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BIÍINFSTÉREG DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria interna
Coordenação de Acompanhamento
Divisão de Auditoria de Programas

e

Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 24/2014

PREF MUN DE FORMOSA/GO

Auditoria realizada nos Programas/Convênios financiado-s com recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, em
cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna PAINT/2014
e em
atendimento à Nota Técnica nº 03/2013/COEDI/DICEI/SEB/MEC, de
16/01/2013
—

referenciada nos subitens 9, 10 e 12 da Informação nº 107/2013-COF1C/AUDIT/FNDE/MEC,
de 29/11/2013, Foram examinadas, no período de 14 a 25 de
julho de 2014, as seguintes
ações:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício 2013;
Anªlisªdo por:
e
—

nor:e

-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Anansado

-

exercício 2013;

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE— exercício 2013;
- TD - exercício 2013
Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas
9517/2013, subação EQUIPAMENTOS
Analisado por:
—

—

PAR

—

—

PAR nº

Manutenção da Educação Infantil—TD, exercício 2012
Analisado por:
—

PAR - Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade, instituído pelo decreto nº
6.094,
de 24 de abril de 2007 e Convênio nº 701570/2011

—

Analisado por:
-

PAC

11 -

QUADRAS
202322/2011
Analisado pºr:

—

Termo de Compromisso no Plano de Ação Articulada, PAC nº

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, exercício 2013
Analisado por:
—

.

,

.

Historico:

.

*

1

-

.
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De acordo com

()

subitens 9, 10

Informação nº 107/2013

e 12.1 da

-

COFlC/AUDlT/FNDE/MEC, (le 29/11/2013:
informa, ainda que os municípios listados a seguir tiveram a
capacidade de
transferência de recursos efetuada com base em número de crianças superior a
integral e 240 em
atendimento prevista nos projetos arquitetônicos (Tipo B 120 crianças em período
parcial).período parcial; Tipo C -- 60 crianças em período integral e 120 em período
9. A Nota Técnica

—

IUF

JWMCI’PIG

IGO

“Formosa

J
,E

.,

._-

_]

—
A Coordenação Geral de Educação Infantil COEDI solicita que essas
irregularidades sejam investigadas, acrescentando que providências estão sendo adotadas
TCU.
para o aprimoramento do Módulo EI Manutenção atendendo as recomendações do

10.

Quanto aos municípios relacionados na tabela acima, sugere-se que:

12.

seja verificado no município de Formosa/GO (que encontra-se inserido no
PAINT/2014), além dos programas selecionados com base nos critérios do referido plano, o
repasse realizado no exercício de 2012, referente Manutenção Educação Infantil, no
valor de R$275.298,91 (pesquisa anexa), com a finalidade de atender a solicitação contida
na Nota Técnica nª 03/2013 COEDI/DICEI/SEB/MEC.
12.1

—

21

-

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

—

PNLD

-

Exercício

2014..
A rede de ensino da

Secretaria Municipal de Formosa

estabelecimentos que ofertam ensino fundamental do
atendem ao Ensino de jovens e Adultos EJA.

lº

é

formada por

ao 9º ano, e, em algumas escolas

—

—
Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede de ensino da Secretaria de Educação de Formosa foi beneficiada no exercício
de 2014, com:

distribuição integral dos livros didáticos para
ensino fundamental;
—

o

segmento de 69 ao 99 ano do

reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização, Matemática,
Alfabetização, Língua Estrangeira; e
-

'

Letramento

e

-

segmentos de

reposição

e

29 ao 59 ano do

As escolas

complementação parcial de livros reutilizáveis para os
ensino fundamental.

rurais com menos de 100 alunos foram atendidas com materiais

didáticos específicos no âmbito do PNLD Campo.
A equipe de auditoria, no período de 14 a 25/7/2014, visitou uma amostra de
28 estabelecimentos de ensino, conforme quadro demonstrativo:
_.

.)

[Ennis/88

”EM ISOLADA FAZENDA ITIQUIRA
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52046460
[52046257
[52082750

—[[EM

EUCLIDES WICAR DE CASTRO PARENTE PESSOA
[[ESCOLA AGRICOLA DE FORMOSA LUCÍOLA s. BATISTA

j

[

[
"7

THEM VALDA MIRANDA DE PAIVA

52046907

[BIM PROFA. MARGARIDA DE SOUZA LOBO

[52046982

T[EM

[52046990

PEDRO CHAVES FILHO

[[EM ORLANDINA DE CASTRO MIRANDA

[

—[[EM ADELINA RODRIGUES DE SOUZA
EM PROF. JOAQUIM MOREIRA

[52046693

“I[

J

[52046877
[52046923

[EM

Í

PROFA. YANNIE DO PRADO OPPA

[52093042

WEM MADALENA MENDES

62046966

WEB/112010211610

[52046770

[[EM MARILEIDA ALVES DOS SANTOS

[52085384

[[EM PROFA. MARIA ALICIA DE CASTRO TRINDADE

[52089070

[[ª/I PROFA. AUTA VIDAL

[50006398

Í[

_[tEM PROFA. GABRIELA AMADA
JEM FRANKLIN GRAHAM

50006240

[

ÍÉM PADRE JosE RIBEIRO LEOPOLDINO

[50006231

[“

7

.

[
[

[EM EDIVA MARIA DE PAIVA VIANA

[50006320
50005740

[ÉSCOLA PADRE GERALDO GOLDMANS

50008501

@005863

[[EM ANA BALDUINO CHAVES
763M FLORIPES PIRES LOPES

[50006460

“HEM PROFA. MARIA DAS DORES

7

”_[
[

52046850

[[E_M

[

][ªfl DEODATO GONÇALVES DE SIQUEIRA

50016008
[50006088

[

ª

[EROFESSOR DOMINGOS DE JESUS MONTEIRO GUIMARAES

[50005987
[52046460

ISAIRA MACHADO DE FREITAS CAMARGO

[LEM EDUARDO DE SOUZA LOBO

7

,

hug/1 ISOLADA PROJETO PARANA

[

Em razão de os dirigentes das unidades escolares não disporem, no momento
da Visita, de dados e documentos para responder alguns dos questionamentos, a equipe da
auditoria solicitou a Prefeitura Municipal, por meio de Solicitação de Auditoria - SA nº
030.000/2014-1, esclarecimentos e Cópia de documentos quanto à: 1) escolha do livro
didático realizada pelas escolas; uma vez que 25% dos gestores responderam que os livros
que Chegaram às escolas, não foram os escolhidos por eles; 2) documentos encaminhados

pelas escolas comunicando o número de livros faltantes e solicitando a resposição e/ou
complementação dos mesmos, pois em 63% das escolas visitadas, os gestores afirmaram
que houve falta em vários títulos e séries, e 3) consolidação dos Avisos de Recebimento dos
livros diáticos das escolas municipais, uma vez que foi informado que os livros didáticos não
chegaram à escola em tempo hábil, ou seja, antes do início do ano letivo. A Prefeitura
Municipal encaminhou resposta, por meio do ofício nº 1117/2014 SME » GAB NP, de 29 de
—

julho

de 2014.
I
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As informações que seguem provêm de verificação documental, aplicação de
questionários, entrevistas conduzidas nas escolas listadas e respostas à SA Nº

030,000/2014—1. Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas informações
e sintetizam a visão dos gestores locais quanto aos tópicos abordados. As Considerações
e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm por objetivo propiciar a área gestora
no FNDE o aperfeiçoamento das regras estabelecidas.

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 Rêsolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
,

Avaliação da quantidade recebida.
Apenas 29% das escolas consideraram adequada a quantidade de livros
recebida em 2014. 4% manifestaram que houve excedente em alguns titulos/séries. 4%
houve falta em alguns títulos/séries. Em 63% das escolas visitadas os gestores afirmaram
que houve falta em vários titulos/séries. Apontaram como principal causa a defasagem entre
a quantidade de alunos matriculados e as projeções do censo escolar.
Os dirigentes das escolas não dispuseram, no momento da visita, de
para a verificação da insuficiência dos livros, no entanto,
comprobatórios
documentos
disseram que foi enviado à Secretaria ofício informando a falta dos livros e solicitaram
providências para reposição e/ou complementação dos mesmos.

falta de livro causa para o
processo ensino aprendizagem, ocasionando: a impossibilidade de se fazer cumprir o plano
de trabalho da politica pedagógica,- a desmotivação do professor pela falta dos recursos
Manifestaram a angústia

didáticos;

e,

e o

transtorno que

a

visitas constantes de pais de alunos para fazer reclamações.

Como forma de amenizar a situação, algumas escolas disponibilizam um
único livro para ser utilizado por até 6 alunos de turnos diferentes, tornando um ambiente
impróprio para a aprendizagem, ”crianças se deslocam do solo de aula, passando pelos

salas para pegar livro, acarretantando desperdício de tempo
e desconcentração nos estudos, entre outros inconvenientes. O livro didático fico na escola,
distanciando—se mais do aluno, que nas horas vagas, em finais de semana e/ou feriados,
poderia estar fazendo leitura e/ou dever de casa, em qualquer momento,
independentemente do tempo e/ou espaço."

corredores

e

Ainda assim, contraria o disposto no § 3º do artigo lº da Resolução 42/2012,
0 qual dispõe: Os livros didáticos são destinados ao uso individual de alunos e professores, e
os acervos são designados como material permanente das escolas beneficiárias.
A Secretaria Municipal de Educação manifestou está ciente de que a
distribuição do LD ocorre de acordo com o censo do ano anterior e que o município tem
direito a um percentual da Reserva Técnica. Com isso foram tomadas as providências
cabíveis tais como o remanejamento do LD, conforme orientações do FNDE. No entanto, não
conseguiu sanar a demanda em algumas unidades escolares, logo, a maior parte ficou com
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déficit do quantitativo esperado.
Informou que a situação gerou grande insatisfação por
parte dos pais dos
alunos que não receberam 0 LD, uma vez que este é de
suma importância para o sucesso do
processo de ensino aprendizagem.
A Secretaria Municipal de Educação entrou em contato
com o FNDE e após
instruções recebidas deu todo o suporte às escolas no acesso ao sistema
SISCORT, que na
ocasião estava em manutenção, dificultando o trâmite do processo.
Sugeriu a alternativa de
buscar os livros faltantes na Resewa Técnica, e não foi autorizado.
Informou, ainda que
respeitou as orientações passadas pelo órgão competente, observando
todas as etapas e
cumprimento as reSponsabilidades que lhe foram conferidas.
'

Em relação à entrega dos livros didáticos, após o início das aulas,
declarada
pelos dirigentes escolares, a Prefeitura Municipal respondeu que de
acordo com a data dos
recibos da ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos os livros
didáticos foram
entregues antes do inicio do ano letivo. Porém, o responsável pela unidade
escolar que
recebeu o material não registrou a data de entrega na via do documento que pertence
a
instituição; Assim, a falta deste registro impossibilita a constatação que e LD foi entregue
com atraso e o único respaldo, caso a data registrada no documento seja
divergente da data
real de entrega seria a conferência junto a ECT. Além disso, muitas unidades
escolares não
possuem nem mesmo o comprovante do recebimento dos livros que chegaram com
atraso.
—

—

Controle de entrega dos livros aos alunos.
Todas as escolas apresentaram documentos do controle de entrega dos livros
aos alunos, em conformidade com o disposto na alínea "”,h inciso IV,
art. 89, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

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
"h”, inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de
28/08/2012, e alterações
posteriores.

Apesar de não haver o cálculo do percentual devolvido, 46% das escolas
estimaram que a devolução ocorre em quantidade acima de 90%; 14% na faixa de 80 a 89%;
e 4% estimaram a devolução na faixa de 60 a 79%. 36% das escolas não souberam
estimar o
percentual devolvido,

Livros excedentes nas escolas.
Em apenas 4% das escolas foram encontrados livros excedentes aguardando
remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação.

Desfazimento dos livros que estão fora de triênio de atendimento
96% doam aos'alunos, outros 4% encaminham para reciclagem.
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Participação dos professores na escolha das obras.
5% responderam que há documentos na escola que comprovam a
participação dos professmes e dirigentes na escolha das obi as a serem utilizadas na escola.
No entanto, no período da fiscalização não foram apiesentados documentos comprovando a
participação dos piofessmes no piocesso de escolha Outros 25%, disseram que não geram
documentos no processo de escolha. Questionada sabia o assunto a Secretaria respondeu
que a escolha dos livros didáticos no ano de 2012 aconteceu de acordo com as informações

instruções do FNDE, sendo todo o processo devidamente documentado e pautado com
transparência. Levando em consideração o aumento anual da demanda de alunos, a gestão
da Secretaria Municipal de Educação do período em questão » o ano de 2012 sugeriu às
unidades escolares que fossem agrupadas em Pólos, tendo como base o critério de
localização geográfica, ou seja, a proximidade entre as instituições, facilitando a logística do
Livro Didático LD, em função da rotatividade de alunos transferidos, mas respeitando a
não unificação da escolha. Tal iniciativa surgiu a partir de uma reunião técnica do FNDE
Onde o Município de Anápolis compartilhou tal experiência realizada e como relatada, bem
sucedida. Destacou que a maioria das Unidades Escolares do Municipio de Formosa aprovou
a iniciativa; lembrando que a escolha do LD partiu de cada unidade escolar integrante do
Pólo, totalizando cinco Pólos, e aqueles que não aderiram a ideia realizaram suas escolhas
individualmente. ,
e

—

—

Material de divulgação entregue nas escolas.
A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício Circular nº 137/2013
SME NF, de 19 de junho de 2013, comunicou aos Diretores (as) das unidades das Escolas
Públicas Municipais, que a partir do dia 21/6/2013, não seria permitida a visita dos
representantes das Editoras nas dependências das Unidades Escolares, bem como na
Secretaria Municipal de Educação, e, caso ocorresse a visita, a Editora estaria sujeita a
penalidades.
—

—

Apesar da medida adotada pela Secretaria Municipal de Educação, apenas
29% das escolas, os dirigentes declararam receber, exclusivamente pelos correios 0
material de divulgação enviado pelas editoras, 14% declararam que o material é entregue
na escola por representantes das editoras, e, 57% por ambos os meios.
A entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal
disposto no Inciso VIII, § 3ª, art. Bº 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:

contraria

o

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 pelo MEC/FNDE, até o final
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 Con-elos ou forma
equivalente sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo“
funcional evidente com o Titular de Dl! eito Autoral.
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Grau de satisfação com

o

Programa Nacional do Livro Didático.

Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular e bom, 64% das
escolas
avaliaram o Programa como bom e 36% como ótimo, com ressalvas, conforme
sugestões
para o aperfeiçoamento do Programa.

Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Os gestores das 28 escolas visitadas apresentaram sugestões para o
aperfeiçoamento do Programa, conforme consolidado no quadro demonstrativo:

eNcgfas

”21%

Jg
I9
2
3

Representatividade Sugestão ] Solicitação

ªL
“7%
jﬂl%

“Que o livro didático chegue antes
32%

“Que

o

do início do ano letivo
livro didático chegue em quantidade suficiente

]Wais tempo para a análise da escolha
]Énvio de livros para a educação infantil

1

[2—1%

“_Chegue nas escolas os livros escolhidos pelo Professor

l3

El‘J/o

“Solicita entrega do livro diretamente na escola
Conteúdo dos livros estão avançados para a compreensão

3

11%

]

]

]6
'

I

]
[

dos alunos.

Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco, sugere—
se à DIRAE recomendar a Secretaria de Educação do município de Formosa-GO:
1. atentar para o disposto no artigo 8º, parágrafo Ill, alínea 1, da Resolução nº
42, de 28 de agosto de 2012, segundo o qual compete às Secretarias de Educação analisar,
nas condições vigentes, os pedidos referentes à reserva técnica oriundos das escolas e
solicitar, se for o caso, nos termos e prazos vigentes, livros didáticos.

2. realizar o remanejamento de livros didáticos nas escolas de sua rede e
também junto a outras redes ou localidades em atendimento ao disposto na alínea ”d" inciso
IV, artigo 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações.

a

3. informar tempestivamente ao FNDE, após os remanejamentos necessários,
existência de escolas/séries com falta de livros.

4. analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, e realizar possiveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execução do

PNLD.
5. Implementar medidas de controle contínuo da entrega e devolução dos
livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final de cada ano,
até o término do correspondente ciclo trienal de atendimento em conformidade com o
disposto na alínea "11", inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações.
6.

preservar

a

autonomia das escolas participantes no processo de escolha, de
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Coop. Mista de Agricultores
Familiares, Extrativistas, Pescadores, 161
Vazanteiros e Guias Turísticos do
Cerrado.

09/09/2013

9.580,00

_?

176

03/09/2013

49.000,00
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-003/2014, de 18/07/2014,
Prefeitura do Município de Formosa/GO apresentou por meio do Ofício nº 1089/2014-SME
GAB—PG, de 18 de julho de 2014, a seguinte justificativa:

a
—

Desde 2009 quando entrou em vigora resolução sobre a aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da agricultura familiar, o município de Formosa busca
meios para conseguir atingir os 30% determinado pela referida resolução.

município possui apenas uma cooperativa habilitada. Desde 'o início foram
r_ealizadas Chamadas Públicas com produtos variados, mas não houve sucesso.
O

Foram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação capacitações para
agricultºres familiares em parceria com a Secretaria Municipal de
Agricultura, realização de palestras com o Sindicato Rural, visitas aos
assentamentos, para esclarecimentos e procurando novos interessados em
providenciar a documentação necessária para que estes fossem habilitados
para fornecer os ítens da alí mentação escolar.

Sempre estivemos a disposição de agricultores para orientar, ajudar a
organizar documentos bem como no preenchimento das propostas de venda,
dentre outras ações para que estes não se frustrassem com a burocracia, mas
mesmo assim não houve mais interessados o que dificulta (1 aquisição.
Sempre atentos ao cumprimento da resolução estamos buscando novos
produtos e novas cooperativas para ampliar cada vez mais a nossa aquiaição
desses gêneros.

Análise da equipe:
artigo 18, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
De acordo com o

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

PlenáriolTCU:

..,empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
'

(x
x
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Des—vinculação sem assinatura do

gestor/identificação

~

SINUTRI,

As pendências cadastrais do responsável- técnico pelo Programa
do FNDE, contrariam o é 39 do art. 12, da Resolução/CD FNDE

J'

perante o
nº 26, de

17/06/2013.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

2. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

«

exercício 2013

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletívamente, para
a

melhoria física

e

pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 68632000
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, do exercício 2013.
—

Constataçõ es:
2.1 Ausência de demonstrativo dos bens permanentes com respectivos
números de tombamento.

Fato:
A Prefeitura de Formosa/GO não realizou o tombamento e a incorporação dos
bens permanentes adquiridos com recursos de capital e doados pelas Unidades Executoras
do PDDE mediante termo de doação.

Evidências:
Termos de doação dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras do PDDE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-009/2614, de 18/07/2014, a
Prefeitura do Município de Formosa/GO apresentou por meio do Ofício nº 1101/2014—SME GAB—PG, de 24 de Julho de 2014, a seguinte justificativa:
Os audi tores do FNDE puderam verificar através de vistorias in 1000 que todos
os bens que constavam nos termos de doação das Unidades Escolares, vía
PDDE, estavam nas unidades escolares.

A prefeitura M unicípal de Formosa-GO não possui empresa contratada poça

M
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que possa realizar o tombamento, assim como também não dispõe
de infra—
estrutura própria para realização de tai atividade. Ressalto que esta
Prefeitura se compromete a realizar o tombamento dos bens adquiridos a
mais rápido possível e enviará ao FNDE documento constando a
descrição do
bem, onde ele está e o número do tombamento.

Análise da equipe:
A ausência de registro patrimonial dos bens adquiridos ou
produzidos com
recursos do PDDE contraria o disposto no § 2º, do art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº
10 de
18/04/2013, e alterações posteriores a qual estabelece que cabe a Prefeitura Municipal de
Formosa/GO, providenciar o emplacamento dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras
com seus respectivos registros de maneira a garantir a sua identificação pelos órgãos de
acompanhamento e controle interno e externo.

Dessa forma, permanece a constatação.

2.2 Deficiência na guarda
com recursos do Programa.

e

conservação dos equipamentos adquiridos

Fato:
O Notebook de marca Lenovo, adquirido por meio do documento fiscal nº
0143 de 28/11/2013 encontrava-se na residência da Diretora da Escola quando da
fiscalização na Unidade Executora Marileila Alves, bem como há diversos Boletins de
Ocorrência de furtos de equipamentos adquiridos com recursos do Programa.

Evidências:
Inspeção in loco nas Unidades Escolares, Nota Fiscal nº 143, de 28/11/2013
Termo de doação da Unidade Executora, constante na prestação de contas.

a

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—009/2014, de 18/07/2014,
Prefeitura do Município de Formosa/GO apresentou por meio do Ofício nº 1101/2014-SME
GAB-PG, de 24 de Julho de 2014, a seguinte justificativa:

a
—

Existem em nosso municipio unidades de ensino municipais que não contam
com a presença de guardas ou vigias fixos o que possibilita a ação de
criminosos, gerando prejuízo ao erário, Por esta razão as unidades escolares
são reforçadas com grades, mas estas não sendo suficientes para impedir os
furtos ou ações de vandaiismo.
Os gestores das unidades executoras não possuem, por parte da secretaria,
autorização para a guarda de bens em suas residências, mesmo com a
justificativa de proteção ao bem. Perante este fato todos as escolas e centros
municipais de educação infantil receberão notincação reforçando a proibição.

Análise da equipe:

R.A. Nº 24/2014

Ri

/ PREF MUN DE FORMOSA

'
,

*.

15 de 49

A ausência do bem nas dependências da escola provoca prejuízo ao objeto do
Programa, visto que os bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE devem servir à
utilização da comunidade escolar, não podendo seu uso ser individualizado sob pena de
descumprimento das diretrizes do Programa e consequente ressarcimento ao erário.

disposto contraria o artigo 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013,
o qual estabelece:
O

Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos
o expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das
EE): e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino

beneficiados, cabendo

a

esses últimos

a

responsabilidade pela guarda

e

conservação dos bens.

Dessa forma, permanece a constatação ressaltando que, conforme
entendimento do TCU & reincidência das falhas formais, quando não corrigidas em condutas
posteriores, perdem tal caráter e atingem o nível de materialidade que as tornam
sancionáveis.

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR exercício 2013
'

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 201.584,95
Extensão dos exames:

FNDE
2013.

à

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar » PNATE, exercício

Constatações:
3.1 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa

ou Convênio.

Fato:
A Prefeitura realizou pagamentos com tarifa bancárias nos valores de R$16,00
em 24/01/2013 e R$14,00 em 30/01/2013.

Evidências:
Extratos bancários da Conta corrrente nº 17383-5, agência

377—8 do

Banco do

iªi
.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—002/2014, de 16/07/2014,
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 10873/2014 SME—GAB-PG, de 17/07/2014,
seguinte justificativa:

a
a

Através do ofício nº 2285/2013/SME-PC, em anexo, Solicita-se a Secretaria
de Finanças a devolução dos valores debitados indevidamente da conta do
Programa. Contamos que a referida secretaria debitou o valor de R$ 30,00
reais da mesma conta, assim através do ofício nº 225/2014-SME—PC foi
solicitado que houvesse a restituição dos R$ 30,00 reais debitados
erroneamente, assim como a devolução de R$ 30,00 reais referente as
despesas bancárias./Em anexo, encontra—se os documentos comprobatórios:
ofício enviado a Secretaria de Finanças, GRU e comprovante de pagamento.
—

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal realizou o recolhimento do valor solicitado aos cofres
do FNDE, confirmado em Consulta ao Registro de Arrecadação, em 30/07/2014, no Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI, regularizando a situação de prejuízo ao

erário.
Porém, mantém-se a constatação de realização de despesas incompatíveis com
objeto do Programa, por contrariar o disposto na letra "d" do artigo 15, da Resolução
CD/FNDE nº 12, de 17/03/11, e alterações posteriores.
o

Dessa forma, permanece

a

constatação.

3.2 Ausência de documentação comprobatória de despesas.

Fato:
A Prefeitura não comprovou o pagamento realizado na conta específica do
Programa no valor de R$30,00 em 18/12/2013.

Evidências:
Extratos bancários da Conta corrrente nº 17383-5/agêncía 377-8 do Banco do
Brasil/S.A.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-002/2014, de 16/07/2014,
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 10873/2014 SME—GAB—PG, de 17/07/2014,
seguinte justificativa:

a

a

Através do ofício nº 2285/2013/SME-PC, em anexo, Solicita-se a Secretaria
de Finanças a devolução dos valores debitar/os indevidamente da conta do
—

i

til

.
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Programa. Contamos que a referida secretaria deb/£011 o vaiar de R$ 30,00
reais da mesma conta, assim através do ofício nº 225/2014—SME-PC foi
solicitado que houvesse a restituição dos R$ 30,00 reais debitar/os
erroneamente, assim como a devolução de R$ 30,00 reais referente as
despesas bancáriasEm anexo, encontra-se os documentos comprobatórios:
ofício enviado a Secretaria de Finanças, GRU e comprovante de pagamento.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal realizou o recolhimento do valor solicitado aos cofres
do FNDE, comprovado em Consulta ao Registro de Arrecadação, em 30/07/2014, do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI, regularizando a situação de prejuízo ao

erário.
No entanto, mantém-se a constatação com a ressalva do recolhimento, porque
é vedada a realização de despesas não incidentes sobre os materiais e serviços contratados
para a consecução dos objetivos do PNATE na conta do Programa e a realização de despesas
sem a devida comprovação infringe & letra "d“ do artigo 15, da Resolução CD/FNDE nº 12,
de 17/03/11, e alterações posteriores.

3.3 Atuação deficiente do GAGs-FUNDEB.

Fato:
O GAGs-FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle
social e fiscalização da execução do Programa.

Evidências:

Livro de Atas do CACS/FUNDEB indicando a ausência de ações de
acompanhamento do Conselho.
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—005/2014, de 17/07/2014, a
por meio de Ofício 3/11, de 18/07/2014, apresentou a seguinte

Presidente do Conselho

justificativa:
CAC'S/Fundeb não acompanhou o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar 2013 conforme deveria, como por exemplo: mudanças de
frota, linha, contratação de empresa, não nos foi informado nenhum tipo de
denúncia.
O

Diante do exposto, o CAOS/Fundeb do Município de Formosa—GO, firma o
compromisso de ser mais atuante no que se refere ao PNATE, acompanhando
e registrando todos os fatos de acordo com as exigências.

Análise da equipe:
A Presidente do Conselho, em reunião com a equipe de Auditoria, reconheceu

13 de. 49'1“;
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a

falta de acompanhamento

da execução do PNATE alegando desconhecimento das
atribuições inerentes ao CACS/FUNDEB e comprometeu—se a atualizar acerca da legislação
Vigente de forma a ser mais atuante na fiscalização do Programa. Ressalta—se que a reunião
realizada, em 17/07/2014, não foi levada a termo.
A atuação deficiente do CAOS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
o que contraria o exposto no artigo 16 da
Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e alterações posteriores, conforme transcrito:

controle social da execução do PNATE,
Art. 16,

O acompanhamento e o controle social sobre a aplicação dos recursos
do PNATE serão exercidos junto aos respectivos EEx pelos CACS/FUNDEB,
constituídos na forma estabelecida no § 13 do art. 24 da Lei nº 11.494, de
2007.

Dessa forma, permanece a constatação.

3.4 Preferência

à

forma presencial do Pregão sem

a

devida

justificativa.
Fato:
Na contratação dos serviços de transporte escolar para atender aos alunos
beneficiados pelo Programa, a Prefeitura Municipal realizou o certame licitatório Pregão
Presencial, porém, preteriu sem a devida justificativa a modalidade Pregão na forma
eletrônica.

Evidências:
Procedimento administrativo referente ao Pregão Presencial nº 041/2013, em

05/06/2013.

'

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 034—002/2014, de 16/07/2014, a

Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 10873/2014
seguinte justificativa:

SME—GAB-PG, de 17/07/2014, a

prefeitura municipal de Formosa realiza seus pregões em formato
presencial, pois não possui estrutura física e tecnológica para realizó-los por
meio eletrônico e segue os parâmetros da Lei nº 10,520 de 17 de julho de
2002 e suas alterações.
A

A referida lei exige que exista regulamentação específica para que o pregão
aconteça de forma eletrônica e nossa legislação atual só trata de ações
licitatórios em formato presencial.

Análise da equipe:

realizar

0

A Prefeitura Municipal alegou não possuir estrutura física e tecnológica para
Pregão na forma eletrônica, no entanto, a justificativa ora apresentada não
«L

N
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constava no certame licitatório.

pregão eletrônico e' obrigatório para licitações que visam a aquisição de
bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e jnstificaclamente, nos
termos do Decreto no 5450/2005, houver inviabilidade, que não se confunde com a opção
discricionária.
O

Tribunal de Contas da União TCU orienta que seja adotado o pregão na
forma eletrônica, conforme contido nos Acordãos a seguir, extraídos do Manual cie
—

O

Licitações

e

>

l

Contratos, 4ª Ed. págs. 47, 49 e 50:

J

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).

Utilize, como regra, a modalidade" pregão, em sua forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, empregando o pregão presencial
exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidode prevista no art. 40,
§ lº, do Decreto 5.450/2005, devidamente justificada no procedimento
licitatório.

%

~

Acórdão 604/2009 Plenário.

Adote a forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de compravada
inviabilidade, a ser justificada nos autos pela autoridade competente,
observando o disposto no item 9.2.1 do Acórdão 2471/2008 Plenário.
Acórdão 2340/2009 Plenário.

Faça constar dos processos administrativos a descrição dos fatos que
comprovem a inviabilidade da realização do pregão na forma eletrônica,
evitando a opção pelo pregão presencial de forma discricionária, nos termos
do § 10 do art. 40 do Decreto no 5450/2005.
Portanto, mantém-se a constatação, tendo em vista que a legislação determina
que ajustiticativa prévia, deve constar do respectivo processo licitatório.
4-.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA

-

exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para implantação
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas

—

e qualificação,
nº
PAR
9517/2013, na

.

‘

subação EQUIPAMENTOS.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 78.499,38
Extensão dos exames:

FNDE

à

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
conta do PARTE/2013, do exercício 2013.
(&
\

“Cx
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Constatacões:
4.1 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:
A Prefeitura de Formosa/GO não utilizou os recursos repassados à conta do
Programa e não iniciou a abertura de procedimento licitatório ou adesão a Ata de Registro
de preços do FNDE para executar as despesas, sendo que a vigência inicial expira ein

12/2014.

Evidências:

do Brasil e

Extratos bancários da conta específica nº 42178—2, agência 3778, do Banco
Termo de Compromisso PAR nº 9517/2013.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—004/2014, de 17/07/2014, a

Prefeitura por meio do Ofício nº 1085/2014
seguinte justificativa:
2.

SME—GAB-PG, de 18/07/2014,

apresentou

a

Através do termo de compromisso PAR nº 9517/2013 validado

eletronicamente em 11 de fevereiro de 2014 às 8h e 46 min foi disponibilizado
ao município de Formosa o valor de R$ 78.499,38 reais para aquisição de
itens a serem utilizados nos Centros Municipais de Educação Infantil.3.

-

3. Em visita ao FNDE no dia 04- de junho de 2014 houve orientação pelo
técnico
que deveriamos aguardar a liberação da ata pelo SIGARP para
que pudéssemos fazer as compras pertinentes e o município não deveria
iniciar processo licitatório.

Análise da equipe:
O Programa consiste na transferência de recursos, destinados a custear
projetos técnicos aprovados. A ausência de utilização dos recursos do PAR, além de
inviabilizar e impedir outro estado/municipio se beneficie do programa, contraria a letra "”f
do inciso Hi, do art. 7º, da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/2012, e alterações
posteriores, a qual estabelece que os Municípios, Estados e Distrito Federal deverão

executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE dentro do cronograma estabelecido
exclusivamente no cumprimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso.

e

Dessa forma, permanece a constatação com a finalidade de que a Prefeitura
de Formosa/GO receba adequada orientação, por parte do FNDE, caso permaneça com
dificuldade em executar os recursos recebidos, visto que as ação Implantação e qualificação
de equipamentos de cozinha recebeu recursos em abril de 2013 e deve ser realizado por
meio de adesão a ata de registros de preços do FNDE.

Ressalta-se que

a

vigência inicial expira—se em dezembro de 2014.
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5. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO

-

INFANTIL TMNSEERÉNCIA DERE_A

exercício 2012
Objeto do Prºgrama: Transferência de recursos federais aos municípios e ao
Distrito Federal com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos
estabelecimentos públicos de educação infantil, contribuindo para a melhoria do
atendimento em creches e pré-escolas públicas.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 275.298,91
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD/2012.

Constatações:
5.1 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa ou Convênio.

Fato:
A Prefeitura não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta
específlca do Programa com o nome do FNDE/MEC.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas, conforme quadro demonstrativo:

Favorecido

JLCPF/CNPJ

[QUA

[[NF

JWALOR

;

ML de Lima & Sousa Ltda EPÚÉ,453,539/0001-48 [ 000213

[21/06/2013

]IZBSGBAZÍ

Mútipla Center Dist. de [umas
Papeis Ltda

27/06/2013

11.673,90

—

04.613.375l0001—88 000358

BSB Com. e Dist. de Prod.
~

~

~

~

~

~

~

]Qa/oefzolsíbzmggoo

]

]08960.184/0001—43H2780

"24/06/2013 “49.577,28

]

JL11.510.448/0001—71“5513

Ílzuowzomjãasno

]

José Paulo Rezende

QL496413/0001-71Jk180

Nunes & Nunes Ltda EPP
__PHM Leão Ltda EPP

51.809,16

20/06/2013

02.325,892/0001—34 002

Informática Ltda

Manifestação da entidade:

a"..-ª.,“

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—007/2014, de 23/07/2014, a
11.9 1100/2014 SME — GAB
PG, apresentou a seguinte

Prefeitura por meio do Ofício
justificativa:

—

“&
*.
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identificação com o número do convênio e a modalidade licitatória que
autorizou a contratação da empresa foi providenciada
conforme cópias das
notas fzscm's anexadas. Ressalto que as notas fiscais nº
000358, nº 2780 e nº
5513 não foram identificadas, pois estão sobre processo de
verificação
contábil.
A

Análise da equipe:
Os documentos verificados in loco não possuiam
& identificação do
FNDE/MEC e o nome do Programa. O fato contraria os dispostos nos
êlO e letra 'd” inciso
III dos arts. 17 e 10 da Resolução/CD/FNDE nº 52 de 29/11/2007 e
Resolução/CD/FNDE nº
29 de 27/07/2012, respectivamente, os quais estabelecem
que a documentação
comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da transferência
deverá
conter a identificação do FNDE/MEC e do Programa.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator,
que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU—1ª Câmara, contém o seguinte
entendimento
sobre & identiflcaçâo dos documentos:
. não se trata de preceito inútil,
pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento
ÍÍSCCIÍ
'seja utilizado para comprovar
despesas de mais de uma. fonte.

Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007,com & seguinte conclusão:
a não identificação dos documentos comprobatórios
das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves & comprometem,
seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando & identificação dos recursos atrelados
(...), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e,por
conseguinte, a fiscalização da Correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público, Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve () FNDE proceder
a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão,
com
fulcro no 5 79 do art. 3º da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006,

Dessa forma, permanece a constatação.

Programa.

5.2 Movimentação indevida da conta específica do Convênio ou
'

Fato:
A Prefeitura do Município de Formosa/GO realizou pagamentos de
despesas
referentes à ação - suporte à educação básica - com recursos da conta corrente nº
41.544—8
que é eSpecífica da ação apoio & creches, bem como realizou pagamentos
de despesas
referentes à ação apoio & creches - na conta corrente nº 42.291-6 que
é específica da ação
suporte à educação básica.
—
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Evidências:

41544-8 e

nºs
Extratos bancários das contas específicas Ag. 377-8, contas correntes
42291—6, do Banco Brasil S/A.

Manifestação da entidade-.
a
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-007/2014, de 23/07/2014,
—
por meio do Ofício n.º 1100/2014 SME — GAB PG, apresentou a seguinte

Prefeitura
justificativa:

Foi verificado que houve pagamentos invertidos referentes a duas contas de
transferência direta, sendo elas: conta nº 41 .544—8, apoio as creches e conta
nº 42291-6, manutenção infantil. Estamos em análise dos processos para
verificar o motivo do equivoco, mas ressaltamos que todo material que foi
adquirido foi encaminhado aos Centros Municipais de Educação Infantil não
ocorrendo desvio de natureza ou finalidade.

Análise da equipe:
-

A Prefeitura reconheceu os débitos indevidos nas contas específlcas das ações
que se
de suporte à educação básica ação de apoio & creches e apresentou documentos
mostraram hábeis & comprovar a realização das despesas, conforme débitos apresentados.

Informou que houve equivoco nas contas quando da realização dos processos de
pagamentos e que seria feita análise para verificar os motivos. Informou ainda, que todo o
material fora adquirido e distribuído aos CMEI's, conforme verificado pela equipe de
Auditoria.
De acordo com 0 artigo 12, 5 69 da Resolução (ID/FNDE nº 29, de 27/07/2012,
de
os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados somente ao pagamento
educação
da
despesas previstas no plano de trabalho com a manutenção e desenvolvimento

infantil ou para aplicação financeira.
Diante do exposto, permanece
prejuízo ao erário.

a

constatação com a ressalva que não houve

5.3 Ausência de demonstrativo dos bens permanentes cem respectivos

números de tombamento.
Fato:
A Prefeitura de Formosa/GO não realizou o tombamento e a incorporação dos
bens permanentes adquiridos com recursos da Manutenção da Educação Infantil/F D.

Evidências:
Visita aos Centros Municipais de Educação Infantil: María de Lourdes Pereira
da Silva,- Maria do Rosário Viana Pinto, Mirtes Chaves Guimarães; Maria Aparecida Hamu
Opa; Madre Rosa Foglia; Clarinda Lôbo de Miranda e Ofício n.º 1105/2014 SME GAB PG,
?A
de 24 de julho de 2014.
—

—

“<ª.
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Manifestação de entidade.:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-012/2014, de 24/07/2014, a
Prefeitura por meio do Ofício n.º 1105/2014 SMB GAB PG, apresentou a seguinte
justificativa:
—

—

A Prefeitura se compromete a realizar 0 tombamento dos bens adquiridos o
mais rápido possível e enviará ao FNDE documento constando & descrição do
bem, onde ele está e o número do tombamento. A prefeitura Municipal de
Formosa-GO não possui empresa contratada para que possa realizar o
tombamento, assim como também não dispõe de infra-estrutura própria para
realização de tal atividade,

Análise da equipe:
Os equipamentos adquiridos com recursos da Manutenção da Educação
Infantil/TD não foram tombados e incorporados ao patrimônio da Prefeitura, conforme

verificado in loco.
O subitem 9.4.4 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nª“
4568/2009-TCU-2ª Câmara, contém o seguinte entendimento sobre & tombamento de bens.
adquiridos com recursos federais:

9.4.4. promova a identificação e tombamento dos bens permanentes
adquiridos o_om recursos federais, bem como sua distribuição por meio de
Termo de Responsabilidade, em atendimento ao artigo 94 da Lei nº 4320/64.
Dessa forma, permanece a constatação com a ressalva de que a Prefeitura de
Formosa informou, na justificativa, que irá realizar o tombamento “dos bens adquridos o
mais rápido possível com o encaminhamento ao FNDE da medida saneadora adotada.

5.4 Deficiência na guarda
com recursos do Programa.
'

e

conservação dos equipamentos adquiridos

Fato:
Em visitas aos CMEI"s constatou-se:
CMEI Mirtes Chaves Guimarães: o forno do fogão industrial 6 bocas não funciona e ()
liquidiflcador industrial 8 litros apresentou defeito e estava sem uso;
- CMEI Madre Rosa
Foglia: faltaram instalar 2(duas) bocas e o forno do fogão industrial
-

adquirido.
As diretoras dos CMEI"s Maria de Lourdes Pereira da Silva e Maria Aparecida Hamu Opa
apresentaram Boletins de Ocorrência de furtos de equipamentos adquiridos com recursos
do Programa.

Evidências:
Visita aos Centros Municipais de Educação Infantil: María de Lourdes Pereira
da Silva, Maria do Rosário Viana Pinto, Mirtes Chaves Guimarães, Maria Aparecida Hamu
Opa, Madre Rosa Foglia e Clarinda Lôbo de Miranda e Boletins de Ocorrência do furtos
“,
.

&“
.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034 012/2014, de 24/07/2014, a
pm meio do Ofício 11.91105/2014 SME— GAB PG, aplesentou & seguinte

Prefeitura
justificativa:

A Secretaria Municipal de Educação mantém contrato com a empresa de
assistência técnica que verificará os problemas nos equipamentos e
encaminhará funcionários para montagem e veriflcação do bem não montado.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública irá elaborar um plano de
segurança para as unidades escolares, pois não possuímos funcionários para a
guarda patrimonial, existe um planejamento para que até dezembro todas as
unidades escolares sejam contempladas com sistemas de alarme e
monitoramento por câmeras.
-

Análise da equipe:
-

Em lelação aos bens que foram furtados, & Prefeitma informou, que irá
elaborar plano de seguiança pala as unidades escolares com a finalidade de prevenir furtos
e, inclusive, que as escolas em questão serão contempladas com sistema de alarme e
monitoramento por câmeras, uma vez que não dispõem de funcionários para a guarda
-

patrimonial.
Em relação aos bens que apresentaram defeito ou que não foram devidamente
montados, informou possuir contrato com a empresa de assistência técnica que verificará os
problemas nos equipamentos e encaminhará funcionários para montagem e verificação.
De acordo com previsto no artigo 94, da Lei nº 4.320/64, cabe aos agentes

responsáveis,

a

guarda

e

administração.

Dessa forma, mantém-se a constatação para acompanhamento da eflcácía das
medidas saneadoras informadas pela Prefeitura.

5.5 Os bens adquiridos com os recursos repassados não foram

localizados.
Fato:
Em visitas aos Centros Municipais de Educação Infantil não foram localizados
os seguintes equipamentos/materiais adquiridos com recursos do Programa:
- material de expediente na CMEI Maria do Rosário Viana Pinto;
-

05 (cinco) projetores Multimídia modelo 3000, marca LUMENS, resolução 1024X768, nas
CMEI'S: Maria do Rosário Viana Pinto; Mirtes Alves da Silva,- Maria Aparecida Hamu Opa;
Madre Rosa Foglia e Clarínda Lôbo de Miranda
- 01
(uma) câmera digital DSC—“7730 16. 1MP -LCD 2,7 ZOOM ÓPTICO 8 X na CMEI Madre
Rosa Foglia.
- 01 (um) fogão industrial c/6 bocas, queimadores duplos com forno de câmara, na
CMEI“
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Clarinda Lôbo de Miranda,

Evidências:
Visita aos Centros Municipais de Educação Infantil: Maria de Lourdes Pereira
da Silva, Maria do Rosário Viana Pinto, Mirtes Chaves Guimarães, Maria Aparecida
Hamu
Opa, Madre Rosa Foglia e Clarinda Lôbo de Miranda e notas fiscais constantes no quadro

demonstrativo;

_I Fornecedor

pescúção

NF

Data

ML de Lima &
Sousa Ltda EPP

0002780

21/06/2013

,
2'784'20

Nunes & Nunes
Lda EPP

0000213

21/06/2013

1.294,80

]Valor total

]

01 fogão ind]. C/6

bocas queimadores
duplos c/forno de
câmara

v

~

[61 câmera digital
DSC—W730 16.1 MP

LCD 2.7 ZOOM
OPTICO 8X

~

__

.

[fetal

114.079,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034-012/2014, de 24/07/2014, a
por meio do Ofício n.º 1105/2014 SME — GAB PG, apresentou a seguinte

Prefeitura
justificativa:

—

Em anexo, encaminhamos recibos com o envio de material no ano "de 2013 e
2014 para o CMEI Maria do Rosário Viana Pinto, o que comprova que este

centro municipal recebe constantemente apóio da Secretaria Municipal de
Educação, Ressalto que foram escolhidos recibos aleatórios, como
amostragem para auditoria, haja vista que a quantidade de recibos é grande.
2.2 Haverá auditoria interna nos centros municipais de educação infantil (e
na secretaria municipal de educação para localizar e encaminhar os
projetores as unidades. Informamos que até o dia 30 de julho
encaminharemos ao FNDE os comprovantes de envio e fotos dos bens;
—

2.3 Em contato com a diretora da unidade Madre Rosa Foglía esta afirmou
que a máquina encontra-se no centro municipal de educação infantil. Esta
constatação da auditoria ocorreu devido a transmissão errônea de uma das
funcionárias, pois na ocasião a diretora não se encontrava na unidade, mas na
primeira visita da auditoria, no dia 18 dejuiho de 2014 a diretora mostrou a
máquina em questão.
—

2.4
Os fogões adquiridos através deste contrato são enviados sem
montagem, ficando a cargo da prefeitura municipal. No momento da
montagem () técnico da secretaria identificou um defeito na válvula de
—
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poderia incorrer Qm risco a vida dos alunos e
funcionários. Perante este fato O fogão foi para o conserto e está sob guarda

libera 50 do gás

0 que

da empresa responsável.
A Prefeitura apresentou, ainda, por meio do Ofício nº 1121/2014
-PG, de 30/07/2014, as seguintes informações:

SMEGA-

2. Em resposta a solicitação da auditoria enviamos O ofício nº
1105/2014/SME-GAB-PC onde informamos que seria realizada auditoria
interna para averiguar a localização dos bens.
3. Ao fim, desta o material descrito acima, foi encaminhado nos Centros
Municipais de Educação Infantil conforme comprovação em anexo.

Análise da equipe:
A Prefeitura comprovou por meio de recibos o envio do material de expediente
adquirido em julho de 2013, para () CMEI Maria do Rosário Viana Pinto, posterior ao
período de realização da fiscalização.

'

.='-i'grr-v'--<-=-:r=-<

Apresentou relatório fotográflco, recibos de materiais, datados de 30/07/2014,
de 06 (seis) projetores adquiridos com recursos manutenção de educação infantil e
distribuídos nos CMEIªs e devidamente assinados pelos diretores.
Quanto à câmera digital informou que esta se encontrava no Centro Municipal
de Educação Infantil Madre Rosa Foglia, no entanto, não foi localizada no dia da visita e não
foi encaminhado nenhum documento que comprovasse & sua distribuição.
Com relação ao fogão, não foi apresentado nenhuma ordem de serviço que
comprovasse que o equipamento foi encaminhado a serviço autorizado para manutenção na
válvula de liberação do gás.
'

De acordo com o disposto no artigo 94 da Lei nº

4320/64:

Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada
um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração,
Dessa forma, mantém—se a constatação com a indicação de devolução de
recursos referentes aos valores dos bens permanentes não localizados no momento da
inspeção.
! &
=“

Identificação do responsável:

CPF:-.185.201—Valor Original:

R$ 4,079,00

RA. Nº 24/2014 ] PREF MUN DE FORMOSA

28 de 49

»

“(_

--

--

-

5.6 Número de crianças superior a capacidade de atendimento.

Fato:
O Centro Municipal de Educação Infantil Maria de Lourdes
Pereira da Silva
atendeu no periodo integral: 86 crianças, em 2012; 100 crianças, em 2013; e 92
crianças,
em 2014, evidenciando atendimento superior à capacidade prevista no projeto
arquitetônico
(TIPO C) que comporta 60 crianças em período integral ou 120 crianças em período
parcial.

Evidências:

Oficio nº 1098/2014 SME -PG, de 22 de julho de 2014, consultas ao
Educacenso, realizada em 23/07/2013, 24/07/2014, e visita ao CMEI Maria de Lourdes
—

Pereira da Silva.

Manifestação da entidade:
Em atendimento

à

Prefeitura por meio do Ofício
justificativa:

Solicitação de Auditoria nº 034-012/2014, de 24/07/2014, a
11.9 1105/2014 SME
GAB
PG, apresentou a seguinte
—

—

'

Nossa cidade possui 07 (sete) centros municipais de educação infantil e este
quantitativo e' insuficiente para a demanda por vagas nos centros municipais.
Hoje estamos com uma lista de aproximadamente 2000 (dois mil) alunos
aguardando matricula.

centro municipal de educação infantil e' o único localizado no bairro setor
sul. Este bairro é localizado na periferia de nossa cidade o que exige grandes
esforços da administração pública para atender a todas as demandas de
matrículas. O número acima do previsto no projeto não atrapalha o
andamento das atividades, pois estes centros possuem reforços na quantidade
de profissionais. As salas de aula contam com professores e monitores.
O

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que o centro municipal de educação infantil, em questão, é
único localizado no setor sul que possui grande demanda de matrículas. justifica que o
número de crianças superior à capacidade de atendimento não atrapalha o andamento das
“atividades, pois realiza reforços na quantidade de profissionais.
o

No entanto, em visita ao CMEI que atende atualmente 92 (noventa e duas)
crianças, conforme consulta Educacenso 2014, constatou-se que a sala da diretoria foi
adaptada para funcionar como sala de aula e a sala dos professores funciona como diretoria,
indicando que o quantitativo de crianças superior à capacidade de atendimento do projeto
arquitetônico impacta negativamente na qualidade do atendimento.
Dessa forma, permanece a constatação, com a ressalva que a área gestora do
programa no. FNDE/MEC, deverá tomar ciência do fato apontado e orientar o municipio
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acerca da melhor solução para a regularização do caso.

5.7 Atuação deficiente ãe (TAGS—FUNDEB.

Fato:
atuou de maneira satisfatória na sua função de controle
social e fiscalização da execução sobre a execução dos recursos da Manutenção da
Educação Infantil/TD
O CACS—FUN DEB não

Evidências:

Livro de Atas do CACS/FUNDEB indicando

a

ausência de ações de

acompanhamento do Conselho.
...:-,

.

Manifestação da entidade:

E..”...

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 034—011/2014, de 24/07/2014, a
Presidente do Conselho por meio do ofício s/n apresentou a seguinte justificativa;

ª'?""ª!'l'«f1?-—

*'::º'

Hifi":

/Fundeb não acompanhou satisfatoriamente as transferências diretas
oriundas da manutenção da educação infantil.
O CACS

Diante do exposto, o CAOS/Fundeb do Município de Formosa-GO, firma O
compromisso de ser mais atuante no que se refere as transferencias diretas,
acompanhando e registrando todos os fatos de acordo com as exigências.

Análise da equipe:
A Presidente do Conselho, em reunião com a equipe de Auditoria, reconheceu
a falta de acompanhamento da execução do Programa alegando desconhecimento das
atribuições inerentes ao CACS/FUNDEB e comprometeu-se a atualizar acerca da legislação
vigente de forma a ser mais atuante na fiscalização do Programa. Ressalta—se que a reunião
realizada, em 17/07/2014, não foi levada a termo.
A atuação deficiente do CACS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
controle social da execução do Programa, 0 que contraria o exposto nos art. 20 da
'Resolução/CD/FNDE nº 52, de 29/09/2011 e art. 16 da Resolução/CD/FNDE nº 29, de

27/07/2012, transcritos

Art. 20.

&

O

seguir:

acompanhamento

e o

controle social sobre

a

transferência

e

aplicação dos recursos repassados no âmbito desta Resolução, para apoiar a
manutenção de novos estabelecimentos de educação infantil pública, serão
exercidos, em âmbito municipal e distrital, pelos respectivos conselhos do
Fundeb, previstos no art. 24 da Lei no 11 .494, de 20 dejunho de 2007.

Art. 16. O acompanhamento e 0 controle social sobre a transferência e
aplicação dos recursos repassados no âmbito desta Resolução serão
exercidos, em âmbito municipal e distrital, pelos respectivos conselhos do
Fundeb, previstos no art. 24 dá Lei no 11.494 de 20 dejunho de 2007.
&;
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Dessa forma, permanece a constatação.

6. PROGRAMA DE TRABALHG ANUAL - exercício 2013

Objeto do Programa: Oferecer curso de formação para gestores e
educadores, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas PAR, Programa Educação
Inclusiva: direito a diversidade, instituído pelo decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007 e
convênio nº 701570/2011,
—

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 6393182
Extensão dos exames:

Analisada & totalidade dos recursos repassados no exercício 2013, R$
63.931,33, por meio de levantamento de dados gerais, processos licitatórios (modalidade,
termo de adjudicação e homologação), processos de pagamentos, extratos bancários e
veríflcado & execução do convênio conciliando—a com 0 Plano de Trabalho Aprovado - PTA.

Informação:
Convênio celebrado em 26/12/2011, com prazo de Vigência inicial de 365 días.
Do inicío da vigência até 20/06/2014 foram firmados 5 (cinco) Termos Aditivos ao convênio,

alterando cronograma de execução e prazo de vigência. Os referidos aditivos foram
precedidos de análise e parecer das respectivas áreas técnicas e jurídicas quanto à
regularidade do pleito

e estes constam do Processo de Concessão

nº 23034.000.04593/2011—

37.

Valor do Convênio R$129.155,40, deste total participou () FNDE com o valor
de R$127.863,85, dos quais R$63.931,33 foi repassado em maio/2012, e R$ 63.931,92, em
junho/2013. A contrapaltida pactuada pela Prefeitura foi no vaíor de R$1.291,55.
Por oportuno, ressaltamos também, que do total de inscritos no curso O
percentual de ausentes foi de 17% no período de 10 a 12/03/2014, e de 22% verificado no
período de 13 a 14/03/2014, conforme análise da Lista de Frequência apresentada pela
Prefeitura.

Constataçõesz
6.1 Ausência de aplicação da contrapartida pactuada na consecução do
objeto do Convênio.

Fato:
Não foi comprovada a aplicação do percentual da contrapartida pactuada no
Convênio no valor de R$1.291,55.

Evidências:

'

Xx
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h'íovímentação bancária da conta específica do Programa, Banco do Brasil,
Agência nº 377-8, Conta corrente nº 384984. Processo de pagamento, protocolo nº
2014008187.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria —SA n.º 034—001/2014, de
16/07/2014, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício n.º 1084/2014—SME — GAB-PG, de
17/07/2014, extrato bancário no qual se evidencia o depósito de R$ 1.291,55, na conta
es pecíflca do Programa.

1

a

1

Análise da equipe:

contraria

A ausência de aplicaçãoleºlnprovação do valor da contrapartida pactuada,
”d" do Termo de Convênio nº
o disposto na Clausula Terceira, inciso II, letra

701570/2011:
na clausula Sexta,
com a
concomitantemente
CONCEDENTE,
pelo
aberta
na conta específica
liberação do recurso realizada pelo CONCEDENTE .

“efetuar o depósito do valor da contrapartida estabelecida

~

Dessa forma, mantém-se a constatação, uma vez que as ações do convênio
deixaram de ser beneficiadas com os recursos da contrapartida. O depósito foi confirmado
na conta Banco do Brasil S/A, Agência 0377-8, Conta Corrente nº 384984, movimento do
dia 17/07/2014.

6.2 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa
'

ou Convênio.
Fato:

'

A Prefeitura realizou despesas com tarifas bancárias no valor de R$ 25,78.

Evidências:
Extrato bancário, conta éspecífica do Programa, Banco do Brasil, Agência nº
3778, Conta corrente nº 38498-4.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria —SA 11.9 034-001/2014, de
16/07/2014, a Prefeitura Municipal de Formosa/GO apresentou por meio do Ofício n.º
1084/2014 SME GAB-PG, de 17/07/2014, extratos bancários no que] se evidencia a
transferência de R$ 25,78 para a conta do Programa.
—

—.

Análise da equipe:
Em que pese o recolhimento efetuado, “mantém—se a constatação, uma vez que
a realização de despesa com tarifas bancárias, contraria o disposto na Clausula Terceira,
(É;

i
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inciso II, letra "g"

e

Clausula Quarta inciso VI do Termo de Convênio

3.9

701570/2011:

realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto,
no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de
recursos pelo CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamentos e os
percentuais sejam os mesmos aplicado no mercado.

devolução do valor de R$ 25,78 foi confirmada por esta equipe de
fiscalização, que ocorreu na conta do Banco do Brasil SIA, Agência 0377-8, Conta Corrente
nº 38498-4, movimento do dia 17/07/2014.
A

6.3 Ausência de restituição de saldo dos recursos transferidos pelo
FNDE.
Fato:
A Prefeitura de Formosa/GO não realizou a restituição do saldo do Convênio à
época do cumprimento do objeto.

Evidências:
Extrato bancário, conta específica do Programa, Banco do Brasil, Agência nº
384984.

3'7'7-8, Conta corrente nº

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria —SA n.º 034-001/2014, de
16/07/2014, a Prefeitura Municipal de Formosa/GO, apresentou por meio do Ofício n.º
1084/2014—SME GAB-PG, de 17/07/2014, Guia de Recolhimento da União GRU, no valor
—

—

'

de R$ 8.640,02.

Análise da equipe:
Em que pese a devolução do saldo do convênio, mantém-se a constatação,
uma vez que tal iniciativa somente ocorreu quando apontada o falha por esta equipe de
fiscalização. Ademais, a norma do programa fixa que a devolução do saldo deve ocorrer no
prazo improrrogável de 30 da finalização do convênio, o que não aconteceu, contrariando,
assim, o que dispõe & Clausula terceira, inciso II, letra» “r“ do Termo de Convênio nº
701570/2011:

restituir,

ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a
contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convenio,
os saldos financeiros remanescentes, devidamente atualizados, sob pena de
imediata instauração de, Tomada de Contas Especial TCE.
—

valor da GRU foi confirmado por meio de consulta ao Sistema Integrado de
Administração Financeira e Orçamentária do Governo Federal - SIAFI, na rotina ”Registro
O

de Arrecadação", em 22/07/2014.

&,

íª:

:X
A

X

(N
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O saldo total devolvido, está composto de: devolução dos valores gasto com
tarifas bancárias, não aplicação da contrapartida "pactuada e o saldo dos recursos que

permanecia na aplicação financeira.

6.4 Ausência de documentação comprobatória original das despesas.

Fato:
A Prefeitura do Municipio de Formosa/GO não apresentou a documentação
original referente à execução do convênio.

Evidências:
Ausência da Relação de professores/participantes, da Lista de frequência
relação de certificados.

da

e

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria SA 11.9 034-001/2014, de 16/07/2014,
a Prefeitura Municipal de Formosa/GO, por meio da Sra.
Coordenadora de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal de Educação, justificou:
—

Lista de Frequencia/relação dos
treinando ou participantes, Formulários de Avaliação do Desempenho
dos Cursistas, Avaliação dos Eixos Temáticos abordados, Assiduidade,
e Resultado Final das Avaliações do Curso, encontravam-se em posse
da Empresa IBRAPE Instituto Brasileiro de Assessoria e Projetos,
responsável pela realização do evento, A empresa estava em atraso
com o compromisso de elaborar e entregar à prefeitura o relatório final
do curso ministrado, e que os resultados finais ficaram sob a
responsbilidade da empresa e estes não foram a presentados e que após
questionada pela Auditoria, a Secretaria Municipal de Educação de
Formosa/Go, notificou a empresa para que apresentasse, em caráter de
urgência.
a

documentação original relacionada

a

—

Análise da equipe:
Segundo a manifestação do gestor foram apresentadas cópias da
documentação relativa ao curso ministrado, uma vez que os originais ainda permaneciam
em posse da empresa contratada para realizar o evento que fora concluído em 14/03/2014.
A ausência da documentação original contraria o. que determina a Clausula Terceira, Item
II, letra "1)”, do Termo do Convênio nº 701570/211:
manter

disposição do Concedente e dos demais órgão de Controle
Interno e Externo, em boa ordem, pelo prazo de 20 (vinte) anos,
contado da aprovação da prestação ou tomada de contas do gestor
CONCEDENTE pelo TCU, relativa ao exercício da concessão, em sua
sede, independentemente de sua contabilização ter sido confiada a
terceiros, os documentos relacionados ao convênio. (giifei)
a

*-

(N

;
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Ressalta-se que não obstante o prazo concedido pela SA n.º 034-000/2014, de
14/07/2014, e ainda o periodo de permanência da equipe de fiscalização na sede da
Prefeitura, os originais não foram apresentados.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

7. PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PGLIESPORTI‘V'Ac -

exercício 2013

Objeto do Programa: Construção de

02 (duas) quadras poliesportivas
cobertas, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ação Articulada PAC nº
—

202322/2011.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 244.824,57
Extensão dos exames:
Análise e verificação da qualidade das informações fornecidas pelo SIMEC
acerca da execução do Programa. Visita às quadras construidas/em construção. Reunião
com o responsável pelas obras. Análise dos processos de pagamentos e processos
licitatórios.
-

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas no Termo de Compromise listado no
quadro demonstrativo a seguir, considerando repasses do FNDE registrados no Sistema
SIGEF/FNDE:
Recursos da
FNDE

obra—

Termo de
Compromisso ]Exercício “VaiorR$
pAC
202322/2011

Vigência

Inicial

Percentual de Execução

Igual

ISimec
”ID
2011/2012]486.708,84“29/02/2012H25/11/2012“23321 [98,17

2011/2012J487,690,55”29/02/20121125/11/20121123322][100%

“Real

(=*)

”90-95%

]

[

liso-95%!

(*) O percentual Real das obras, foi obtido por meio de informação meramente declaratória do engenheiro que
nos acompanhou na visita ao local das obras, não incluso os serviços relativos às inconformidades relatadas no
SIMEC.

Foram visitadas as quadras referentes às obras dos Termos de Compromisso,
conforme segue:

Empreendimento 23321

Construção de Quadra Escolar Coberta
com Vestuário. Endereço: Avenida Circular, Centro Olímpico do Bosque. R$486.780,84.
Obra abandonada pela empresa. Consta registro no Painel SIMEC: "Obra com pendência no
PAR”. Percentual da ultima medição (98,17%) lançado em 05/06/2013,
—

PAC 2

—

por—

'\
.:
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pelo.

Novas medições foram realizadas no período de 31/10/2013 a
As
30/07/2014 e mantido o percentual de execução
inconformidades foram registradas em 17/01/2014, por Paulo Gaiga Engenharia LTDA,
PAC 2 Construção de Quadra Escolar Coberta
com Vestuário. Endereço: Rua Ciranda Lobo de Miranda. R$489.649,15. Obra concluida.
Sem registro de pendência no Painel SIMEC. Percentual da ultima medição (100 %) lançado
em 05/02/2013. por

Empreendimento 233224

—

—

Constatações:
7.1 Ausência de aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no
mercado financeiro.

Fato:
A

Entidade não aplicou os recursos do Programa/Convênio no mercado

financeiro.

*

Evidências:
Movimentação bancaria no período de 09 a 19/04/2013, conta específica do
Programa, Banco do Brasil, Agência nº 377-8, Conta nº 42130-8, valor não aplicado R$
97.929,83.

Manifestação da entidade:
Em resposta à SA nº 034—006/2014, de 21/07/2014, a Prefeitura Municipal de
Formosa/GO, por meio do Ofício nº 056/2014 SME-GAB-PG, datado de 22/07/2014, em
resposta a constatação supracitada, apresentou a Guia de Recolhimento da União GRU, no
valor de R$140,13, conforme solicitado.
—

Análise da equipe:
Em que pese a devolução dos recursos, mantém-se constatação, uma vez
a
que a ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro, contraria o disposto no
Item X, do TERMO DE COMPROMISSO PAC202322/2011: ”

”Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua
finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta
especiãcamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for
igual ou superior a um mês; ou aplica-los em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a
um mês. Responsabilizar—se ainda por efetivar a aplicação financeira
vinculada a mesma conta corrente na qual os recursos financeiros
foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de
caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante
vinculação do correspondente número de operação a conta
já
existente”.

lhª-:,

-’l
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O valor da GRU foi confirmado por meio de consulta ao Sistema
Integrado de
Administração Financeira e Orçamentária do Governo Federal SAIFI, na rotina ”Registro
de Arrecadação RA”, em 31/07/2014,
—

—

7.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o

nome do FNDE.

Fato :
A Prefeitura Municipal de Formosa/GO não identificou a documentação
comprobatória da execução fisico-ﬁnanceira do Programa/Convênio com o nome do FNDE.

Evidências:

Construtora

e

Notas Fiscais nº 03, 06, 09, 13, emitidas pela Empresa Chaves e Borges
Empreendimentos LTDA—ME.

Manifestação da entidade:
Em resposta à SA nº 034—006/2014, de 21/07/2014, a Prefeitura Municipal de
Formosa/GO, por meio do Ofício nº 056/2014 SME-GAB-PG, de 22/07/2014, emlpgposta a
constatação supra'Citada, apresentou (locnmentaçãocom a seguinte informação:
Como solicitado as notas Fiscais de nº 03, 06, 09 e 13, emitidas pela empresa
Chaves e Borges Construtora e Empreendimentos ÇTDA-ME, com a devida
identificação com o nome do Fundo Nacional de Educação _ FNDE.

Análise da equipe:
Em que pese a medida extemporânea adotada pela Prefeitura, mantém—se a
constatação, uma vez que a ausência de identificação da documentação comprobatória
contraria o disposto no artigo 5, Inciso Ill, letra ”p” da Rosolução/CD/FNDE nº 13, de 21 de
março de 2011, que estabelece os critérios de transferência automática de recursos a
municípios, estados e ao Distrito Federal, a titulo de apoio financeiro, para construção de
unidades de educação infantil Proinfância e quadras esportivas escolares no âmbito do
Plano de Aceleração do Crescimento PAC 2:
—

—

As despesas realizadas pelo município, pelo estado ou pelo Distrito Federal
serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na
forma da legislação regulamentar a qual a entidade responsável pela despesa
estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros
documentos comprobatórios ser emitidos em nome do municipio, do estado ou
do Distrito Federal, identificados com 0 nome do FNDE/MEC e do Programa e
ser arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de
terceiros,juntamente com os documentos de prestação de contas na forma
definida art. 30, pelo prazo mínimo 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso.

7.3 Ausência de placa de identificação da obra.
rx,
'I Lx
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Fato:
A placa de identificação da obra não foi localizada no respectivo canteiro.

Evidências:
Visita ao local de construção da quadra. Empreendimento 21992 PAC 2
Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestuário. Endereço: Avenida Circular, Centro
Olímpico do Bosque.

—

—

~

EM. Maria Lícia Setor Busque

Ausencia piaça de identiflcaçãô

—

—

EM. Lícia Setor Bosque

Manifestação da entidade:

_,

Em resposta à SA nº 034-006/2014, de 21/07/2014, o Sr.
Gestor de Contratos e Convênios, informou que as placas foram colocadas e que
existem registro das mesmas no local da obra, contudo, postéríormente, esta
foi destruída/furtada.

Análise da equipe:
Não obstante a justificativa apresentada, mantém-se a constatação, uma vez
que a ausência da placa de identificação da obra, contraria o disposto no Item XIV Termo de
Compromisso, PAC 202322/2011:

Assegurar a destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e
do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas,
cartazes, faixas e painéis de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os
recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que está “disposto
na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República.
7.4 Desconformidades e depredação da obra
'

Fato:
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Obras ID 23321 e 23322 depredadas e sem condições de uso e
desconformidades referentes à obra ID 23321, registradas no SlMEC em razão da
supervisão realizada pelo FNDE em 18/12/2013.

Evidências:
Painel SIMEC e fotos obtidas em visita as quadras construidas:

Empreendimento 23321
PAC 2 Construção de Quadra Escolar
Coberta com Vestuário. Endereço: Avenida Circular, Centro Olímpico do Bosque.
«

Situação: Quadra depredada, sem condições de uso. itens verificados in loco:
—

ausência da placa de identificação da obra;
banheiros (sem chuveiros, vasos sanitários sem acessórios, assentos

sanitários, registros, torneiras, lavatórios e instalações elétricas e
hidráulicas danificadas/furtadas, (inclusive 0 de deficientes) ;
- esquadrias - ausência de portas em
geral, seja na entrada dos
banheiros masculinos e femininos e internamente nos banheiros/vasos
sanitários;
«
falta das estrutura metálicas para rede de voley, tabela de basquete, e
traves de futsal;
- canaleta de concreto sem a tampa removível
em chapa de aço;
» sistema
elétrico danificado/furtado. (exemplo: quadro de distribuição
de embutir, disjuntores, tomadas, luminárias calha protetor, luminária
blindada, fiação elétrica, tomadas, interruptores,);
- alambrado com tela de arame galvanizado quebrada
e totalmente sem
a tela de arame;
- presença de infiltração no teto dos banheiros;
- piso da quadra fora das
especificações técnicas do projeto; e
- ausência do banco de concreto.

Empreendimento 23322 PAC 2 Construção de Quadra Escolar
Coberta com Vestuário. Endereço: Rua Ciranda Lobo de Miranda.
—

Situação: Quadra depredada, sem condições de uso. Itens verificados in 1000:
l banheiros (sein chuveiros, vasos sanitários sein acessórios, assentos

sanitários, registros, torneiras, lavatórios e instalações elétricas e
hidráulicas danificadas/furtadas, (inclusive o de deficientes);
- esquadrias - ausência de portas em geral, seja na
entrada dos
banheiros masculinos e femininos e internamente nos banheiros/vasos
sanitários;
- falta das estrutura metálicas para rede de voley, tabela de
basquete, e
traves de futsal;
canaleta de concreto sem

-

a

tampa removível em chapa de aço ;

sistema elétrico danificado/furtado (exemplo: quadro de distribuição
de embutir, disjuntores, tornadas, luminárias calha protetor, luminária
blindada, fiação elétrica, tomadas, interruptores);
-

“a
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alambrado com tela de arame galvan'zado quebrada
tela de arame;
alambrado sem 0 portão de acesso à quadra,presença de infiltração no teto dos banheiros; e
ausência do banco de concreto.

e

I

totalmente sem

Fotos anexas:
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Sem traves, tabela beasquet. haste
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Quadra EM. Franklin: Graham - sem tabela

e

traves

Quadra EM. Franklin] Graham . banheiros sem porta - descarga
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i—ãsnifestação da entidade:
Em resposta à SA nº 034-010/2014, de 24/07/2014, a Prefeitura Municipal de
Formosa/GO, apresentou as seguintes justificativas/esclarecimentos:

Sr.-

nº

057/2014 SME-GAB-PG, de 24/07/2014, assinado pelo
Secretário de Obras e Urbanismo. ”Em atendimento a
solicitação de auditoria segue os devidos esclarecimentos e documentos
comprobatórios.

Oficio

Obra ID 23321: Em resposta às irregularidades encontradas na visita
realizada na obra 23321—PAC2-Construção de Quadra Coberta com Vestiário:
Conforme informado nas últimas vistorias inseridas no SIMEC a obra no
momento de transição do governo de 2012/2013, foi abandonada pela
empresa responsável pela construção. Contudo a administração buscou junto
com a mesma a retomada da obra para evitar danos ao patrimônio. Após
diversas tentativas a empresa foi notincada sob penas contratuais a retomada
e entrega do objeto contrato, conforme Notificação 001/2013-SOU, em anexo.
Visto que não houve manifestação por parte da notificada para solução aos
problemas apresentados e no intuito de evitar maiores prejuízos e danos a
obra, será instruído processo ao departamento jurídico para abertura de ação
judiciais. Conforme constatado em visita in loco a obra esta em estado de
abandono e depredação, com aproximadamente 90% executada. Outra medida
que esta em negociação será a parceria com a Secretaria de Esporte para
controle e seguranças das quadras, haja visto que as mesmas encontram—se
em local aberto.

Obra ID 23322: Em resposta às irregularidades encontradas na visita
realizada na obra 23322—PAC2—Construção de Quadra Coberta com Vestiário.Conforme informado nas últimas vistorias inseridas no SIMEC a obra foi
entregue com 100% da execução. Por se tratar de um local aberto e o
município não dispor de Guardas Municipais suficientes para garantir a
segurança de todos os patrimônios. Ocorrerão furtos e depredações da
quadra. Contudo esta Secretaria não tem medidas legais para buscarjunto a
empresa algum tipo de reparo, haja visto que a obra foi recebida e atesta a
conclusão. Cabendo somente providenciarjunto a Secretaria de Educação e
Secretaria de Esporte para garantir controle e seguranças da quadra".

-

Oficio nº 055/2014 SME-GAB—PG, de 22/07/2014, assinado pelo Sr.
, Secretário de Obras e Urbanismo. ”Em atendimento a
solicitação de auditoria segue os devidos esclarecimentos e documentos
comprobatórios. Constatação 03: Conforme solicitado no dia 22 dejulho de
2014, a Empresa Chaves e Borges Construtora e Empreendimentos LTDA-ME,
não se manifestou para um melhor esclarecimento sobre a desconformidade(s)
na execução da(s) obra(s) referente PAC 11 QUADRAS PROGRAMA DE
CONSTRUÇÃO DE QUDRAS POLIESPORTIVAS 2013, tendo como objeto a
construção de uma quadra coberta com vestiário da Escola Municipal Maria
Lícia.
[nl
1).

—

—

—
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Análise da equipe:
Conforme consta nas justificativas apresentadas, as duas quadras atualmente
encontram—se depredadas e abandonadas, sem condições de uso, seja pela comunidade
local, seja pelos alunos das escolas.
Ressaltamos que no caso da obra ID 23322, verifica-se dificuldade ou omissão
da prefeitura em operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado
pelos investimentos decorrentes do Programa, sendo que deste fato, decorre o estado atual
em que se encontram os bens produzidos. Destacamos ainda que a obra foi concluída em
28/06/2013, data da ultima medição que atestou a conclusão da obra e neste decurso. de
tempo, não foram adotadas medidas por parte da administração que salvaguardassem o

patrimônio produzido.
No caso da Obra ID 23321, esta foi abandonada pela empresa responsável,
tendo a mesma recebido pagamentos referentes a execução de 94,18%, conforme relatórios
de medição e dados inseridos no Painel SIMEC, datados de 06/12/2013. Neste caso,
observa-se a falta de tempestividade na adoção de medidas que regularizassem as
inconformidades detectadas, fato que motivou a CGIMP/DIRPE/FNDE/MEC a notificar
Prefeitura Municipal de Formosa/GO, por meio de dois e-mail sendo o primeiro em
12/07/2014 e o segundo em 19/07/2014, nos quais a Prefeitura é alertada quanto ao período
superior a 45 dias sem atualização/inserção de vistoria e as possibilidade de bloqueio de
recursos ou de futuros repasses financeiros em função desse atraso, e ainda, o
cancelamento do Termo de Compromisso/Comrênio com o envio para Tomada de Contas
Especial TCE.
—

De acordo com a Notificação 001/2013
SOU, emitida em 08/05/2013, a
Prefeitura usando da sua atribuição informou a Empresa que aplicaria as penalidades
—

previstas na Clausula Decima do Contrato (RESCISÃO), contudo, nenhuma medida efetiva
foi adotada até a data desta Auditoria. Somente nesta data, após instada por esta Auditoria,
manifesta a intenção instruir processo no Departamento jurídico para abertura de ações
judiciais.
Dessa forma, mantém-se

a-

constatação.

8. Conclusão:
8.1. 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:
Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 5.2; 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.4, 7.2 e 7.4, foram verificadas impropriedades na
operacionalização dos Programas/Convênios que merecem atuação das Diretorias técnicas
desta Autarquia responsáveis pelos programas.
Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 3.1, 3.2,
6.1, 6.2, 6.3 e 7.1, sendo os fatos dos subitens citados sanados pela entidade durante os
trabalhos de campo, mediante recolhimento ao erário dos valores correspmidentes, cujos
«N

A

\
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oie'ditos foram confirmados junto ao extrato bancáiio
juntados aos papéis de tiaballio.

e

SIAFI, conforme comprovantes

2) identificou—se, ainda, prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem
5.5, devendo os responsáveis serem diligenciados a recolherem ao erário os valores
correspondentes, no prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada a situação, a
Diretoria Financeira desta autarquia será comunicada para fins de eventual cobrança do
débito em tomada de contas especial - TCE.

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

9. Recomendações:

9.1. A DIATA

9,1.1. Diligenciar o Sr.
CPF nº ..185.201Prefeito do Município de Formosa/G0, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$4.079,00 (quatro mil e setenta
e nove reais), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de
21/06/2013. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
“http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito CalculoDeDebito.faces”, lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
“Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicarjuros“ e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do tesouro nacional https:/lconsulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru—slmples.asp)
com os seguintes dados: [JG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18858-1,
Número de Referência 21.219.80-40, conforme subitem(ns) 5.5.

.,

—

9.2. Á DIRAE

-

para orientar

a PREF

MUN DE FORMOSA/GO

9.2.1. a empreender esforços para adquirir gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 11947/2009,
gerando medidas de incentivo a organização e legalização desses grupos de
empreendedores confoune subitem(ns) 1.1.
9.2.2. observar os parâmetros numéricos estabelecidos na Resolução
CFN 465/2010, para que a equipe técnica do PNAE apresente as condições de realizar as
atribuições previstas na legislação do Programa, conforme subitem(ns) 1.2.
.m
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9.2.3..
9.2.4. adequar os locais de armazenamento e estocagem de gêneros
alimentícios nas escolas, de forma a melhorar às condições de guarda e manuseio dos
gêneros alimentícios, conforme subitem(ns) 1.3.
9.2.5. promover junto à Prefeitura de Formosa a atualização dos dados
do responsável— técnico e da equipe do PNAE junto ao SINUTRI e demais sistemas
do FNDE,
conforme subitem(ns) 1.4.
9.2.6. a observar as normas do PDDE quanto ao tombamento e o registro
dos bens de capital adquiridos pelas Unidades Executoras, afixando, plaquetas com os
correspondentes números patrimoniais, conforme subitemms) 2.1.

9.2.7. a observar as normas do PDDE quanto obrigatoriedade da
permanência nas escolas dos bens de capital adquiridos, ressaltando seu uso de caráter
coletivo, conforme subitem(ns) 2.2.
9.2.8. a observar o que determina as normas regulamentares do PNATE
quanto à realização de despesas incompatíveis com objeto do Programa, conforme
-subitenims) 3.1.

_

9.2.9. a observar as normas regulamentares do PNATE, quanto a
necessidade da realização da comprovação de despesas efetuadas à conta do Programa,
conforme subitemms) 3.2.

9.2.10.

a

envidar esforços para garantir

a

atuação eficiente do

CAOS/FUNDEB, conforme subitem(ns) 3.3.

Eletrônico,

§

lº

9.2.11. observar as normas vigentes quanto a\ utilização de Pregão
do art. lº do Decreto nº 5.504, de 05/08/2005, conforme subitem(ns) 3.4.

9.3. ADIGAP

9.3.1. para orientar a Prefeitura Municipal de Formosa/GO a utilizar os
recursos repassados à conta do PAR dentro do cronograma estabelecido e nas ações
contempladas no Termo de Compromisso, conforme subite1n(ns) 4.1.
9.3.2. orientar a Prefeitura Municipal de Formosa/GO, a observar o que
as normas regulamentares do Programa determinam quanto à ausência de aplicação da
contrapartida pactuada na consecução do objeto do Convênio, conforme subitemúrs) 6.1.

9.3.3. orientar a Prefeitura Municipal de Formosa/GO observar o que as
normas regulamentares do Programa determinam quanto à realização de despesas
incompatíveis com o objeto do Programa ou Convênio, conforme subitemms) 6.2.

as normas

9.3.4.. orientar a Prefeitura Municipal de Formosa/GO a observar o que
regulamentares do Programa determinam quanto a restituição de saldo do
(N

u‘
x
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convênio, conforme subitenuns] 6.3.
9.3.5. observar a legislação vigente e as normas do Programa referentes
à guarda da documentação comprobatória das despesas, conforme subitem(ns) 6.4.

9.3.6. adotar imediatas ações junto ao município a fim de verificar as
irregularidades citadas e regularizar a situação encontrada nas obras, adotando, caso
necessário, eventuais medidas com vistas a resguardar o erário federal junto à
DIFlN/FNDE, conforme subite1n(ns) 7 .4.
9.3.7, para orientar a Prefeitura Municipal a obsewar 0 que as normas
regulamentares do Programa/Convênio determinam quanto à necessidade da aplicação dos
recursos no mercado financeiro, conforme subitem(ns) 7.1.

Prefeitura Municipal a observar as normas do
correta identificação da documentação comprobatória das despesas,

9.3.8. para orientar

Programa quanto a
conforme subitem(ns) 7.2.

a

'

9.3.9. para orientar a Prefeitura Municipal a observar o que as normas
regulamentares do Programa/Convênio determinam quanto à necessidade da identificação.
da Obra, em conformidade com o Termo de Compromisso PAC202322/2011, conforme
subitemms) 7.3.
9.4. A CGAUX

9.4.1. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao
Programa Manutenção Educação Infantil, TD/2012, à Secretaria de Educação Básica
SEB/MEC para análise, com vistas a elaborar diagnóstico acerca do alcance das metas
acordadas e evitar falhas futuras na execução física do Programa, adotando, ademais,
providências cabíveis no sentido de orientar a Prefeitura Municipal de Formosa/GO, quanto
à implementação de medidas saneadoras perante as situações constatadas, conforme
subitem(ns) 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.

—

10. Encaminhamento:
10.1. à Divisão de Apoio Técnico—Administrativo - DIATA, para atendimento da
solicitação contida no subitem 9.1;

10.2.

à

Diretoria de Ações Educacionais

—

DIRAE, para conhecimento e

comunicação COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 9.2. e para encaminhar, em razão das atribuições
inerentes, extratos deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar e no item 3 - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar, ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE e ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, respectivamente;
a

10.3. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais

-

A-.

DIGAP, para
ii)

.

-"
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conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 9.3,10.4. à Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios - CGAUX para providências
quanto ao contido no subitem 9.4. e para encaminhar, em razão das atribuições inerentes,
extrato deste Relatório de Auditoria referente ao item 5 - IVIanuàenção da Educação Infantil
TD 2012 ao Conselho de Acompanhamento e Controle. Soóial do FUNDEB CACS/FUNDEB;

—

—

10.5. à Diretoria Financeira

-

DIFIN, por intermédio da Coordenação-Geral de
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, para subsidiar as
análises de prestação de contas dos Programas: PNAE/2013, PDDE/2013, PNATE/2013, PAR
TD/2013, Manutenção da Educação InfantiL TD/2012, PTA/2013 e PAC II - Quadras
Poliesportivas— TD/2012;

Contabilidade

e

10.6. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE; à Diretoria de Gestão,
Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, e à Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios CGAUX, contidas nos subitens 9.2, 9.3 e 94, respectivamente;

10.7. à Secretaria de Educação Básica - SEB/MEC, em atendimento à Nota
Técnica nº 03/2013 CEDI/DICEl/SEB/MEC, de 16/01/2013, para conhecimento e»
providências cabíveis, em especial, quanto ao contido no subitem 5.6, Manutenção
Educação Infantil, "FD/20 1 2,10.8. à Controladoria Geral da União
nos art. 8º e 99 da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

—

CGU/PR, em atendimento ao disposto

10.9. à Prefeitura Municipal de Formosa/GO, para conhecimento ,e
providências cabíveis.

Em 01/08/2014

A],

j/

AUDIT/COFIC/DIFIP

~

AUDIT/COFIC/DIFIP
:X

ª

“,

.“

“&

.a
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RELATORIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 24/2014
DESPACHO

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

Em

QQ/

[%,/Oiª;

g

;Chefe da DIFIP

U

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditm- C heft-2

Comdenadora da COF IC

De acordo,

'

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDB para conhecimento.

Emﬂ/ié/Zoﬂ'
Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne-se

Em

à

Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

Lªdº/QC

í
Presidente
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