa são de propriedade
ou
não havendo elementos suficientes que
possam confirmar a procedência da denúncia que motivou a realização desta fiscalização.
Gestão

ex-assessora,

Educacional-

4.

de- ede- _,

TD - PROJOVEM - URBANO exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos tinanceiros em favor dos
estados, do Distrito Federal

e de municípios com população total, igual ou superior a 200.000 habitantes,
promoção de ações de elevação da escolaridade, da qualiticação profissional e participação
cidadã dosjovens bcnedciários.

destinados

à

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos tinanceiros:R$ 1.037.528,10
Extensão dos exames:
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Analisada a importância de R$ 626.361,98) que corresponde aos pagamentos realizados
com recursos da conta especítica do Programa, no periodo de 18/07/2013 a 30/01/2014, após o
recebimento da primeira parcela de recursos destinados ao ciclo de execução da entrada de estudantes em
2013.

Informação:
Em tempo. retifica-se que o montante dos recursos transferidos no exercício de 2013 foi

de R$ 3.128.903,10.

Constataçõcs:
4.1

Transferência dos recursos para conta diversa da específica do Programa.

Fato:
A Entidade transferiu os recursos da conta específica do PROJOVEM para conta diversa
do Programa (Domicílio: 237 - 371 17 153494), quando da operação de pagamento de pessoal vinculado
Projovem.
—

Evidências:
Documentos de pagamento, conforme amostra a seguir: Relação de Ordens Bancárias nº
2013RB 00190 e Relação para Crédito Bancário referente ajulho/2013.

Manifestação da entidade:
Foi entregue a Solicitação de Auditoria nº 002—001/2013, em 10/02/14, à Prefeitura
Municipal de Manaus/AM, solicitando justificativa quanto a constatação de transferência dos recursos
para conta diversa da específica do Programa; mas, até a data de encerramento deste Relatório não houve

manifestação referente

a essa

constatação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal ao transferir recursos da conta específica do Projovem para outra
conta corrente de titularidade da Secretaria Municipal de Educação, quando do pagamento de pessoal do
Projovem, contrariou o parágrafo 2° e o capu/ do artigo 19 da Resolução/CD/FNDE nº 54, de 21/1 1/2012,
os quais determinam que os recursos financeiros de que trata essa Resolução serão creditados, mantidos e
geridos em conta corrente específica do Programa, a ser aberta pelo FNDE/MEC, em agência do Banco
do Brasil S/A indicada pela Prefeitura e deverão ser destinados somente ao pagamento de despesas
previstas nessa Resolução e para aplicação financeira e serão movimentados exclusivamente por meio
eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou
prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pela Prefeitura.

Portanto, permanece a constatação com verificação de reincidência da impropriedade por
parte da Entidade, pois fato semelhante foi apontado nos subitens 1.1, 2.1, 5.3 do Relatório de Auditoria
nº 08/201
Prefeitura Municipal de Manaus/AM.
1

—

5.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício 2013
—
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Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados, Municípios e
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, visando a garantia do
oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de modo a suprir, parcialmente, as necessidades
nutricionais dos alunos, com vistas a contribuir para a redução dos indices de evasão e para formação de
bons hábitos alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos linauceiros:R$ 1950488280
Extensão dos exames:
Do total dos recursos financeiros, R$19.504.882,80, transferidos à conta do Programa
— PNAE, no exercício
de 2013, foi analisada a aplicação de R$
9.927.867,61, referente a cinquenta e um por cento do total. Destes, R$6.l48.867,6l, Foram aplicados na

Nacional de Alimentação Escolar

aquisição dos gêneros da agricultura familiar e R$3.779.000,00, em gêneros não perecíveis. Veriticou—se
também os procedimentos de armazenamento e distribuição dos gêneros adquiridos, bem como, foram
visitadas a Secretaria de infraestrutura e Logística, e local de armazenamento dos gêneros adquiridos, e as
escoias abaixo relacionadas:
- Escola Municipal Professor Paulo Graça
—

Escola Municipal Professor Rosendo Neto de Lima

—

Escola Municipal Lucila Freitas

—

—

—

Escola Creche Profa. Eliana de Freitas Moraes

Escola Municipal Rui Lima
Escola Municipal Raimundo Theodoro Botinelly Assunpção

—

Centro Municipal de Educação Infantil

—

Escola Municipal Osvaldo Sobreira

—

Escola Municipal Antônio Matias Fernando

—

Escola Municipal Irmã Dulce

»

—

CMEI

Escola Municipal Governador Eduardo Ribeiro.

Constatações:
5.1 Deficiência no controle de aquisição e distribuição dos produtos

adquiridos.

Fato:
Em visita à Secretaria de Infra-Estrutura e Logística, para veriticação dos produtos
efetivamente recebidos e distribuídos às escolas, foi constatado a fragilidade dos controles de remessa às
escolas, em que pese a existência dos sistemas COMESC - Controle de Merenda Escolar e SlGEAM »
'(!

(ª
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Módulo Merenda Escolar (em desenvolvimento), especíHcamente: &) Não são registradas todas as
aquisições da agricultura familiar distribuído às escolas; b) Não há medidas adotadas quanto aos produtos
vencidos e/ou estragados que foram recusados tanto pelas escolas, quanto pela própria área técnica da
SEMED, responsável pelo recebimento do produto do fornecedor; e) Falha do processo logístico de
distribuição, tendo em vista a constatação de distribuição de produtos tanto pela SEMED, como pela
empresa fornecedora RIPASA; d) Foram identíflcadas escolas cuja entrega dos alimentos tem ocorrido no
final das aulas ( período da tarde) o que provoca O recebimento sem conferência ou mesmo o Retorno (Ie
Rota - ocasião em que os produtos não são entregues, prejudicando desta maneira o abastecimento das
escolas. e) Ausência do cronograma de fornecimento dos produtos da agricultura familiar, definida pelo
contratante juntó aos fornecedores quando da assinatura do contrato ou Nota de Empenho.
—

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas escolas supracitadas e na Secretaria de Infraestrutura e
Logística (Depósito Central) guias de recebimento de merenda, prestação de contas de merenda escolar
emitido pelas escolas, constantes nos papéis de trabalho.

Manifestação da entidade:

adquiridos, a Prefeitura Municipal de Manaus/AM, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Divisão de Alimentos Escolar, encaminhou o Documento s/u, datado de 19/02/2014, contendo os
seguintes esclarecimentos:

Audi/oria S.A. nº 002-006
de 14/02/2014, que soh'ciía esclarecimentos dos ilens abaixo relacionados;

Conz ox nossos czmzprímenlos, em resposta (: Solicitação de

20] 4,
1-

Con/role de Recebi/neuro

e

/

dis/ribuição dos produtos deficientes

que passamos (] ado/ar novas medidas de con/role, passºu—se a dar
com o nome da Coopera/iva/Assodação e estamos realizando
produza;
enlmdu nos
[evan/amamos diários de controle de saldo. conforme anexo,“
a)

[aún-111011103

nutricionistas passaram a realizar um acompanhamento nmz's preciso com
relação aos gêneros alimentícios que chegam as unidades de ensino. impede/mudo.
oriemando ºe notificando as empresas que descumpre/n seus con/rcz/os' defornecimento;
Os

b)

.

àfalha na disn'ibuíção, informamos que desceizh'a/izamos as ações
junto DÍS/I'ÍÍOS Educacionais dis/rilmz'dos por zona da cidade. para (?!)/6171105“ fig/armações
imeem-árias para avi/m' remessas de produ/os cie/bmw desnecessária as unidades de
c)

Com relação

ensino, ampliando assim, o con/role logístico;

[zsrmamos que se passou (( orien/cn- as c/ís/ríbm'ções de pl'OcÍll/OS com horário
d)
máximo de. 16/101'05, evitando assim, afalla de con/role no recebimento. além de ins/fruir
um cronograma de dis/rihuiçãojun/0 àS unidades de ensino; e
mfbrmamos que apartir des/e Edital de Chamada Pública daAgrícuirz/m Família/',
logo, após a homologação e conhuíação, já eslará disponível os cronogramas de
e)

(» >
,

»

KA.

'

F'llfm'T'T'Z'I""."”

Em atendimento à solicitação de Auditoria « SA 11.“ 002—006/2014, de 10/02/20l4, que
solicitou justificativas quanto a deficiência no controle de aquisição e distribuição dos produtos

”

'
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disn'íbm'ção, bem como, o cronograma de desembolw. dos produtos da Agricullm'n

Familia);
Análise da equipe:
Com relação à manifestação acima descrita, verifica-se:
a Semed inforum (! adoção de melhorias no Sis/enm COMESC

a)

—

Con/role de

Merenda Escola e apresentou nas telas“ de sistema encaminhadas. verifica-se "En/rada de materia/”,
aonde se visualiza a entrada de produto, quantifa/fvo rola/, seu respectivojbmec'edor; e na leia "Guia de
Saída visualiza-se: nº da Guia, identificação da unidade escolar bezzq/íciada e lista de produtos com
seus respectivos qzzmzlímfívos.

a declaração de acompanhamen/o tempestivo por par/e dos Izulz'iciom'stas, previsto

b)

no (N'/, 14
(ai.?

_ó'

]” da Raso/ação nº 38/2009. não vem acompanhada de elementos que rcf/brcem sua atuação,

como: relatórios dos acompanhamentos realizados

e

descrição de suas cns/alações em campo.

a declaração não identg'Hca quais ações efe/ivamenle esfão sendo adotadas para
0)
avi/ar (: remessa em duplicidade às escolas, como 0 que se verificou na Escola A/Ízznícipal Prqfí Paulo
Graça. Ressaltamos que nas informações apl'esenladas pelo sis/ema COMESC, não se verifica a
descentralização por distrito.
a medida adotada atende

d)

62

constatação des/a Audiloría, cona/cio, (( declaração não

vem acompanhada de elementos que reforcem sua e/êíiw'dade.

a medida adorada atende & comralação day/u Auditoria..

e)

A deficiente comprovação da distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos às escolas
nmnícipais não permite verificar a efetividade da execução do Programa, pois não é suficiente a
comprovação da compra dos produtos, más também a sua distribuição às escolas m municipais, momento
em que se materializa & ação pública. Verifica—se que 'os controles de distribuição não apresentaram
informações consistentes sobre o atendimento da rede municípaf de ensino pelo Programa, dificultando a
verificação da efetiva movimentação do estoque em relação aos cardápios estabelecidos e praticados nas
escolas, contrariando o disposto na Resolução nº 38, de 16/07/2009, & 3ª, Inciso II - realizar o controle de
estoque e o armazenamento dos gêneros alimentícios. Dessa forma, as medidas infommdas pelo
município são pertinentes e atendem os apontamentos desta Auditoria, assim que forem efetivamente
implementadas".
5.7.

Não cumprimento do cardápio escolar elaborado por Nutricionista.

Fato:
Nas escolas a seguir relacionadas são utilizados cardápios diferenciados daqueles
elaborados por nutricionistas da Entidade.
- Escola Municipal Professor Paulo Graça
- Escola Municipal Proféssor Rosendo Neto de Lima
- Escola M unicipal Lucila Freilas
- Escola Creche Profa. Eliana de Freitas Moraes
« Escola Municipal Rui Lima
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-

Escola Municipal Raimundo Theodoro Botinelly Assunpção
Centro Municipal de Educação infantil CMEl
—

Evidências:
Inspeção in loco e depoimentos coletados dos gestores
alimentação escolar. Cópia dos cardápios.

e

responsáveis pelo preparo da

B'Ianifestação da entidade:
— SA n.º 002-006/20l4, de
l0/02/2014, que
—
cumprimento
do cardápio Escolar elaborado por nutricionista. &
solicitou justificativas quanto ao não
Prefeitura Municipal de Manaus/AM. por meio da Secretaria Municipal de Educação. Divisão de
Alimentos Escolar, encaminhou o Documento s/n, datado de l9/02/2014, contendo os seguintes
esclarecimentos:

Em atendimento à solicitação de Auditoria

“informamos que 0 cardápio está em./"ase tle/inalização de análise e aprovação jun/o no
Camel/10 Municipal dc Alimentação Escolar, rão logo. seja aprovado, o mesmo deverá
ser encaminhado para fodas as unidades de ensino da rede municipal de ensino, a qual
deverá ser encaminhada os devidos comprovantes de recebimento para o Conselho de
Alimentação Escolar e esta autarquia".

Análise

(1a

equipe:

O questionamento inicial trata de constatação in loco, relativas a execução do PNAE. no
exercício de 2013. enquanto a manifestação apresentada trata do cardápio ainda em elaboração para o
exercício de 2014. Do afirmado pela SEMED, depreende—se a falta de planejamento, haja vista 0 inicio
das aulas terem ocorrido-em 10 de fevereiro de 2014 e, inclusive, de não ter sido o cardápio eiaborado
antecipadamente a ﬁm de nortear a uisição dos gêneros alimentíciºs. O descumprimento do cardápio e/ou
a falta deste contraria o disposto nos artigos 2°, e 13 da Medida Provisória nº 455/2009, convertida na
Lei nº 11.947/2009 e com os artigos 3°, 1; 15, §3°; 17, §1° e 19, Vl, da Resolução CD/FNDE nº 38, de
16/07/2009 e prejudicam o atendimento dos objetivos do Programa. O descumprimento do cardápio e/ou
a falta deste contraria o disposto nos artigos 2°, e 13 da Medida Provisória nº 455/2009, convertida na
Lei nº 11.947/2009 e com os artigos 3°, 1; 15, §3°; 17, §1° e 19, Vt, da Resolução CD/FNDE nº 38, de
l6/07/2009 e prejudicam o atendimento dos objetivos do Programa. Considerando a afirmativa pela
SEMED “0 cardápio está em fase de finalização de análise e aprovação junto ao Conselho de
Alimentação ESCOIar”, permanece a constatação.
1

1

5.3 Falta de laudo técnico que ateste

a

qualidade dos produtos da agricultura

familiar.
Fato:
Não consta laudo técnico nos processos de compra auditados, e/ou na Secretaria de
Infraestrutura Logística - Deposito Central.
e

Evidências:
inspeção in loco realizada na Secretaria de Imªra-Estrutura
nas escolas visitadas.

e

Logística Deposito Central,

'

e
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Manifestação da entidade:
solicitação de Auditoria — SA n.D 002—006/2014, de'10/02/20 l4, que
solicitou justificativas quanto falta de laudo técnico que ateste a qualidade dos produtos da agricultura
familiar, a Prefeitura Municipal de Manaus/AM, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Divisão
de Alimentos Escolar, encaminhou () Documento s/n, datado de 19/02/2014, contendo os seguintes
esclarecimentos:
Em atendimento

à

”Passanios (: ado/or um laudo de Inspeção da Qualidade dos produtos da Agricultura
Familiar, conforme documento anexo.

Análise da equipe:
Conforme disposto na Resolução nº 38/2009, em seu Art. 25, “Os produtos adquiridos
clienl'ela
a
do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de qualidade, naforma do
Termo de C ompromisw (Anexo VI), observando—se a legislação pertinente”. A medida será adotada pela
SEMEC/AM no exercício de 2014 e atenderá a constatação desta Auditoria, quando efetivamente
'
implementada.

para

5.4 Não disponibilização dos documentos da execução do PNAE 2013, aos membros

do CAE.

Fato:
A Entidade não atendeu às solicitação do CAB, no sentido de:
a) enviar a documentação relativa as licitações e pagamentos do PNAE 2013; e
b) informar as providências relacionadas às diversas constatações registradas nos relatórios emitidos pelo
CAE, no periodo de Janeiro a Dezembro, e encaminhados à SEMED/AM.

Evidências:

Ofício nº 010/2012 CAE-GP

e Ata da Reunião realizada em 12/02/2014 entre técnicos
desta Auditoria e os Membros do Conselho de Alimentação Escolar — CAE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à solicitação de Auditoria

SA n.° 002-006/2014, de 10/02/2014, que
à indisponibilidade dos documentos da execução do PNAE 2013, aos
membros do CAE, a Prefeitura Municipal de Manaus/AM, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
Divisão de Alimentos Escolar, encaminhou o Documento s/n, datado de 19/02/2014. contendo os
seguintes esclarecimentos:
—

solicitou justificativas quanto

"Informamos guejá es/amos providenciando o atendimento de todos as solici/uções do
Conselho de Alimentação Escolar, principalmente, no que tange aos documentos de
execução do Programa Nacional de Alimenfc'zção Escolar — PNAE, com relação &
planilha de visita das unidades escolares eslmnos provide;icicmdo () suprimento dos itens
mencionados

Analise da equipe:
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Conforme disposto no Art. 28, inciso ll, da Resolução nº 38/2009, Os Estados, o Distrito
ao CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e
informações referentes a execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de licitação, extratos
bancários, cardápios. notas fiscais de compras e demais documentos necessários ao desempenho das
atividades de sua competência.
Federal

e os

Municípios devem fornecer

Por meio da reunião com os membros do CAE, fomos informados que 0 Conselho
acompanhou mensalmente os aspectos primordiais relativos à alimentação escolar, tais como: Aquisição e

distribuição dos gêneros alimentícios; acompanhamento do controle sanitário

e de qualidade dos
alimentos, e armazenamento, preparação e oferta da alimentação aos alunos; verilicação dos alimentos
nos locais de armazenamento e a fiscalização da forma como são preparados, elaboração e
acompanhamento do cumprimento dos cardápios bem como se a quantidade de produtos enviados às
escolas é compatível com nº de alunos efetivamente matriculados. Um total de noventa e nove escolas
foram visitadas. As constatações destas verificações encontram-se registradas nos relatórios emitidos pelo
CAE. no periodo de Janeiro a Dezembro, e encaminhados à SEMED/AM. A síntese das constatações
abaixo descritas foi comunicada, por meio do Ofício nº Oto-2014 CAB — GP, de 14/02/2014, a esta
Auditoria que as re-encaminhou à SEMED/AM, por meio da S.A. nº 002—006/2014, de 14/02/2014, para
conhecimento e apresentação das justificativas e adoção das medidas pertinentes.

Conselho de Alimentação Escolar
CAE lhflanaus/AM
Quadro Sintese das
impropriedades identificadas nas visitas realizadas às escolas municipais/2013.
—

—

Item

Total

Escolas nas quais foram constatados gêneros

impróprios para
31

consumo
Escolas com ausência de cardápio

59

Escolas com problemas detectados no ambiente de preparo

45

Escolas com problemas no refeitório/espaço Fisico

'

.

31

Escolas com problemas no refeitório/mesas e cadeiras

42

Escolas com depósito de armazenagem com problemas

68

Escolas com problemas nos utensílios de cozinha

43

Escolas com problemas relacionados as manipulador-as de alimentos

30

Escolas com problemas na armazenagem das botijas de gás

79

Até a data desta inspeção o CAE nã havia procedido à análise da aplicação dos recursos
º
repassados pelo FNDE ao Município, em face do não atendimento por parte deste, aos Ofícios n
— GP, de 09/12/2013, 108/2013/CAE — GP, de 10/12/2013 e nº 080/2013 CAE — GP, de
103/2013
29/10/2013. Dessa forma, as medidas informadas pelo município são pertinentes e atendem os
apontamentos desta Auditoria, assim que forem efetivamente implementadas,
6.

Conclusão:

6.1. Programa Nacional de Inclusão de Jovens - TD

—

PROJOVEM URBANO/2013:

/,
(If)
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6.1.1. Constatou—se que a Prefeitura transferiu recursos da conta específica do programa
para conta diversa, visando pagamento de pessoa! do Projovem, contudo, não se evidenciou desvio ou
prejuízo na execução do programa, conforme subitem 4.1.
6.2. Plano de Acão

Articulada

—

Transferência Direta:

6.2.1. Conforme verificado, em relação

à

ação Caminho da Escola a Prefeitura de Manaus

está no aguardo de nova abertura de Ata de Registro de Preço pelo

FNDE para iniciar

6.2.2. Quanto à Educação Inclusiva, de Mobiliário Escolar
ainda não foram iniciadas, porém estão dentro do prazo de execução.
6.3. Programa Proinfância

somente

01

—

e

a

execução da ação

do Pronacampo, as ações

Construção de Creches:

6.3.1. Com relação ao Programa Proinfâncía para construção de creches, verificou-se que
creche está construída e em ãmcionamento e 07 estão em construção. 14 em fase de licitação,

em fase de adesão a Ata de Registro de Preços do FNDE — Metodologias híovadoras e outras 24 em
fase de reformulação junto ao SIM EC. Todas as obras estão dentro do prazo de execução. Veríf'tcou—se,
ainda, que as informações do SIMEC estão desatualizadas, contudo, evidenciou—se que a prefeitura está
14

lendo dificuldades em alimentar aquele Sistema e que já entrou em contato com a DIGAP—FNDE,
estimando em breve regularizar as inconsistências
6.4. Programa Dinheiro Direto na Escola

—

PDDE:

6.4.1. Quanto à denúncia, os exames não evidenciaram elementos que vinculassem os
nomes do ex«Subsecretárío de Gestão
sua fex-assessora-

Educacionale

empresas prestadoras de serviços do PDDE acessibilidade. Contudo, apurou—se, em
visitas in loco aos endereços de alguns fornecedores, que os mesmos não correspondiam aos constantes
*
'
das notas fiscais
às

*

6.5. Proºrama Nacional de Alimentação Escolar

—

PNAE:

6.5.1. Em relação à execução do PNAE, no exercício 2013, verificou-se
impropriedades sanáveis relacionadas a:
&.

ocorrência de

recebimento e distribuição dos alimentos estocados;

b. falhas no processo

c. não

logístico de distribuição dos gêneros adquiridos;

cumprimento do cardápio escolar elaborado por nutricionista;

d. atraso ímotivado na disponibilização dos documentos relativos
2013, para análise pelo Conselho de Alimentação Escolar — CA E: e
e.

a

ausência de laudo técnico que ateste

a

a

execução do PNAE

qualidade dos produtos da agricultura familiar.

6.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo
recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia (: consignadas no
presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo &: tem por objetivo aprimorar os processos
às

administrativos e/ou evitar

a

continuidade de eventuais falhas que podem comprometer o resultado da
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gestão dos administradores, relativamente aos Programas
transferidos pela Autarquia.

e

Convênios Hnancíados com recursos

7. Recomendações:

7.1. A DIRAB

7.1

.

l

.

—

para orientar a PREF MUN DE

MANAUS/AM

não se aplica recomendação, conforme subitem(ns) 3,

l .

7.1.2. não se aplica recomendação, conforme subitemúms) 3.2.

7.1.3. implementar sistema de controles de recebimento e distribuição de forma a
informações consistentes sobre O atendimento da rede municipal de ensino pelo
Programa, a verificação da efetiva movimentação do estoque em relação aos cardápios estabelecidos e
praticados nas escolas, conforme previsto na Resolução nº 38, de 16/07/2009, conforme subitem(ns) S.! .

permitir extração

de-

7.I.4. planejar, elaborar

e

providenciar, tempestivamente, os cardápios

e as

aquisições dos gêneros da alimentação escolar e adotar as medidas saneadoras com vistas ao
cumprimento, em todas as escolas, do cardápio da alimentação escolar, eíaborado por nutricionista para
atendimento de todas as etapas e níveis de educação atendidos pelo PNAE, 0 cunmrimento do cardápio
e/ou a falta deste contraria o disposto nos artigos Zº, [ e 13 da Medida Provisória nº 455/2009, convertida
na Lei nº [ 1947/2009 e com os artigos 3º, I; 15, êBº; 17, êlº &: 19, VI, da Resolução CD/FNDE nº 38, de

I6/07/2009

e

prejudicam o atendimento dos objetivos do Programa, conforme subílem(ns) 5.2.
7.1.5. promover

realização de laudo técnico que ateste a qualidade dos produtos
adquiridos. bem como, adotar as medidas que garantam sua aquisição, estocagem, preparo/mmmseio com
adequadas condições higiênicas e sanitárias até o seu, consumo pelos alunos atendidos pelo Programa,
conforme subitemúls) 5.3.
a

promover o atendimento tempestivo às solicitações, afeta
CA E, prevista no art. 27 da Resolução nº 38/2009, conforme subitem(ns) 5.4.
7. l .6.

às

conmelências do

7.2. A DIGAP

7.2.1. para auxiliar a Prefeitura Municipal de Manaus/AM a manter o Sistema
SIMEC com informações adequadas (: atuaíizadas sobre a execução da construção das creches, conforme
subitem(ns) 2.I.
7.2.2. alertar a Prefeitura Municipal de Manaus/AM solne o longo tempo decorrido
desde a celebração dos termos de compromisso sem que tenham sido iniciadas & execução das ações

previstas, conforme subitem(ns) 1.1.
7.3. A CGAUX

Os

7.3.1. para orientar a Prefeitura Municipal de Manaus/AM & somente movimentar
recursos do programa na conta específica conforme as normas regulamentares do Projovem Urbano,
xfx

lcje 23

RA. Nº3/20H IPREF MUN DE MANAUS

~

conforme subitem(ns) 4. l

.

8.

Encaminhamento:

8.

l.

para conhecimento

e

Coordenação Geral de Execução de Programas de Concessão de Auxílio - CGAUX,

a

providências quanto às recomendações contidas no subitem 7.3;

a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais
DlGAP, para
providências quanto às recomendações contidas no subitem 7.2;

8.2.

conhecimento

e

—

8.3. à Diretoria de Ações Educacionais

—

DIRAE, para conhecimento

e

providências

quanto as recomendações contidas no subitem 7.1;
8.4. ao Departamento de Policia Federal - Superintendência Regional no Amazonas, em
atendimento ao Oficio nº 7772/2013 SR/DPF/AM;
—

8,5. à Controladoria Geral da União - CGU/PR, em atendimento ao disposto nos art. 8° e
9º da lN/CGU nº 07, de 29/12/2006.
8.6. à Prefeitura Municipal de Manaus/AM, para conhecimento;

87.

Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas CGCA P, para subsidiar análise das prestações de contas dos Programas consignados neste relatório.
à

8.8. a Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas no subitem 7.1, a DIGAP, subitem 7.2, e à CGAUX, subitem 7.3;
8.9. ao Ministério Público Federal
conhecimento, em particular quanto ao item 3.2;

8.l0.

ao

-

Procuradoria da República no Amazonas, para

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para conhecimento, em particular

quanto ao item 3.2.

Em 18/02/20 l 4
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N" 3/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas
papéis de trabalho. encaminhe-se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Em

e

estão suportadas em

(N]__ÚQQ_
_M__

~

hefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

Qª/gfi/ [720,1] Z/_
Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.

Em

67—37

~

[)?/45,9

_

A udítor—Chcfe

Ciente.
Retorne—se à A uditoría interna para adoção das recomendações sugeridas.

~

Em OEM

(LH_.(IEª_//_/,_

Presidente

R..-X.
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