5553935 m 11130011151111’111131195m

,

º I Lj

o

MINISTERIO DA EDUCAÇAO

.Eu:(

_

l

na.—_. 1—1:;

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao

O

“I l ,gifs
Z

p..-<=:—

Auditoria Interna

“ªº“

Coordenação de Acompanhamento e
Divisão de Auditor 1a de Programas

1;-

O1

tentação

»

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 9/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL/MS
Auditoria realizada nos Programas/Comerrios financiados com recursos transferidos pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação FNDE, em cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria
Interna - PAINT/2014. Foram examinadas no período de 17 a 28 de março de 2014 as seguintes ações:
—

- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- PRONA FEC— exercício 2013

Anahsado por:
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - exercicio 2013.
Analisado por:
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano - exercício 2013.
Analisado por:
—

—

Programa Brasil Alfabetizado - PBA

—

exercicio 20l3.

Anªlisadº pºr:
Plano de Ações Articuladas
Analisado por-

—

—

PAR Termo de Compromisso nº 7591/2013.
—

por-e

- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE— exe1c1c1o 2013.
111111111110

ll - Termo de Compromisso nºs 206455/2013,
206454/2012, 203689/20i2, 203604/2012 (Construção de Quadras Poliesportivas).
e
Analisado por:
- Plano de Trabalho Anual PTA Convênios nºs 702373/2010, 700394/201 (: 700381/20l 1
e
Analisado por:
«
Programa Nacional do Livro Didático PNLD - exercício 2013.
- Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

—

—

1

—

11112111110101:

Histórico:
- PROGRAMA

NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO Exercício 2014
—

SED/MS
é formada por estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam ensino fundamental c/ou ensino médio.
Algumas escolas também atendem ao Ensino de Jovens e Adultos « EJA e ao ensino proiissionalizante.

A rede de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul

—

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
rede da SED/MS foi beneficiada no exercício 2014, com:

—

F

.
I
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-

distribuição integral dos livros didáticos para

o segmento de 6° ao

9º ano do ensino

fundamental;
- reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização Matemática, Letramento e
Alfabetização, Língua Estrangeira, Filosofia e Sociologia; e
- reposição e complementação

ano do ensino fundamental e

parcial de livros reutilizáveis para os segmentos de 2° ao 5°
médio.

lº ao 3º ano do ensino

A equipe de auditoria, no periodo de
estabelecimentos de ensino, conforme seguem:
CÓDIGO

ESCOLA

50005995

BE José Maria Hugo Rodrigues

50005812

EE Prol“ Ada Teixeira dos Santos Pereira

50006002

EE Lino Villachá

50005880

EE Prof. Henrique Ciryllo Correa

50005855

EB Prof“ Ioelina de Almeida Xavier

50006053

EB Padre João Greiner

50006010

EE Lúcia Matins Coelho

50006410

EE Joaquim Murtinho

50006495

BE Vespasiano Martins

50006509

EE Hércules Maymone

50006355

EB

11 de

28/03/2014, visitou uma amostra de 30

Outubro

50006452

EE Olinda Conceição Teixeira Bacha

50005774

EB Luisa Vidal Borges Daniel

50006290

EE Antônio Delfino Pereira

50005936

EE Dolor Ferreira de Andrade

50006398

EE Arlindo de Sampaio Jorge

50006240

EE Waldemir Barros da Silva

50006231

EE Teotônio Vilela

50006320“

EE Protº Fausta Garcia Bueno

50005740

EE Elvira Mathias de Oliveira

50008501

EE Prof“ Zélia Quevedo Chaves

50005863

EE Prof‘ Thereza Noronha de Carvalho

50006460

BE Padre José Scampini

50016024

17 a

EE Presidente Vargas

50016008

EE Menodora Fialho de Figueiredo

50006088

EE

50005987

EE José Mamede de Aquino

Prot21

Alice Nunes Zampiere

50028880

EE Prof" Clarinda Mendes de Aquino

50005871

EE Profª Elia França Cardoso

50006479

EE Prof' Delmira Ramos dos Santos

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de questionários e
entrevistas conduzidas nas escolas listadas. Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas
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informações e sintetizam a visão dos gestores locais quanto aos tópicos abordados. As considerações e/ou
recomendações da Auditoria, quando houverem, têm por objetivo propiciar à área gestora no FNDE o

aperfeiçoamento das regras estabelecidas.
1.

Utilização dos livros.

Em todas as escolas observou-se a utilização dos livros didáticos como parte integrante da
Política Pedagógica, em conformidade com o que dispõe a alínea “e”, Inciso IV, da Resolução/CD/FNDE
nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
2.

Avaliação da quantidade recebida.

Cerca de 23% das escolas consideraram ser adequada a quantidade de livros recebida em
2014. O restante considerou serem elevadas a falta e/ou sobra em alguns titulos/séries.
Foram declarados como mais relevantes os casos que seguem:
- EE Lino Villnchá:

A escola nunca ofertou & disciplina espanhol no ensino médio, mas recebeu livros da
matéria nos últimos anos; Com inclusão da remessa recebida em 2014 haviam acumulados no período da
fiscalização: 807 livros do lº ano; 461 do 2° ano e 361 do 3º ano.
Em razão de aumento de alunos em relação ao ano de 2013, houve insuficiência de livros
nas disciplinas dos 7º e 8° anos do ensino fundamental. Em 2014 aumentaram 56 alunos no 7º ano e 20
'
alunos no 8° ano.
—

EE Prof. Henrique Ciryllo Correa:

Em 2014 houve redução na demanda por Ensino Médio uma vez que parte do alunado
outros
migrou para
programas como o EJA. Dessa forma houve excedente nos titulos do ensino médio.

Houve falta de títulos para o 5° ano uma vez que este ano foi introduzido na escola em
2014.

Houve falta em todos os outros anos do Ensino Fundamental, em razão de que no
município de Campo Grande houve um aumento acentuado das matrículas nas escolas estaduais, tendo
em vista crise política no município e atendimento precário na rede municipal.
—

EE Prof" Joelina de Almeida Xavier:

Houve falta para 0 7° ano em razão de aumento não previsto da quantidade de alunos em
2014. Devido à insuficiência os livros não foram distribuídos e ficam na sala de aula para

compartilhamento.
-

EE Joaquim Murtinho:

Tx_

A escola recebeu 420 livros divididos em 7 disciplinas para o 8° ano, apesar de não ter
havido escolha em 2013 para aquele ano. Os 3 últimos censos no Sº ano registraram 60 alunos em 201 e
1

nenhum aluno em 2012

e

\\.\
&

2013.
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- EE Dolor Ferreira de Andrade:
No período noturno só foram entregues História, Filosofia, Sociologia e Espanhol, pois
para as outras matérias não haviam livros suficientes. Os livros não distribuidos estão sendo
administrados na sala de aula.
—

EE Arlindo de Sampaio Jorge:

Houve excedente em todos os títulos para 0 6° ano.
Houve falta em todos os títulos para algumas turmas dos 7°, Sº e 9º.
- EE Waldemir Barros

(1a

Silva:

Por ter havido o aumento de
para as matérias de Matemática e Geografia.
-

l

turma em 2014, houve falta no

do ensino médio

EE Teotônio Vilela:

Houve falta de aproximadamente 100 livros de História para
ensino médio.(código do titulo: 25102C0601).
—

lº ano

as

turmas de

1°

ano do

EE Profª Fausto Garcia Bueno:

Houve sobra em todos os títulos do 3° ano do ensino médio, em razão da diminuição de
45 alunos matriculados.

Houve falta em todos os títulos do

lº ano

do ensino fundamental, em razão do aumento

de 90 alunos matriculados.
—

EE Elvira Mathias de Oliveira:

Houve falta no 6° ano devido ao número de matrículas maior que o esperado.

Houve falta de livros para turma do 7º ano (cerca de 30 alunos), mesmo sendo o
número de matrículas dentro do esperado, pois no ano anterior haviam 3 sextos anos e consequentemente
1

eram esperados 3 se'timos anos em 2014.

Houve sobra de livros no 9° ano (matrículas abaixo do esperado).
-

EE Padre José Scampini:

Houve redução na escola de 5 turmas do ensino médio (aproximadamente 220 alunos),
tendo por consequência a sobra de livros de vários títulos.

Houve falta de livros no ensino fundamental.
»

EE Presidente Vargas:

Houve sobra de 390 livros da disciplina Espanhol que não
estabelecimento.
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Houve falta de 15 livros no lº ano do ensino médio nas disciálinas Biologia, Matematica
e

Física.
—

EE Menodorn Fialho de Figueiredo:

Houve sobra de livros da disciplina Espanhol que era oferecida até 2013
ofertada em 20l4. Sobraram 78 livros lº ano; 91 livros 2° ano e 52 livros - 3° ano.
—

—

e

deixou de ser

—

EE Profª Alice Nunes Zampiere:

Houve migração de alunos do ensino médio regular para o EJA. Ha na escola um grande
excedente de livros das disciplinas Filosofia (230 livros) e Sociologia (72 livros).
—

EE Prof“ Elia França Cardoso:

Devido

a uma

procura maior pelo 9º ano houve falta em todos os títulos deste ano.

3. Controle de entrega dos livros aos alunos.

Todas as escolas apresentaram documentos do controle de entrega dos livros aos alunos,
em conformidade com o que dispõe a alínea “11”, inciso IV, art. 8°, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de

28/08/2012,

e

alterações posteriores.

As Escolas Estaduais Luisa Vidal Borges Daniel e Antônio Delfino Pereira oferecem
Educação integral na qual os alunos ficam na escola o dia todo. Dessa forma optaram pela permanência
dos livros nas salas de aula, liberando—os para que os alunos os levem para casa no periodo de provas e
aos finais de semana.
4.

Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo.

Todas as escolas apresentaram registros da devolução dos livros ao final do ano letivo,
porém não há apuração do percentual de devolução conforme dispõe a alínea “11”, inciso IV, art. Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores,
Apesar de não haver o cálculo do percentual devolvido, 47% das escolas estimaram que a
devolução ocorre em quantidade acima de 90%; 47% na faixa de 80 a 89%; e 6% estimaram a devolução
na faixa de 60 a 79% dos livros entregues aos alunos no inicio do ano letivo.
5.

Livros excedentes nas escolas.

Em 20% das escolas foram encontrados livros excedentes aguardando remanejamento ou
retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando alguma aplicação do disposto nas alíneas "e”, Inciso
111

e

“k”, Inciso IV,
6.

art. 8°, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

Participação dos professores na escolha das obras.

‘.\
Em todas as escolas foram documentadas reuniões que comprovam a efetiva participação
dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas na escola, demonstrando a
conformidade com o que dispõe as alíneas “b” do Inciso III, “b” e “d” do inciso IV, e “a” do inciso V, art.
8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
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Material de divulgação entregue nas escolas.

7.

Em 43% das escolas visitadas os dirigentes declararam receber, exclusivamente pelos
correios, material de divulgação enviado pelas editoras.
Em 57% os dirigentes declararam que na entrega de material de divulgação realizada

tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por representantes das editoras.

A dirigente da EB Profª. Joelina de Almeida Xavier pontuou que as editoras Moderna (:
Saraiva enviam amostras das obras por meio dos correios enquanto a editora Atica entrega as amostras
diretamente na escola.

A entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal contraria o
disposto no Inciso VII], § 3°, art. 3° da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da
Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais ou a seus representantes a prática de:

“VIII

realizar pessoalmente a divulgação ou entrega de qualquer material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado da avaliação ou a
divulgação dos guias de escolha pela MEC/FNDE, ate' afinal do periodo de escolha pela internet e pelo
formulário impresso. sendo permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogoS,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como a entrega de materiais de
forma impessoal, pelos Correios ou forma equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou
"
outrem com vínculo funcional evidente com o Titular de Direito Autoral;
—

Grau de satisfação com

8.

o

Programa Nacional do Livro Didático.

Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular e bom, 53% das escolas avaliaram
o Programa como bom e 47% como ótimo.
9. Sugestões

para aperfeiçoamento do Programa.

Das 30 escolas visitadas 24 apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento do Programa.

Segue a consolidação das sugestões:
Nº de
escolas

.

.

.

_

.

Representanvidade Sugestao / Solteitação

13

43<yD

Utilizar dados ou censo mais recentes para aproximar o quantitativo de livros distribuídos
alunos matriculados.

5

17%

Oferecer obras multidisoiplinares (por área de conhecimento) para facilitar aos alunos o transporte diário
dos livros. em especial para os que saem direto do trabalho para a escola.

4

13%

Aumentar o quantitativo de exemplares para os professores.

3

10%

Reforço e reserva técnica por título escolhido pela escola enão por título que apresenta a maior
quantidade dentre os escolhidos.

2

7%

livros enviados

à

realidade de

.

Considerar o nº de alunos matriculados em determinada série do ano anterior para ajustar o quantitativo de
a série seguinte no ano corrente. Ex.: Havendo 60 alunos na 6ª série em 2013
provavelmente haverá 60 alunos na 7a série em 2014,
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3%

Unilicar a escolha das obras por microrregiões para faciiitar (] remaneiamenio, pois nem sempre as escolas
optam pelos mesmos titulos. Ex.: Na região da EE Arlindo de Sampaio Jorge o COUNE Conselho das
Unidades Escolares abrange 5 escolas que têm uma realidade muito semelhante, inclusive compartilhando
professores e havendo intensa migração de alunos entre os estabelecimentos de ensino dessa região,

l

3%

Aumentar a quantidade de obras de divulgação e envia—las diretamente para o endereço dos professores.
propiciando que todos tenham mais tempo para uma cuidadosa escolha.

—

RECOMENDAÇÓES:
Considerando

as

manifestações dos gestores e as observações in loco, recomenda—se à DlRAE:

orientar a Secretaria de Educação de Estado do Matogrosso do Sul que informe tempestivamente ao
FNDE a existência de escolas/séries com recebimento de livros de disciplinas não ofertadas ou com séries
extintas no biênio de reposição;
—

orientar à Secretaria de Educação de Estado do Matogrosso do Sul que informe tempestivamente ao
FNDE a existência de escolas com aumento ou diminuição na oferta de séries em razão da migração de
—

alunos entre as redes estadual e municipal ou da migração entre 0 ensino médio
EJA;

Adultos
«

e

o Ensino de Jovens e

—

solicitar

à Secretaria de Educação de Estado do Matogrosso do Sul que

oriente as escolas

a

apoiarem o

percentual de livros devolvidos ao final de cada ano;

solicitar à Secretaria de Educação de Estado do Mato Grosso do Sul que apure a entrega de amostras
diretamente nas escolas por representante da Editora Atica ou por representantes de outras editoras,
informando o resultado ao FNDE para providências pertinentes;
—

analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais e, caso possível, realizar mudanças que
aperfeiçoem os procedimentos atuais.
-

—

1. PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO
TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2013
—

Objeto do Programa: Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educação profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de
formação inicial e continuada ou qualificação profissional.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 18.483.060,00
Extensão dos exames:
Anaiisada

a

aplicação de 26% da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo

“
FNDE à Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul — SED/MS, à conta do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, exercício de 20i3.

Informação:
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Em 2013 foram repassados R$ 18.483.060,00 para a execução do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC. Até a data de 31/12/2013 foi executado o seguinte
—

valor:
Descrição da Ação

Plano de Trabalho

Executado

Saldo

Auxílio Financeiro

R$ 9.682.552,43

R$ 2.973.496,89

R$ 6.709.055,54

Alimentação

R$ 1.817.592,17

R$ 569.050,00

R$ 1.248.542,I7

Transporte

R$ 3.182.517,99

R$ l.221.310,27

R$

Manutenção

R$ 363.518,43

R$

Material Pedagógico

1

1

l.96l.207,72

R$ 25 l.638,43

1.880,00

R$ 3.185.712,61

R$ 7.500,00

Seguro

R$ 251.166,37

R$ 0,00

R$ 25 ] .166,37

TOTAL

R$ 18.483.060,00

R$ 4.883.237,16

R$ 13.751.988,28

Em 31/12/2013, o saldo do PRONATEC, já inclusa

R$ 3. ! 78.212,61

&

aplicação financeira, em de R$

16.l45.235,04.
Constatações:
1.1

Elevado índice de evasão de alunos matriculados no Programa.

Fato:
Veríflcoll-se elevado índice de evasão de alunos matriculados no PRONATEC, tendo em
22/10/20I2 & 28/03/20] 4, período que foram concluídas as primeirasturmas do
PRONATBC CONCOMITANTE, o número de alunos concíuintes representou 42,97% do total de alunos
que iniciaram os cursos. Verífícou—se também que, apesar das desistências e dos cancelarneluos_das
matriculas, não houve., durante o período, novo preenchimento das vagas.
vista que entre

as datas de

Evidências:
Planilha do PRONATEC CONCOMI'I“ANT'E na qual é informado entre outros: cursos,
carga horária, início e fim dos cursos, vagas pactuadas e concluintes dos cursos; planilha de
acompanhamento do PRONATEC fornecida pela SED-MS.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—003/2014, de 26/03/2014, na qual foi
solicitadajustiflcaíiva quanto a não substituição de alunos cujas matrículas foram canceladas, a Secretaria
de Estado de Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul — SED-MS, por meio do Ofício nº

].088/GAB/SED/2014, de 28/03/2014, apresentou
A lei

&

seguintejustificativa:

9.394/96. que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação básica, em seu
((r/igc 24, inciso V], esmbelece: ”o controle de frequência fica a cargo da escola,
conforme () disposlo no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino,
exigida a frequência mínima de selen/a e cinco por cento do lola] de horas [ativas para
n.

aprovação ".
A organização curricular para oferta dos Cursos de Educação Prqftssr'onal Técnica de
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Nível Médio na Rede Esradual de Ensino de 11/1010 Grosso do Sul e'fornm/izada em
Projeto Pedagógico próprio de cada Curso, em consonância com a noz-mafização do
Sis/enm Esladual de Ensino. Nesse instrumento, é eslabelecída a obrigatoriedade do
cumprimento de, no mínimo, serema e cinco por cento do rola] de horas [eº/ivas em cada
módulo para a aprovação do aluno, de acordo com a legislação vigente.
Deste modo, uma vez cwnprídos vinte

e cinco por cento da carga horária do módulo, as
vagas oriundas de desistências ou cancelamento de marrículas não podem ser
Preocupados, do conlrárío, () esfuziante Seria matriculado já em situação de reprovação.

Análise da equipe:
Conforme os esclarecimentos apresentados pela Secretaria de Estado de Educação do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul — SED-MS, os cursos ofertados são divididos em módulos e
quando atingidos vinte e cinco por cento da carga horária do módulo, as vagas oriundas de desistências ou
cancelamento de matrículas não podem ser reocupadas.
A equipe de auditoria do FNDE VCI'ÍfÍCOU que entre 20l2 &: 2013 foram ofertados trinta e
dois cursos do PRONATEC, sendo que trinta foram divididos em três módulos e dois em quatro módulos.
A seguir exemplos de alguns cúrsos ofertados pela SED—MS:

Município Escola

Amambai
Anastácio

EE Dr. Fernando
Correa da Costa
EE Cªrlºs Drummond
de Andrade

da Costa
Bataguassu fªlª/1311061

Curso

Carga
CH
CH
CH
CH
Horária Módulo Módulo Módulo Módulo
Total
I
II
TV
III

Recursos
Humanos

810

270

270

2,70

_

Informática

1000

333

333

334

—

Vendas

834

250

312

272

—

800

292

250

258

-

1448

390

290

4|4

354

300

540

C“?““Wºªºªº

Bela Vista

EE Castelo Branco

C ª 11 p o
Grande

Centro de Educação
Profissional Ezequiel
.
.
Fenelra

Eletrônica

Centro de Educação
Profissional Ezequiel
Ferreira Lima

Eletroteonica

1

Ca
Grªnª?)

A

la

V1sual

-

1440

300

300

Conforme a legislação aplicada ao PRONATEC (Portaria MEC nº 168, de 07/03/2013 e
Resolução nº 8, de 20/03/2013) não há nenhuma restrição ao modelo adotado pela SEDUC-MS quanto à
operacionalização dos cursos em módulos, porém em relação a novas matricuias o art. 16 da Portaria
M BC nº l68, dispõe que compete aos parceiros ofertantes realizar a substituição de beneficiário cuja
matrícula foi cancelada e registrar a nova matrícula no SISTEC, nas turmas com desenvolvimento igual
ou inferior a 20% da carga horária integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico.
Como os cursos foram desenvolvidos no período de 22/10/2012 a 28/03/2014 (16 meses
aproximadamente) e, em regra com três módulos, onde cada módulo é executado em cinco meses e meio,

R.A, Nº 9/2014

/ SECRETARIA

DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL

9 de 29

~

sistemática adotada pela SED—MS guarda coerência com o art. 16 da Portaria MEC nº 168, poís &
substituição de beneficiário cuja matrícula foi cancelada só acontece nas turmas com deselwolvimento
igual ou inferior a 25% da carga horária integralizada no primeiro módulo. Naturalmente, nos módulos
a

seguintes havendo desistência não há nova matrícula,
Dessa forma, ajustifxcativa apresentada slide

&

constatação relacionada a não substituição

de alunos com matrículas canceladas.

Quanto à evasão de alunos matriculados, n'ão foram descritas quais motivações levam os
alunos a desistir dos cursos. A desistência gera o cancelamento das matrículas e consequentemente
diminui o percentual de alunos concluintes.
É essencial a identificação das motivações que levam os alunos a abandonarem os cursos
do Pronatcc, notadamente no primeiro módulo. Com essa identiíicação é possível apontar os problemas e

corrigi-los (ou minimizá—Ios) de modo que 0 Programa possa realmente atingir os objetivos propostos.
Também a SED-MS não apresentou quais atitudes estão sendo tomadas em reHexo aos
altos índices de evasão verificados nos cursos do Pronatec.

Portanto, em relação ao alto índice de evasão nos 'cursos do Pronatec, permanece

a

constatação,

Veriflcou-se também que não há um indicador da SED—MS que mostre qual a situação
dos alunos meses depois de formados, ou seja, não há O conhecimento do impacto do Pronatec sobre a
empregabilidade dos alunos concluintes. Conforme 0 Manual do Pronatec, o parceiro ofel'tante em
conjunto com o parceiro demandante definirá um sistema de acompanhamento pedagógico tendo em Vista
a inserção sócio-profissional dos estudantes.
2.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

—

exercício

2013

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos [“manceims: R$ 43.706,68
Extensão dos exames:

Analisada a apiicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, exercício de 2013.

à

Informação:
Dos valores repassados na ordem de R$ 43.706,68 à conta do Programa Nacional de

Apoio ao Transporte Escolar — PNATE, foram utilizados R$ 40.000,00 pela SED-MS, para pagamentos
com prestação de serviços de transporte escolar executados em 2013, da seguinte maneira:
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Credor

Natureza Dn Despesa

Data

Valor

CQP Comércio Ltda

Transporte escolar zona rural

20/0I/2014

12.195,52

Luiz Volírmo Bortolín
Luíz Volí'rmo Bortolíu

Transporte escolar zona rural

17/01/2014

13.622,24

Transporte escolar zona rural

17/01/2014

Total Executado

14.182,24

40,000,00

Constatações:
2.1 Ausência de constatações relevantes na execução do Progmlua/Convênio.

Fato:
Não foram verificadas na documentação apresentada pela Secretaria do Estado de
Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul SED/MS, constatações relevantes merecedoras
—

de registros.

Evidências:
Não se àpliéa.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

3.

TD - PROJOVEM URBANO exercício 2013
—

—

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos financeiros em favor dos
Federal e de municípios com população tem!, igual ou superior a 200.000 habitantes,
Distrito
estados, do
destinados à promoção de ações de elevação da escolaridade, da qualificação profissional
cidadã dosjovens beneficiários.

e

participação

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos fmaucciros:R$ 2.091.958,80
Extensão dos exames:

Analisada & aplicação de 85% da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Projovem Urbano, exercício de 2013, referentes às ações de locação de equipamentos
para arcos ocupacionais, ministrantes da formação inicial e continuada, gêneros alimentícios, auxilio
Financeiro, bem como o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Implantação.

&)
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do curriculo

de suas Ir'ês dimensões) pela equipe de educadores, afim de idenfijkar
quais as estratégias que poderiam ser ulilizaa'as para evitar a evasão e desistência dos
alunos.
(%

Análise da equipe:
O cotejamento dos dados do Plano de Impiementação do PROJOVEM edição 2012/20l3
com os veriflcados nos documentos de execução do Programa, mostra que as ações previstas no Plano de
implementação foram executadas. Observa-se também que a meta de gastos foi quase atingida, porém o
número de alunos concluintes ficou distante da meta prevista, ou seja, gastou-se muito para formar pouco.
A seguir quadro demonstrativo das metas do Plano de Implementação:

Meta

Unidade

Previsão

Execução

Execuçã 0/1) revisão

Física

Aluno matriculado

2.450

906

38%

Financeira

R$

7.497.000,00

6.404.814,96

~

~

~

~

85%
~

~

A justificativa apresentada demonstra que fatores diversos ocasionaram evasão ao
Programa & conseqi'lentemente () baixo número de concluintes. Dentre os fatores é destacado () atraso no
pagamento do auxílio financeiro aos estudantes e atraso na entrega de material didático de alunos e
professores.
As justificativas denotam falhas nos procedimentos internos da SED/MS em relação ao
pagamento do auxílio fínanceiro e entrega de materiais, demonstrando a necessidade de que os problemas
alegados sejam considerados quando da execução de novos Planos de Implementação de exercícios

posteriores, de modo que a meta física desses Planos não seja comprometida.
Ademais. o não atingimento de meta física é problema que aparece também no Pronatec,
exposto no subitem H deste Relatório de Auditoria. Tendo em vista & similaridade na
execução do Projovem e Pronalec é essencia1 & identificação das motivações que levam os alunos a
abandonarem os cursos dos dois Programas. Com essa identificação é póssível apontar os problemas &
corrigi—los (ou minímízá—Ios) de modo que os Programas possam realmente atingir os objetivos propostos.

conforme

é

Dessa forma, permanece a constatação.
4.

TRANSFERÉNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA TD - exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos Estados, ao DF e aos Municípios, e no pagamento de bolsas aos alfabetizadores, aos
coordenadores de turmas e aos tradutores intérpretes de LIBRAS visando à universalização do ensino
fundamental por meio de ações de alfabetização de jovens e adultos e de seu respectivo apoio
contemplando a formação inicial e continuada de alfabetizadores da rede pública e educadores populares,
e do atendimento educacional.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$

99

[

218,42
xx

Extensão dos exames:

RA. Nº 9/2014 / SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL

X

Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta do
Programa Bras“ Alfabetizado no exercício 2013. Os repasses foram os seguintes: a primeira parcela
realizada em 24/06/2013, no valor de R$ 750.356,89, e a segunda parcela realizada em 30/12/2013, no

valor de R$ 24036153, totalizando 0 valor de R$ 991.218,42, para execução do PPALFA exercício de
2012.

Informação:
Foram executados em 2013 recursos financeiros referentes ao PPA LFA 2012, conforme
segue:
Despesas

Es [) éciflc'x' ç”ªo

Prooramado
Valor
“
ªº

Realizadas

Formação Imola] (des'p. Com hospedagem, alimentação,
locação do espaço físnco)

R$ 684.080,00

R$ 55437725

R$ 68.408,00

R$

R$ 342.040,00

R$ l61.622,48

R$ 136.8 | 6,00

R$ 89.348,00

Formação Contumada

Aqumção de Material Escolar Alfabetizando e
Alfabenzador
Agmsxção ou reproduçao de Materiais Pcdagógxcos e

terárlos

5242262

.

Reprodgxção dos testes Cognmvos

&

serem Aplicados aos

Alfabenzados

Total
Totalização da Receita
Saldo anterior (31/12/2012)

e da Despesa

R$ 136.8I6,00

R$

R$ 1.368.160,00

R$ 975.050,35

17.280,00

1

realizadas em 20 l 3:
R$ 628.301,58

Repasse FNDE em 24/06/2013

R$ 750.356,89

Repasse FNDE em 30/12/2013

R$ 240.861,53

Total

R$ 1.619.520,00

Total de Gastos

R$ 975.050,35

Quanto ao Programa Brasil Alfabetizado - PPALFA, referente ao exercício 2013, ainda
não foi iniciada a execução pelo motivo que & SED-MS aguarda a conclusão da análise e aprovação do

plano pertinente, por parte da SECA Dl/MEC, sendo que os recursos foram reprogramados, na ordem de
R$ 671.353,07 (valorem aplicação financeira na data de 31/01/2013), para execução em 2014.
Constatações:
4.1 Ausência de constatações relevantes na execução do Programa/Convênio.

Fato:
Não foram verificadas na documentação apresentada pela Secretaria de Estado da
Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - SED-MS, constatações relevantes merecedoras
de registros.

“
<
.
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Evidências:
Não se aplica.

Manifestação (la entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

S.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

—

exercicio

2013

.

Objeto do Programa: Apoio financeiro suplementar para manutenção e
desenvolvimento da educação, visando a Educação Ambienlal e a Formação Continuada para Professores
das áreas Indígenas, Campo e Quilombola voltada para o atendimento educacional especializado.
'

Qualificação do instrumento'cie transferência: Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 4,855.4 8,26
1

Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Plano de Ações Articuladas - PAR, correspondente ao Termo de Compromisso nº 7591/2013,
subações: 2.3.1.3, 2.3.4.2 e 3.2.6.1.

Informação:
A SED/MS firmou com o FNDE o Termo de Compromisso PAR nº 7591/2013, no valor
de R$ 2.03 I 358,4 1, com previsão para execução até março de 2015.
Foram objeto de análise referente ao Termo de Compromisso executado pela SED/MS, as

seguintes subações:

Localização

Valor Repassado
pelo FNDE

Subação

R$

2.3.1.3

Oferecer formação continuada para Professores das
áreas indígena, campo e quilombola, voltada para 0
atendimento educacional especializado.

2'3'4'2

Formar Professores indígenas nos territórios
.
etnoeducacionais pactuados — Formação Continuada

3.2.6.1

Organizar e realizar as conferencias regionais
estadual infantonlveml pelo meio ambiente.
Total R$

e

Valor Executado
pela SED
R$

88.861,02

0,00

1.018.033,52

0,00
.

215.001,84

157.347,33

1.321.896,38

157.347,33

('
É“!
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A SED—MS solicitou em 24/09/2013, reformulação da subação 2.3.1.3, em razão da
necessidade de alterar o valor unitário dos itens: hospedagem para palestrante e para cursista e do disco

compacto, bem como incluir os itens alimentação para palestrantes e cursistas; e da subação 2.3.4.2 em
razão da necessidade de recompor os valores unitários dos itens hospedagem e alimentação.
Em consulta ao Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do

Ministério da

Educação SlMEC, em l9/03/20l4, no Módulo PAR, aba Execução e Acompanhamento, verificou-se ()
registro da situação “Aguardando Validação da Reprogramação”, relacionada ao Termo de Compromisso
no PAR 7591/2013.
—

Em razão da reformulação em análise pelo FNDE a Secretaria não utilizou saldo
pertinentes às subações mencionadas no quadro acima, que encontra-se aplicado no mercado financeiro. '

Constatações:
5.1 Ausência de constatações relevantes na execução do Progrnnin/Convênio.

Fato:
Não foram verificadas na documentação apresentada pela Secretaria de Estado da
Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - SED—MS, constatações relevantes merecedoras
de registros.
-

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

6.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício 2013
—

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos fmanceiros:R$ ”933.704,00

//

Extensão dos exames:

I

___—;)).
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Foi efetuada

conciliação bancária da totalidade dos recursos financeiros transferidos da
conta corrente específica do Programa para as unidades executoras, bem como foram analisadas 44
prestações de contas de 22 unidades executores que totalizaram o valor de R$ 1.843.972,48,
correspondente à 10,28 % do total de R$17.933.704,00, transferidos pelo FNDE para a Secretaria de
Educação.
a

Informação:
Valores repassados pela Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de
- SED—MS às seguintes unidades escolares (amostragem):

Mato Grosso do Sul

.
.

Escola

Valor repassado para
Código

unidade escolar — R$

50005588

177.600,00

EE Amando de Oliveira

50006380

78.260,00
40.200,00

Nome

CE]

—

José Eduardo Martins .lallad

EE Dr Artur de Vasconcellos Dias

50005952

CE Profissional Ezequiel Ferreira

50030272

EE Hercules Maynrone

50006509

EE Joaquim Murtinho

50006410

121.220,00

50005979

93.700,00

50005995

107.640,00

50005782

49.080,00

50006061

74.560,00

EE Profª Clarinda Mendes de Aquino

50028880

49.560,00

EE Profª Fausta Garcia Bueno

50006320

82.660,00

EE Prol“ Neyder Suely Costa Vieira

a

51.360,00
76.378,00

-

,

EE José Barbosa Rodrigues
_

1313

Jose Maria Hugo Rodrigues

EE Marªcai de Souza Tupã
EE Padre Mario Blandino

.

50023004

31.450,00

EE Prof Silvio Oliveira dos Santos

50006177

77.400,00

EE Prof‘ Thereza Noronha de Carvalho

50005863

127.720,00

EE Teotonio Vilela

50006231

105.100,00

EB 26 de Agosto

50006363

60.020,00

50015770

146.440,00

CE Educação de loves

e

Adultos Dourados

EE Min João Paulo dos Reis Veloso

50016016

83.940,00

EE Prof“ Floriana Lopes

50016482

71 . 144,48

EE Ramona da Silva Pedroso

500164431

57.400,00

EE Vilmar Vieira

50016032.

81.140,00

Total analisado (mnostragem)

1.843.972,48

Constatações:
6.1 Pagamentos não foram efetuados por meio eletrônico

Fato:
17

1117
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Os pagamentos realizados pelas Unidades Escolares foram efetuados por meio da emissão

de cheques, quando a forma prevista é exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta

corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes eSpecíficas das seguintes unidades escolares:
Extratos bancários no Banco (lo Brasil

Agência nº

Conta
Corrente
nº

03913

86671-7

.

-1 '-U13.V
U m( lad e E;\ewma

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DEJOVESEADULTOS DOURADOS

“

1213

'6
'
28780

-

EB MIN
,

'5
2916
‘

JOAQUIM MlJRTlNHO
'

.1v pAULo DOS REIS

0 39 1-3

VbLOSO
EB PROF“ CLARINDA MENDES DE

3497-5

AQUINO
131391100

SlLVlO OLIVEIRA DOS

7951
” ' '3

SANTOS

86.6 0 24

34.9 0 2-x

.2”º '

ª

'

/

\Rglm

«_

Cheque nº

Data

850.052

05/12/2013 4.976,00

350053

06/12/2013 4.598,00

850097

03/07/2013 3'160'42

850.098

03/07/2013 2216.97

850.033

27/06/2013 2.412,60

850.034

11/07/2013 7.834,80

850.090

06/12/2013 3.035.113

350.091

09/12/2013

850.064

03/12/2013 3.584,43

350.071

05/12/2013 4351,65

121700

><

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—005/2014, de 28/03/2014, na qual foi
a forma de pagamento adotada pelas unidades escolares, a Secretaria de
Estado da Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul SED-MS, por meio do Ofício nº

solicitadajustificativa quanto

—

1.1

12/GAB/SED/2014, de 28/03/0014, apresentou

”(.) justificamos

a

seguinte justificativa:

este procedimentofzmdomentado no Decreto N. 7.507, de 27

dejzm/io

de 2011, dispondo sobre a movimentação ﬁnance/m dos recursos federais transferidos [(

Estados, Dis/rito Federal e Municípios, em decorrência da Lei.

Ressalta/tros que a Secretaria de Estado de Educação, conforme disposto no parágrafo 1 º
so artigo 2ªdo citado Decreto, movimenta os recursosfederais, exclusivamente por meio

eletrônico. ”

Análise da equipe:
A justificativa da SED-MS aponta as transferências eletrônicas dos recursos financeiros
para as contas correntes das Unidades Escolares, porém não se manifestou quanto os pagamentos
realizados pelas Unidades Escolares que foram efetuados por meio da emissão de cheques, contrariando o
que dispõe o inciso XVII do art. 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

“a movimentação dos recursos financeiros realizor—se-á exclusiva/nente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores (...) ”

/
//l 7
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6.2 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30%.

Fato:
As escolas estaduais, abaixo demonstradas não comprovaram & utilização de no minimo
30% dos recursos repassados pelo Programa na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura
familiar e do empreendedor familiar, no exercício de 2013, sendo que o percentual alcançado pelas
unidades escolares analisadas ﬁcou em torno de 1,88% a 29,53%.

Evidências:
Prestações de Contas das seguintes unidades executoras:

Valor
Unidade Executora

_

Despesa
1ealrzada

UEX

Despesa realizada com

“0

agricultura familiar

repassado para
exercicto de
Uex _ R$
2013 — R$

CF.; dº E" . dº ,1 oxenseAduItosde
Dourados

Valor _ R$

Percentual

I

146.440,00

144.847,10

41.935,50

28,95%

121.220,00

121,792,08

35.967,38

29,5" %

EE Protºl Floríana Lopes

73.960,00

74.076,43

2.585,00

3,49 %

EE Min. João Paulo dos Reis Veloso

83.940,00

81.445,70

18.009,10

22,1

EE Vilmar Vieira

81.140,00

73.161,84

11.611,45

15,87 %

EE Ramona da Silva Pedroso

57.400,00

56.699,00

1.065,00

1,88 %

26.538,40

21 ,02

EF, Joaquim

Murtinho

—

.

1

%

EE Prot“ Thereza Noronha de Carvalho

127.720,00

EE Prot" Clarinda Mendes de Aquino

49.560,00

49.722,95

7.571,00

15,23 %

EE Prof Silvio Oliveira dos Santos

77.400,00

77.801,50

9.134,95

1

126.241,40

*

%

1,74 %

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018-002/2014, de 25/03/2014, na qual foi

solicitada justificativa quanto ao não alcance de no mínimo 30 % dos recursos aplicados na agricultura
familiar, a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do
Ofício nº 1.087/GAB/SED/2014, de 27/03l/2014, apresentou a seguintejustiticativa:
"As escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), descritas no doczunenfo ein epígrafe, não
atenderam ao percentual mínimo de 30% estabelecido na legislação vigente para
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, visto que es/e público ainda
esia se organizando, tan/o na par/e legal de docwnenlação, como na produção.
1

—_

«.

\_

\

A maioria das escolas [em reclamado exaustivamente sobre essa impossibilidade,

.
K

alegando falta de produ/ares ou de produção e, quando estes participam, alguns
pra/icon: preços bem acima do mercado, elevando o custo da alimen/ação escolar e

'
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diminuindo a sua qualidade nutricional, tendo em vista que há redução da quantidade de
alimentos adquiridos.
No exercício de 2013, todas as escolas da REE realizaram o processo de Chamada
Pública para a aquisição exclusiva de alimentos da agricultura familiar, inclusive, antes
do processo de licitação, deforma a atender, prioritariamente, a este público, como pode
ser constatado nos processos de Prestação de Contas das escolas analisados pela equipe
técnica do FNDE.

Outrossim, a observância do percentual de 30% da compra da agricultura familiar,
conforme a Lei n. 1 l .94 7/2009, poderá ser dispensada quando houver impossibilidade
de emissão do documentofscal correspondente; inviabilidade defornecimet-tto regular e
constante dos gêneros alimentícios e condições liigiênico-sanitárias inadequadas,
circunstâncias estas presentes nas escolas da REE.

Todavia, a maior dificuldade encontrada nesse processo e' quanto a variedade e tipo de
gênero alimentício produzido no Estado, tendo em vista que produtos essenciais e que
possuem maior valor comercial para alimentação escolar, como por exemplo, as carnes
em

geral (boi, ﬁ‘ango, peixe), não são comercializculas pelos agricultores familiares da
e, quando sim. não possuem o selo de inspeçãofederal, como determina a

nossa região

legislação.

Diante dos dados apresentados e dos parâmetros legais que devem ser seguidos pelos
Entidades Executor-as em relação à compra de agriculturafamiliar, destaca-se que ainda
há muito a serfeito para a consolidação desse mercado institucional para os pequenos
produtores, desde o planejamento, a organização da produção de alimentos e a
capacitação técnica dos produtores por parte das agências de Ater.
Várias ações foram desenvolvidas no Estado por todos os agentes envolvidos nesse
processo (SED, AGRAER, CONAB, SEBRAE, entre outros). mas os resultados obtidos,
por parte dos agricultores, são insatisfatórios prejudicando a execução do PNAE.
Ainda, neste espaço de interlocução, destaca-se que a Secretaria de Estado de Educação
planeja os cardápios escolares, como primeiro passo para a compra da agricultura

família:-, baseando—se nos referenciais de promoção da saúde conjugada &
sustentabilidade ambiental, cultural, económica e social, permitindo a apropriação por
parte das escolas — Unidades Executoras do PNAE. das realidades agricolas locais e
regionais deforma a refletir na demanda de tipos de alimentos e épocas de demanda, a
priorização e a qualificação Operativo entre estas e os agricultores familiares.
Entretanto,

e'

impossivel as escolas atenderem às necessidades nutricionais dos alunos
preconizadas pelo Programa se considerar somente os alimentos produzidos e
comercializados pelos agricultores do Estado, haja vista que a oferta se limita
basicamente em hortifrutis.

Outra ocorrência

ofato de que a produção, já insuficiente para atender a todas as
direcionada para a compra efetuada para as escolas municipais, ja'
que a compra nestas e' centralizado, diferente do Estado, em que a modalidade adotada e'
a escolarizada, ou seja, cada escola realiza seu processo de compras Sendo
assim, os
escolas da REE,
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agricultores têm preferência em vender seus produtos para as prefeituras, por realizarem
a entrega somente em um local, além de, muitas vezes, as secretarias de agricultura e
desenvolvimento disporn'lnlízarem carro para transporte dos produtos.

Fato não menos importante está relacionado ao predomínio de produção ligada ao
agronegócio e a pouca produção agricola familiar na região Centro-Oeste,
princrpalmente, se comparada à região Sul.
Apesar de as escolas planejarem suas compras considerando as características dos
diferentes produtos, pois alguns alimentos possuem ciclo produtivo mais longo, outros
são mais sensíveis às alterações climáticas (sazonalidade), encontram dificuldades em
encontrar agricultores que participem das Chamadas Publicas, pois grande parte destes
não realiza um planejamento da produção dos alimentos de acordo com a demanda, o
que não garante a oferta estável de produtos as escolas.
A obrigatoriedade da aquisição de produtos oriundos da agriculturafamiliar será
potencializada ou cumprida em sua integra, a medida que os desafios pendentes como o

tema da assessoria técnica para agricultores para instituirein cooperativas,
in raestru/ura de logística e armazenagem, diagnóstico e interação com a realidade
agrícola local/regional e. jimdamentalmente, a produção ampliada de produtos,
satisfaçam a'maior demanda dos cardápios escolares (arroz, macarrão, carnes em geral,
leite, açúcar, farinha de trigo, biscoitos, etc).
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul está comprometida em
aumentar efetivamente a compra da agriculturafamiliar com ação verdadeiramente
transversal dentro de políticas setoriais, com a criação de fóruns participativos de

debate

e planejamento, envolvendo agricultores, gestores e escolas, prevendo um
considerável aumento dos recursos financeiros empregados, tendo em vista a

comparação dos dados levantados referente aos gastos efetuados pelas escolas na
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, nos anos de 2010 a 2013. ”

Análise da equipe:

A justificativa da SED/MS aponta que houve inviabilidade de fornecimento regular e
constante dos gêneros alimentícios por alguns motivos, tais como: “falta de produtores ou de produção”;
“os resultados obtidos, por parte dos agricultores são insatisfatórios prejudicando a execução do PNAE”;
“a produção, já insuficiente para atender a todas as escolas”; “encontram dificuldades em encontrar
agricultores que participem das Chamadas Públicas”. A Entidade, ainda, informa que está comprometida
em aumentar efetivamente a compra da agricultura familiar com ações políticas como fóruns
participativos de debate e planejamento com agricultores, gestores e escolas.

Tendo em vista que há previsão de apresentação dejustificativas conforme o § 2°, do art.
24, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de l7 dejunho de 20l3, acatam-se os argumentos da SED—MS. No
entanto, é importante destacar que a SED—MS deverá envidar esforços no sentido da manutenção da
implementação de incentivos ao produtor da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de

«

\

suas organizações, em prol da viabilização das escolas estaduais realizarem as aquisições de gêneros
alimentícios no limite mínimo de 30% dos valores repassados, em cumprimento ao estabelecido no art. 24

\

da Resolução supracitada.

XXX)
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7.

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

-

exercício 2013
Objeto do Progranm: Construção de quadra poliesportiva coberta, com vestiário.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 6.773.409,63
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 2, exercício 2013, correspondentes aos Termos de
Compromisso nº PAC 206.454/2013, PAC 206.455/20I3, PAC 203.604/2012 e PAC 203.689/2012.

Infornmçãoz

demonstrativo
3 1/03/2014.

Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados no quadro
seguir, considerando repasses do FNDE registrados no Sistema SIGEF/FNDE, até

&

&]

Termo

de.

.

Objeto

.

Comprormsso

Mºl. Tºtªl dº
Termo de
.

Compronusso
R$ª

PAC 206.454/2013

PAC 206,455/20 [3

Cºhen?“ dº os Qªªdrªª
Esportivas Escolares
Construção de 05
Quadras Espontivas
Escolares Cobettas

PAC 203.604/2012

Lºbª?“ dº 'º º_"ªd'ªº

PAC 203.689/2012

cºbªiª?” ªº 26 Quªdrªs

Espomvas Escolales
Espomvas Escolares

Total R$

V Mor Repassado
pelo FNDE, por
Termo de.
.

Com pronusso
R$

Valor Executado
pela SED
R$
.

2.260.754,08

452.150,80

0,00

2.683.453,16

536.690,62

0,00

4.773.164,61

4.454.l17,31

1.923.828,40

7.221.950,47

3.427.267,08

229.503,63

16.939.322,32

8.870.225,81

2.087.668,55

Referentes ao Termos de Compromissos nº 206.454/2013

e

nº 206.455/20l3

&

Secretaría

de Estado da Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está realizando o processo

licitatório.
Foram visitadas as escolas referentes às obras dos 'I'ermos de Con'lpromisso, conforme
segue:
- TC/PAC 203.604/2012:
- B.B.

Arthur de Vasconcelos;

- B.B. Aracy Eudociak;
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—

B.B. Profª Flavína Maria da Silva;
BHE

- B.B.

—

-

Prof“ Neide Suely da Costa;

Prof“ Carlos Henrique;

B.B. Teotônio Vilela;

EB.

11

de Outubro; e

- EE. Prof“ Maria de Lourdes Areias.
—

TC/PAC 203689/2012:
- EE,.

Arlindo Sampaio Jorge;

-

EE. Riachuelo;

-

EE. Profª Fausta Garcia Bueno.

(:

Constatações:
7.1 Registro de restrições

e

inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada em 27/03/2014, no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação SIMEC, verificou-se a existência de registro de Restrições e
inconformidade referente à obra de Construção de Cobertura de Quadra Esportiva na Escola Estadual
Arlindo de Sampaio Jorge, localizada no município de Campo Grande-MS, correspondente ao Termo de
Compromisso nº 203.689/2012.
—

Evidências:
.

Educação
referente

51

Relatório extraído do Sistema de Ivlonitoramento, Execução e Controle do Ministério da
SIMEC, em 08/04/20E4, no Módulo "Obras 2.0", Aba Restrições e Inconformídades,
Obra ID 13692, correspondente à Escola Estadual Arlindo Sampaio Jorge.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—006/2014, de 28/03/2014, na qual foi

solicitada justificativa quanto ao registro de íncompatibilidade de execução de projeto no SIMEC, a
Secretaria de Estado da Educação-MS, apresentou cópia de e-mail dirigido à Coordenação—Geral de
lnwlementação &: ]'víonítorameuto de Projetos Educacionais - CGIMP/DIGAP/FNDE, com as seguintes
informações:
Mensagem encaminhada em 31/03/2014:
lx
ª

Asszm/o: Obra

ID 31522 EE Arlindo de Sampaio Jorge.
-

liy'ormamos que (: Fiscalização inseriu nova visroría da obra do

X

X

117

em epígrafe, explicando que
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todos os procedimento para atender as restrições em inconformidades foram atendidas, esta
explicado no relatório técnico do acompanhamento e os documentos ja' constam na aba

documentos desde 14 de janeiro de 2014.

Solicitamos que seja analisado, e porfavor, se existir ainda alguma dúvida, para sanar este
problema envie—nos on informe—nos através do SIMEC, pois não sabemos mais como proceder
para retirar esta inconformidade do sistema.

Mensagem encaminhada em 24/03/2014:
Assunto: Obra ID 31522 - EE Arlindo de Sampaio Jorge.
Gostaríamos de saber se esta situação já analisada e com consequente baixa nas pendências.
Estamos com urgência, pois pec/santos inserir no Stir/EC, as diligências atendidas. para ações de
construção de novas unidades escolares.

Mensagem encaminhada em 19/03/2014:
Assunto.- Obra 1D 31522 - EE Arlindo de Sampaio Jorge.
Esta obra aparece para nós ainda com restrições, porém (! Fiscalização da DGIAPEYSED/MS, já
realizou os procedimentos para sanar os problemas, inclusive inseriu estes no SAW/SC, em janeiro
último.

Solicitamos « análise para que possamos obter a superação no sistema.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC, consta no Módulo OBRAS 2.0 na aba Restrições e
lnconfbrmidades, a inserção de informações e documentos, na data de 14/01/2014, em atendimento à
notificação de 04/1 1/2013, referente à execução da obra ID 31522 -— Cobertura de Quadra Esportiva da
B.B. Arlindo Sampaio Jorge, contudo verificou-se também a ausência de manifestação por parte do FNDE
de que tenham sido analisadas as providências adotadas pela SED—MS.
Dessa forma, permanece

SIMEC, quanto

a

constatação, tendo em vista a necessidade da manutenção do

às ocorrências e análises realizadas.

8.

PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transferências de recursos federais para construção de 13 salas de
aula e uma quadra poliesportiva no município de Dourados (Convênio 700381/201 1); ampliação da EE
Presidente Vargas, município de Dourados/MS (Convênio 702373/2010); bem como, construção de um
auditório na EE Presidente Vargas (Convênio 700394/201 1).
Qualificação do instrumento

(1e

transferêncimRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 6.616.265,70
Extensão dos exames:
(,.
—
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Analisada

aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta do
(Construção de 13 salas de aula e uma quadra poliesportiva no município de
Dourados); Convênio nº 702373/2010 (Ampliação da EE Presidente Vargas, município de
Dourados/MS); & Convênio nº 700394/201 (Construção de um auditório na EE Presidente Vargas).

Convênio nº 700381/201

&

1

1

Constatações:
8.1 Desconformidades dos dados

informados no SIMEC.

Fato:
As etapas executadas das obras referentes aos convênios 702373/2010 (ampliação de
unidade escolar), 700394/201 ] (construção de auditório), (: 700381/201 ! (construção de unidade escolar
com B salas de aulas e quadra poliesportiva), apresentadas no SIMEC, não correspondem às informações
constantes na documentação físico-financeira das obras, indicando que o SIMEC não está sendo
atualizado. Por exemplo, consta no SIMEC & execução de 60,41% das obras de construção de 13 salas de
aula e quadra poliesportiva no município de Dourados/MS, no Bairro Jardim Jóquei Clube, porém, de
acordo com a documentação apresentada, as obras já se encontravam com 77,27% de execução.

Evidências:
Planilha financeira encaminhado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos
AG BSI,,H,/MS, raferente aos pagamentos de medição efetuado no período 08/02/2012 a 23/09/2013,
consuita ao Relatório do SIMEC Obras 2.0, extraído em 20/03/2014.

—

(:

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—001/2014, de 24/03/2014, na qual

foi

solicitada justificativa quanto as divergências dos dados informados no SIMEC, a Secretaria de Estado da
Educação - MS, por meio do Ofício nº !.O39/GAB/SED/2014, de 25/03/2014, apresentou a seguinte

justificativa:
Este item demonstra, claramente, inconsistência entre () esíágio físico da obra e 0
moniroramenfo do SIMEC Esta inconsistência dá—se por discussões que estão surgindo,
como por exemplo: o SÍMEC pede em seu check list a emissão da norajiscal referenm &
medição e o seu devido anexo junio ao Sistema, porém as empresas têm se negado a
emili-las, pois gera tributos a serem recolhidos. Como a empresa responsável por essa
obra, específicameme, eslava com os seus repasses atrasados por par/e do FNDE, esta
informa que além de não receber de acordo com ofísíco da obra, tem que emitir a nota
.

fiscal,

o que

aumenta ainda mais as dificuldadesjínanceiras da contratada.

Por orienlação dos técnicos do próprio SlMEC, não devem ser inseridas as vistorias sem
as notas.

Análise da equipe:
O cotejamento entre as informações de execução das obras apresentadas pela SED,
confirmadas por vistorias in foco, e os dados registrados no SIMEC, demonstram que as obras visitadas
estão adiantadas em relação aos registros no Sistema, conforme quadro demonstrativo & seguir:

.

L
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(ªlgª)

-

%%

Execução dª obra

Execu ªo da obm

Convênios

ç: ,»
Ilkª
II O' . mªgnº

Informação SIMEC (%)
—

* SE
&)

( 0/º)

(consulta realizada em 20/03/2014)

70038 1/2011

77,27

60,41

702373/2010

81,34

74,7

700394/201

57,87

]

53,80

.

Asjustiflcativas apresentadas pela Secretaria

de Estado da Educação - SED/MS e análise

dos documentos pela equipe de auditoria do FNDE, mostram que há inconsistências entre os estágios
físicos da obra e o monitoramento do SIMEC.

Segundo ainda a justificativa da SBD, & divigergência ocorre em razão de haver
orientação de técnicos do SIMEC para que somente sejam inseridas no sistema vistorias em conjunto com
as notas fiscais correspondentes, no entanto, as empresas contratadas para a execução das obras alegam &
não emissão das notas fiscais por não recebimento em tempo hábil dos serviços executados, haja vista a

incidência de tributos na emissão aumentarem as dificuldades financeiras da contratada, que já tem seus
recebimentos comprometidos em razão de atrasos nos repasses dos recursos por parte do FNDE.
Dessa forma, permanece a constatação.
9. Conclusão:

9.i. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em itens
específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando adiante as respectivas
recomendações e encaminhamentos prºpostos.
9.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 3.1, 6.1, 6.2, 7.1 e 8.1, foram
verificadas inmropriedades na operacionalização do Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica
desía autarquia responsável pelo programa.
9.3. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo

Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e consignadas no
presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo & tem por objetivo aprimorar os processos
administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais falhas que podem comprometer o resultado da
gestão dos administradores, relativamente aos Programas e Convênios “financiados com recursos
às recomendações desta

transferidos pela Autarquia.

10. Recomendações:

10.1. Ã DIRAE para orientar
MATO GROSSO DO SUL/MS
—

&

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE
-

10.1.1. & empreender esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 1947/2009, gerando medidas de incentivo
à organização & legalização desses grupos de empreendedores, conforme
subitem(ns) 6.2.
1

10.1.2. observar as normas regulamentares do PNAE, quanto à necessidade de quê
à:

_

.

'

~~
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movimentação dos recursos do programa seja realizada por meio eletrônico, mediante crédito em conta
corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados, conforme subitem(ns) 6.1.
10.2. A

DIGAP

10.2.1. promover registro no SlMEC, das análises realizadas em razão da
manifestação da SED quanto às restrições e inconformidades; conforme subitem(ns) 7.1.
10.2.2. conhecer ajustificativa da SED-MS e regularizar, se foro caso, os repasses
referentes aos Convênios nªs 702373/2010, 700381/201 e 700394/20l 1; conforme subitem(ns) 8.1.
_

.

1

10.3.

A CGAUX

10.3.1. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao Programa
e Emprego
PRONATEC, para a Secretaría de Educação
Profissional e Tecnológica SETEC/MEC, com vistas a subsidiar diagnostico dos fatores que infiuenciam
a evasão de alunos, de modo a minimiza—los e assim melhorar a execução fisica do Programa,

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico

—

—

10.3.2. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao PROJOVEM

URBANO, para a Secretaria de Educação Continuada,Alfabetização, Diversidade e Inclusão
SECADi/MÉC, com vistas a subsidiar diagnostico dos fatores que influenciam o não alcance da meta
—

acordada, evitando falhas futuras na execução física do Programa, conforme suhitem(ns) 3. I.

11.

Encaminhamento:

IH.

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, para
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em
à

—

conhecimento e
relação às recomendações contidas no subitem l0.2.

Auxílios

-

CGAUX, para conhecimento e
conumicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às
recomendações contidas no subitem 10.3.
11.2. a Coordenação-Geral de Bolsas

e

;

5

1

Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e comunicação à
COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às recomendações contidas
1

1.3. a

no subitem 10.1.
I

1.4. à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de Mato Grosso do

Sul/MS, para conhecimento.
]

1

Auditoria COAUD, para acompanhar as recomendações a
CGAUX, contidas no subitem 10.3; à DIRAE, contidas no subitem

1.5. à Coordenação de

DIGAP, contidas no subitem 10.2; a
10.1 e ao final da análise do PNLD.

—

Controladoria Geral da União - CGU/PR, em atendimento ao disposto nos art. 8º
9° da lN/CGU nº 07, de 29/12/2006.
1

1

1.6. à

1.7. a

Diretoria de Ações Educacionais

-
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e
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\'.__

'

DIRAE, para conhecimento

e

comunicação à
1

l
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COAUD, no prazo máximo de 30 dias,
à

das providências adotadas em relação às recomendações contidas

página 7, referente ao Programa Nacional do Livro Didática

~~ ~~
~~
~~
/;

Em 07/04/2014

AUDIT/COFIC/Dl 'IP

AU 'T/COFlC/DIFIP

AU lT/DIFIC/DIF

AUDIT/ lFIC/DIFIP

P

“AUDIT/ÇEOFIC/D FIP

'—

AUDIT/DlFlP/COFIC

*
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 9/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas c estão suportadas em
papéis de trabalho, encaminhe—se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Em

LºL/M
hefe da DÍFIP

De acordo.

Ã apreciação do

Senhor Auditor—Chefe.

E111$Q_£>_6_/ZQ/17j_

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.
,

/

E111»/Ú/__Qfí_t_7bfi/ [_]!

‘

Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

En)

*º*/ªh J') /
Presidente
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