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Assunto: análise da documentação apresentada pela
Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR, em decorrência
das recomendações do Relatório de Auditoria nº
14/2016, pertinentes à execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar
PNAE, exercício 2015 e do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
PNATE, exercício 2015.
—

—

presente Informação da análise da documentação encaminhada pela Senhora
— Adjunta
da
, Secretária Municipal de Educação e Cultura
—Prefeitura de Boa Vista RR, por meio do Ofício 32383/2016, de 17/11/2016 (SEI 0233666), concernente
às constatações consignadas no Relatório de Auditoria nº 14/2016, de 09/09/2016 (SEI 0167089), nos
subitens: 1.1 —- Ausência de documentação comprobatória das despesas da execução do programa
(PNAE 2015); 1.5 — Aquisição de produtos vedados pela legislação do Programa (PNAE 2015); e 2.4 —
Realização de despesas com veículos não pertencentes ao transporte escolar (PNATE 2015). Essas
constatações resultaram em solicitações de ressarcimentos ao erário, de acordo com os dispostos nas
recomendações constantes dos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do citado Relatório de Auditoria.
Trata

a

A constatação do subitem 1.1 - Ausência de documentação comprobatória das despesas da
execução do programa - refere—se ao fato de que a Prefeitura Municipal de Boa Vista - RR apresentou
2.

durante

fiscalização do FNDE comprovantes de repasses à Instituição Filantrópica Associação das Donas
de Casa do Bairro Mecejana — ADOM, no valor total de R$ 11.350,00, sendo que para a comprovação das
despesas realizadas pela Instituição foram apresentadas 6 (seis) notas fiscais, dentre as quais foram
acatadas as notas de nºs 6312 e 1832 no montante de R$ 2.420,08, o que resultou na diligência de
ressarcimento ao erário no valor nominal de R$ 8.929,92. A diligência foi expedida por esta Auditoria
Interna, por meio do Ofício nº 23318/2016/Diata/Copac/Audit—FNDE.
a

2.1.

Em
resposta à diligência, Ofício nº 23318/2016/Diata/Copac/Audit—FNDE (SEI
0181309), a Secretária Municipal de Educação e Cultura — Adjunta da Prefeitura de Boa Vista — RR, por
meio do Ofício 32383/2016, de 17/11/2016, encaminhou cópia de Guia de Recolhimento da União —
GRU, indicando que recolheu o valor de R$ 8.929,92, em 21/11/2016. Os recolhimentos foram
confirmados em consulta junto ao SIAFI, na data de 13/04/2017, estando juntados a este processo,
conforme SE10251702.

2.2.
Conforme a manifestação da Sra. Secretária de Educação, no Ofício citado, para a
composição do recolhimento no valor de R$ 8.929,92 foram utilizados recursos oriundos da conta
específica do Programa, no valor de R$ 8.550,00, acrescidos de R$ 379,92 oriundos de recursos próprios
da Prefeitura. Segundo a Sra. Secretária, a utilização dos recursos da conta específica para composição do
recolhimento motivou--se pelo fato de que na data de 08/03/2016, a Prefeitura utilizou recursos próprios,
por meio do "Processo de Indenização nº 204/2015", para transferir 5 (cinco) parcelas do PNAE que não
haviam sido transferidas em 2015.
2. 3.

No entanto, cabe ressaltar que a impugnação dos recursos na constatação do subitem 1.1
do Relatório de Auditoria foi motivada por ausência de documentação comprobatória, conforme
explanado no item 2 desta Informação. O repasse intempestivo das 5 (cinco) parcelas
referentes
ao Processo de Indenização nº 204/2015, ocorrido em 08/03/2016, não fez
parte do escopo
da

