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DEATH.1UDI‘17FNDE/MEC
Assunto: análise da documentação encaminhada
pela Prefeitura Municipal de Macapá/AP, acerca
das constatações contidas no Relatório de Auditoria
nº 14/2014, de 12/06/2014, referentes aos
Programas PNAE, PNATE, PAR, FEIA e
Manutenção de Educação Infantil, exercicio 2013.
Processo nº 23034.007124/2014—38.

Versa o presente da análise dos documentos encaminhados pela Prefeitura
Municipal de Macapá/AP, em atendimento às recomendações contidas no Relatório de Auditoria
nº 14/2014, de 12/06/2014, referentes aos Programas PNAE, PNATE, PAR, PEJA e Manutençao
de Educação Infantil, exercício de 2013.
1.

_

Por meio do OÍíc 0 nº 640/2014 — DIATA/COORI/AUDIT/FNDE/MEC, de
03/07/2014, tis. 21, do processo supracitado, O Prefeito do Município de Macapá/AP, Sr.
755 042-l, foi diligenciado. Em atendimento à diligência,o
,CPF
Prefeito, por 'meio do Ofício nº 2989/2014 — GABI/PMM, de 22/09/2014, fls. 34/332,
encaminhou dolcumentos e prestou esclarecimentos para dirimir a diíigência imposta pelo subitem
7 1.1, em função dos subitens 5.1
T Ausência de documentação comprobatória das despesas e da
execução do Programa, e 5 2— Ret“ lização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa,
relativamente ao Relatório de Audi oria nº 14/2014, de 12/06/2014.
2.

nº.

3.

Da análise da docurr entação apresentada pela Prefeitura conclui—se:

3.1
Quanto ao subitem ! .1 “Ausência de documentação comprobatória das despesas e
da execução do Programa”: a doou nentação apresentada pela Entidade comprova a execução das
despesas a conta do Programa no valor de R$2.739.603,20 (dois milhões, setecentos e trinta e
nove mil, seiscentos e três reais e v nte centavos), ﬂs. 129/285. Contudo, não houve comprovação
do valor de R$4 5.248,20 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos),
constando somente a indicação d1 que a despesa fora efetuada. Portanto, a Entidade deverá
ressarcir aos cofres do FNDE o valor não comprovado de R$45.248,20 (quarenta e cinco mil,
duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

3.2
Quanto ao subitem 5.2 “Realização de despesas incompatíveis com o objeto do
Programa”: a Entidade encaminhcu comprovante de depósito efetuado à conta específica do
Programa, datado de 28/07/2014, fls. 128, no montante de R$66,00 (sessenta e seis reais),
atendendo a rec )mendação.
3.3
Quanto às demais re omendações constantes do Relatório em epígrafe, sugere-se o
encaminhamento de cópia do Ofício nº 2989/2014 — GABI/PMM, de 22/09/2014, fls. 34/332, à
DIRAE e DIGAP, para conhecimjento, por tratar-se de assuntos afetos ao acompanhamento,
daquelas Diretorlias, de fatos constantes no Relatório de Auditoria nº 14/2014, de 12/06/2014.

Sr.,

Diante do exposto e confirmado que parte do débito foi sanado, sugere-se
encaminhar o piesen’ce processo à )IATA, para realizar diligencia ao Prefeito do Municipio de
CPF nº
.755. 042', a restituir no prazo de 30
Macapá/AP,
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$45 248 ,20
(quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), acrescidos de Juros e
correção monetíria aplicados a pa tir da data de 04/10/2013. Para cálculo do montante a ser
-1ecolh1do devera ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-« TCU, acessado
4.
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em seu sítio virtual pela. página http:”contas.teu.gov.br/Web/Debito/CalculoDeDebitofeees,
lançando o débito no grupo “inclusão manual dc parcelas”, na respectiva date de sua ocorrência.
No grupo “informação do débito” deverá ser ativada a opção “Aplicar juros” e lançada no campo
“Sara atualização” a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser
realizado mediante Guia de Recolhimento da União — GRU, preenchido no sitio Virtual do
Tesouro NaciOnal (https://consulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples.aSp) com os seguintes
dados: UG/Gestão: 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
'

212198001.

'

Caso não haja 0 atendimento no prazo estipulado, cientifioar a Diretoria Financeira
conhecimento e providências pertinentes, no âmbito de sua competência.
5.

—

DIFIN, para

Sugiro, ainda, encaminhar cópia do presente Parecer e do Oﬂcio n° 2989/2014

GABI/PMM, de 22/09/2014,

—-

à:

Diretoria de Ações Educacionais — DIRAE, para conhecimento da documentação
apresentada pela Prefeitura referente aos subitens 1.1 a 1.6, e 5.2 a 5.9, do Relatório de Auditoria
nº 14/2014, de 12/06/2014, e itens 3.1, 3.5, 3.6 e 3.8, do Ofício supracitado.
5.1

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais
DIGAP, para
conhecimento da documentação apresentada pela Prefeitura referente aos subitens 3.1 e 4.1, do
Relatório de Auditoria nº 14/2014, de 12/06/2014, e itens 3.3, 3.4, 3.6 e 3.9, do Ofício
5.2

supracitado.

Em, 23/10/2014.
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Parecer nº
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0034 — DIATA/ÁÍ'DIT/FNDE/MEC

DESPACHO

De acordo.
Encaminhe--se à Sra. Coozdenadora
Emc2Y/10/2014

a

COFIC, para apleciação.
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Chefe da DIFIP

De acordo.
Á apreciação do Senha; Auditor-Ch fe.
Em um /10/2014
i

»
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Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, para conhecimento.
Em, ///10/2014

Auditor—Chefe

Ciente.
Retoma—se à Auditoria Interna para a 0 ão dos encaminhamentos sugeridos.
Em, ”/1 /10/201 l.

Presidente
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