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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 4/2016

PREF MUN DE CAMPO GRANDE/MS

verificar

a

Auditoria realizada no período de 15 a 26 de fevereiro de 2016, objetivando
adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e procedimentos

adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria
Intema—PAINT/ZOlõ.
A fiscalização verificou, por amostragem,

quatro mil

& aplicação de R$ 11.774.987,32 (onze milhões,
novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois

e
setecentos e setenta e
centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

por:—

Programa Nacional do Livro Didático
visita à Escolas.
Analísado
-

—

PNLD, exercício de 2015. Executado por meio de

Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNAE, exercício 2015
Executado por meio de Visita à Escolas.
Analísado
-

—

por:.

Programa Dinheiro Direto na Escola

-

PDDE, exercício 2015

—

0.5, nº 12/2016.

0.8. nº 13/2016,

—

R$628.540,00.
Analisado por:

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
07/2016, R$104.558Al.

—

-

PNATE, exercício 2015

-

0.8. nº

Analisador)“:
—

PAC'H PROINFÁNCIA

-

Construção de Creche, exercício 2015

R$11.041.888,91.
Anahsado por—
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Histórico:
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD /2015
A rede de ensino da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS é formada por
estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam ensino fundamental, ensino médio e ensino
de jovens e Adultos

—

EJA.

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático PN LD, a rede da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS foi beneficiada no exercício
2015, com:
—

distribuição integral dos livros didáticos para

o

segmento de

iº ao 39 ano do

ensino médio;

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

Letramento

e

»

reposição

segmentos de 29 ao
-

Sãº

e

complementação parcial de livros reutilizáveis para os

ano do ensino fundamental,- e

distribuição de dicionários.

A execução do Programa é de responsabilidade da Superintendência de
Políticas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação, através do Setor do Livro
Didático do Núcleo de Tecnologia Educacional, o qual faz a gestão junto ao FNDE e o
acompanhamento e orientação às escolas municipais.

A equipe de auditoria, no periodo de 19 a 26/02/2016, visitou 37 (trinta e sete)
estabelecimentos de ensino, conforme segue:

Eódigo INEP
50007270

[[Nome da Escola

[

WPROF. VIRGÍLIO ALVES DE CAMPOS
[

[50024825
[50027417

[[ ELPIDIO REIS

[

WCONSULESA MARGARIDA MAKSOUD TRAD
[

[50007092

[mesmo JOÃO CORREA RIBEIRO

[50006622

[KAMÉ ADANIA

[

[

[50006568

[[ETALÍVIO PEREIRA MARTINS

[50007254

[[NELSON DE SOUZA PlN'H'EIRO

[

[

[50000819

[[PADRE JOSÉ ANCHIETA

EOOOE’SBBO

”PREFEITO MANOEL INÁCIO DE SOUZA

[50072927

[[OSVALDO CRUZ

[50006550

[[DR. 'na RTULIANO MEIRELLES

[

[

Emi—30887

[[NAGEM JORGE SAAD

[50006576

[[IIxIACULADA CONCEIÇÃO

[50006975

[[DR. EDUARDO OLÍMPIO MAOi-IADO

[

~
[

[

[50007181

[[PROF. ANTONIO LOPES LINS

[
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muio

I50024523

HRAÉAELA

!50072862

"SENADOR RACHID SALDANHA DERZI

[50025716

"PROFA. IONE CATARINA Glx-XNOTTI IGYDIO

150031422

"CELINA MARTINS jALLAD

[500069 59

"DARTHESY NOVAES CAMINHA

[50006673

"PROFA. DANDA NUNES

|50031040

"PROF. ARASSUAY GOMES DE CASTRO

;

;

|

|

|

]

)

[50006657

JIPROF. ARLINDO LIMA

50007033

GERALDO CASTELO

50007300

BERNARDO FRANCO

]
;

mis

[

~

~

"PROF. LUIS ANTONIO DE SA CARVALHO

450023152

[

"PADRE, JOSÉ VALEN'NM

50007165

[

"PROF. ALCÍDIO PIMENTEL

[50006835

]

50007319

[DOMINGOS GONÇALVES GOMES

50007246

[PROF. LUIZ CAVALLON

|
]

~

"PLÍNIO BARBOSA MARTINS

[50027409

1

50023160

"VALDETE ROSA DA SILVA

50025708

"SULIVAN SILESTRE OLIVEIRA TUMUNÉ KALIVONO

)
_

(

[50008862

"ANTONIO jOSÉ PAN'IAGO

l50006614

"JOSÉ RODRIGUES BENFICA

f50006525

"CARLOS VTLI—IALVA

(50006789

"FREDERICO SOARES

[

;

cmsmmc»

]

]

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de
questionários e entrevistas nas escolas Visitadas pela equipe de Auditoria, em cumprimento
aos procedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012, e alterações posteriores.
Cabe ressaltar que nas escolas visitadas foram empossados novos gestores, e
as

entrevistas foram realizadas também com diretores adjuntos

e

coordenadores

pedagógicos.
Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas informações;
juntamente com as verificações documentais do controle e devolução dos livros didáticos e à
participação dos professores na escolha dos livros.

por objetivo

As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houverem, têm
propiciar à área. gestora no FNDE & avaliação e 0 aperfeiçoamento do

Programa.
1.

Utilização dos livros.

100% dos dirigentes das escolas afirmam que a utilização dos livros didáticos
”e”,
é parte integrante da Política Pedagógica, em conformidade com o que dispõe a. alínea
Inciso IV, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

2. Avaliação da quantidade recebida.

...,:

&
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Os dados levantados refletem basicamente'as escolas visitadas, onde:
-

38% consideraram ser adequada a quantidade de livros recebida e que não

-

5% manifestaram que houve excedente em alguns títulos/séries.

houve falta;

—

57% afirmaram que houve falta em vários títulos/séries.

A falta de livros para uso individual pelos alunos contraria o disposto no

do artigo

lº da Resolução 42/2012, o qual dispõe:

§

3º

Os livros didáticos são destinados ao uso individual de alunos e professores, e
os acervos são designados como material permanente das escolas

benejiciárias.
Algumas dessas escolas apontaram como causas desta ocorrência: a utilização
dos dados do censo de anos anteriores e novas matriculas, falta de livros regionais do Mato
Grosso, entre outras e ainda a logística da complementação de livros didáticos por meio da
Reserva Técnica FNDE não é favorável, pois atrasa demais a entrega do livros e deixa o
Setor de Livro Didático da Secretaria Municipal de Educação SEMED, sem registro do que
foi encaminhado para a escola e devido não constar no portal do FNDE o relatório da
entrega das encomendas dessa Reserva Tecnica, sistemas SlSCORT inoperante e ausência
de acesso dos professores aos manuais dos mestres nos sites das editoras, conforme
declarado pelo Setor do Livro da SEMED.
—

3.

Controle de entrega dos livros aos alunos.

O percentual de 100% das escolas comprovou existirem documentos do
controle de entrega dos livros aos alunos, em conformidade com o que dispõe a alínea “"h
inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

4. Controle de devolução dos

livros ao final do ano letivo.

O percentual de 100% das escolas comprovaram possuir registros da
devolução dos livros ao final do ano letivo, porém que em 22% das escolas observou-se que
não há apuração de “percentuais de devolução” conforme dispõe a alínea ’h”, inciso IV, art.
8ª, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

Apesar de não constar o cálculo do percentual, de forma empírica os gestores
informaram que 41% das escolas estimaram que a devolução ocorre em quantidade acima
de 90%; 20% na faixa de 80 a 89%; e 16% estimaram a devolução na faixa de 60 a 79% dos
livros entregues aos alunos no início do ano letivo.
5.

Livros excedentes nas escolas.

Em 32% das escolas não se verificou livros excedentes, em 16% a quantidade
excedente foi comunicada à SEMED, em 36% das escolas as unidades disponíveis referem—
se a. reserva técnica para novos alunos e em outras 16% existem livros fora do triênio
aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando alguma
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aplicação do disposto nasaalineas

n

o", inciso

Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012,
B.

e

III

o "”,k

Inciso IV, art.

Bºª,

de

alterações posteriores.

Desfazimento dos livros que estão fora de triênio de atendimento

Em 51% das escolas os livros são doados aos alunos ou a instituições de
caridade, em. 49% são encaminhados para reciclagens.
7. Participação dos professores na escolha das obras.
Em 100% das escolas visitadas foram documentadas reuniões que comprovam
a efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas
na escola, demonstrando a conformidade com o quo dispõe as alíneas ”1)” do inciso lll, "b" o
“d” do inciso IV, o ”a” do Inciso V, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, do 28/08/2012, e

alterações posteriores.
8.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 30% das escolas visitadas os dirigentes declararam receber,
exclusivamente pelos correios, material enviado pelas editoras. Em 16% dos dirigentes
declararam que há entrega de material diretamente na escola e 54% afirmaram que o
material de divulgação é entregue tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por
representantes das editoras.
Considerando o expressivo percentual de material de divulgação entregue por
representantes das editoras, é importante frisar que a entrega de material de divulgação
por outro meio que não a remessa postal contraria o disposto no inciso VIII, § Bº, 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:

”VIII realizar pessoalmente

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

9. Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático.
Em uma escala de ótimo & ruim, passando por regular e bom, 43% avaliaram o
programa como bom e 57% como ótimo, com as ressalvas relacionadas nas sugestões para o
aperfeiçoamento do Programa.

10. Escolha do livro
Em 95% das escolas visitadas os livros didáticos recebidos foram os
escolhidos na 1ª opção e somente 5% receberam livros didáticos da 2ª opção, nos termos do
.
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§ 29 do art. Gº da Resolução 11942, de 28 de agosto de 2012, que as escolas participantes
devem receber os livros didáticos que selecionarem, em primeira ou segunda opção, para
cada componente curricular, mediante registro no sistema de escolha disponibilizado pelo
FNDE.

As Escolas Municipais Kame Adania e Sulivan Silvestre Oliveira — Tumuné
Kalivono ”Criança do Futuro” receberam a 2ª opção, sendo justificado pela segunda Escola

que a pessoa designada para escolha do livro didático pela direção não cumpriu o prazo
para acessar o site na escolha dos livros didáticos PNLD 2016/2018.
11. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Das escolas visitadas, 45% dos gestores entrevistados e também o Setor do
Livro Didático da SEMED apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento do Programa,

para que os livros designados para as escolas municipais fiquem armazenados no depósito
dos Correios, onde ficam as encomendas do PNLD, considerando que o setor de Logística
dos Correios possui mão de obra especializada e são parceiros na distribuição dos materiais
do FNDE, com ênfase a agilizar a entrega dos pedidos de complementação dos livros por
meio da Reserva Técnica do FNDE; habilitar o Sistema de Controle de Remanejamento e de
Reserva Técnica SISCORT, ferramenta extremamente útil tanto pelas escolas quanto pelo
órgão central, no manejo com o livro didático, principalmente na ação de remanejamento e
quanto aos manuais dos mestres verificar se o material disponibilizado em PDF nos sites das
editoras está de fato acessível aos professores.
—

Segue a consolidação das demais sugestões:
ta

/ Solicitação
elhorar

mar

a
o

qualidade do material ( encadern

)

prazo no processo de escolha dos livros didáticos.

tar a grade curricular comum

tar a reposição dos livros com base no aumento
a

de matrículas e criação de novas turmas.

escolha seja realizada por causo do ano anterior.

traga dos livros antes do inicio do ano letivo.
ao demorar na entrega da reserva técnica

tar a reserva técnica.

Conclusão
A importância do PNLD é reconhecida por 100% dos entrevistados. As
principais dificuldades apontadas estão relacionadas a reposição dos livros anualmente, a
escolha do livro e entrega de livros que prejudicam o trabalho pedagógico desenvolvido
pelos professores.

Recomendação
Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco,
rx
;

&

'

ª
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recomenda—se à DIRAE & adótar providências
Grande/MS, no sentido de:

junto

à

Prefeitura Municipal. de Campo

empreender medidas no sentido de se adotar rotinas específicas que
evitem a falta de livros em. Vários títulos/séries, bem como analisar a logística de
complementação de livros didáticos por meio da reserva técnica, considerandº o atraso na
entrega de livros e ainda a inoperância do SISCORT e a ausência de acesso aos docentes
aos manuais dos mestres nos sites das editoras, item 2,1.

apurar o percentual de livros devolvidos ao Hnal de cada ano, até o término
do correspondente ciclo trienal de atendimento em conformidade com o disposto na alínea
””,h
inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações, item 4;
2.

receber materiais de divulgação de livros
por outros meios que não pelos Correios, nos termos do Inciso VIH, Bº, art. 3º da Portaria
Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, item 8;
3.

orientar

as escolas que é vedado

?,

4. analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, e realizar possíveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execução do
PNLD, item 11.

1. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exercício 2015

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 9.599.624,00
Extensão dos exames:

Verificação das ações do exercício de 2015, apontadas em fiscalização
realizada pela CGU, bem como visitas a outras unidades escolares, visando averiguar se as
para
instalações estavam em condições adequadas para o preparo da alimentação escolar e
o bom acondicionamento dos produtos alimentícios.

Informação:
A Controladoria—Geral da União / CGU-PR., realizou fiscalização na execução
exercício 2015, decorrente do VOlº
do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE,
consignados achados
Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federatívos, onde foram
Controladoria—Geral.“
daquela
de auditoria no Relatório de Fiscalização nº V01019/2015
—

~
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A Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS no intuito de esclarecer
e/ou
as constatações do referido relatório de fiscalização da CGU/PR
apresentou a
equipe desta Auditoria manifestação conforme segue:

justificar

proveniente das recomendações apontadas pela Controladoria Geral da
União/CGU, informamos.—
a) a Divisão de Alimentação Escolar/Dian é a responsá vel pelo recebimento,
armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios da ali: nentação escolar no ano
de 2016, e, atualmente, os gêneros alimentícios são recebidos na Diali, diverso do ano
anterior, período em que a entrega em descentralizada, ou 5; eja, saía do fornecedor
direto para a instituição de ensino; ainda, o sistema de Gerenciamento de
Cardápio/Gecar está sendo implantado em toda a Rede Mun icipal de E nsino/Reme,
com o objetivo de gerenciar o estoque e o cardápio, tan? o da .Diali quanto das
unidades de ensino;
b) no dia 2 de fevereiro de 2016, foi nomeado uma Comiss ão de Recebimento de
Mercadorias da Alimentação Escolar (H.). O recebimento é realizado por servidor
nomeado em comissão, que preenche o protocolo de recebím ento de mercadoria
(._.)
verificando se os produtos estão de acordo com as especificaç ões descritas no Edital.
Cabe destacar também que a distribuição dos gêneros czlím nvtícz'os deste
ano está
sendo feita semanalmente, e não mais mensalmente, como a nteríormente, a
fim de
evitar excesso de gêneros alimentícios nas unidades de ensino,

procedimentos PEPS ou. PVPS, não utilizados anten'orme ate, já foram orientados
solicitados para serem realizados na Diali, conforme orientação da Controladoria
Geral da União. Segue anexo foto de alimento já etiquetado e cópia de orientação
realizada na Escola Municipal Tertuíiano Meireles;
o) os

e

d) a Divisão de Alimentação Escolar, dentro do Plano de Traba lho Anual, tem previsto
para as datas 29, 30 e 31 de março o Curso de Higiene e Mar ipulação de
Alimentos,
tendo como público alvo as merendeíms/cozinheims da Rede
Municipal de Educação
de Campo Grande/Reme. Curso este ministrado pelas nutrz sionistas da
no

Reme,

auditório desta Secretaria, com o objetivo de capacitar s abre boas práticas de
Fabricação Alimentar Escolar. Ainda, esta Secretaria rea lizou, em 11 912 de
fevereiro de 2016, o Projeto Merendeiras em Ação] (...), o qual proporcionou
capacitação referente ao cumprimento do cardápio elaborado e como trabalhar com
mais higiene e cuidado na manipulação de alimentos, cumprindo assim
com as
orientações feitas pela Controladoria Geral da União;
e) o procedimento de descarte de produtos impróprios foi alterado para o ano
de
2016. Nos anos anteriores os produtos impróprios para sons .mo (produto vencido,
embalagem danificada, presença de insetos ou larvas e outr os) eram recolhidos
e
armazenados no depósito da atual Diali, até que fossem desc artados. Atualmente, o
procedimento utilizado para apurar a responsabilidade do servidor, e, em seguida o
produto é descartado na própria instituição, de acordo com as orientações técnicas do
nutricionista, com o objetivo de minimizar a quantidade de produto descartado,
responsabilizando a direção/servidor pelo zelo do produto dento da instituição,
reduzindo custos de transporte e evitando possível infestação de insetos no depósito
da Divisão de Alimentação Escolar, onde estão armazenados
e distribuídos os gêneros
alimentícios.

f)

em atendimento à orientação para reparo e reformas necessárias
à adequação dos

%,”,

&
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a
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ambientes destinados ao armazenamento e manipulação dos gêneros alimentícios,
anexamos o pedido e o projeto de execução do serviço, a ser realizado no prazo de 45
dias, conforme dooumento em anexo, e informamos também outros reparos realizados
e solicitados,-

g} em relação ao quantitativo de nutricionistas, esclarecemos que no ano de 2015..
possuiamos 15 e que, em 2016, estamos com 18 nutricionistas atuando, e com
previsão, para 2016, a nomeação de servidores dessa categoria, aprovados em
concurso público“,",

Com o intuito de verificar se foram sanadas as constatações apontadas pela
CGU, foram visitadas as instalações dos depósitos de gêneros alimentícios e cozinhas, das
EM/CEINF, verificando—se a permanência das inconformidades, conforme demonstrado no
quadro a seguir:

à

lavanderia por dentro da cozinha

anos se alimentam em

unos se alimentam nas salas de aula
na cozinha com

danificadas

dentro da cozinha
de gás dentro da cozinha
e mesas

do refeitório insuficiente para todos

alunos
de gordura transbordando e escorrendo no pátio
de lixo com descarte de papel higiênico próximo
cozinha

to sem ventilação

Estantes com prateleiras de madeira ou MDF
das na parede

e

Estradas não existentes no depósito

Exaustor na cozinha com barulho excessivo
Exaustor ou coifa na cozinha sem tela de proteção
milimétríca na saida do fluxo

reozcr com defeito
Freezer a geladeira. em quantidade insuficiente para
guarda de alimentos

Gêneros alimentícios guardados junto a outros
teriais alheios à alimentação escolar

Guichê de distribuição de alimentação na cozinha não
milimetrica
r tela de
ada

inação na cozinha insuficiente
anela e/ou porta no depósito com tela de proteção

iliniétrioa danificada
anela na cozinha com vidros

brados

EE

E”E
&
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anela no depósito com falhas na vedação com tela de
pro
milimetrica
ameias e portas na cºzinha não vedadas

por tela de

loção milimétrica
anelas & portas no depósito e na cozinha não vedadas
por !:ela de
miiimétrica
'

ameias e portas no depósito não vedado por tela de
proteção milimém'ca

Ladário desativado
Lâmpada na cozinha queimada
Mesa de pré«proparo da alimentação na cozinha de

madeira
Parede na cozinha com rachaduras

Paredes na cozinha não revestidas com azulejo ate' 0

Piso inadequado para

a

cozinha (ardósia)

Porta na cozinha não vedada por teia de proteção

milimétrioa

(:
:,

Porta no depósito não vedada portela de

milimétrica
Portas no depósito e na cozinha não vedadas por tela
ª
de proteção milimétrica

Prateleira no

Refeitório aberto
alimentação

Sli/(io da

cedendo

e

inadequado para fornecimento de

na. cozinha com

vazamento

ato na cozinha com infiltração e

descascada

T endo em vista, que o Programa Nacional de Aliemn

exercicio 2015, foi auditada pela

PNAE,
encaminhamos a pres nte manifestação &
se eventualmente necessário, a
o de providências
—

CGU—PR,

DIRAE/FNDE, para conhecimento e,
cabíveis.

Constatações:

ção Escolar

'

1.1 Condições inadequadas para armazena
conservação dos gêneros alimentícios.

ento, guarda

e

Fato:
Foram realizadas visitas às instalações das escola , onde verificou-se
condições inadequadas no armazenamento da alimentação escolar, den
as quais:
1
janelas e/ou portas nos depósitos e nas cozinhas não vedadas por ela mílímétrica e/ou
danificada;
2 Alimentos estocados nas embalagens primárias (caixa de papelão);
3 Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais alheios à
entação escolar;
4 _ Saída de exaustores/coifas não vedados portela milimétrica;
—

—

«

f

&;
RA, Nº 4/2016

['

PREF MUN DE CAMPO GRANDE

&

%

“';—km

:

V‘s

f

10 de

5%
Víª
\

5 - Estantes com

prateleiras de madeira e encostadas na parede;
6 Botijões de gás dentro da cºzinha;
7 - Paredes e tetos danificados no depósito e cozinha.
—

Evidências:
Visita às instalações das Unidades Escolares
Escola Municipal/CEINF

&

seguir identificadas:

Constatação
~

~

Janelas e portas no depósito e na cozinha não vedadas por
tela de proteção mílimétrica

Dr. Eduardo Olímpio Machado

~

Bêneros alimentícios guardadosjunto
alheios à alimentação escolar

Tela de proteção mi.].ímétrica
danificada

Prof. Nelson de Souza Pinheiro

da,

&

outros materiais

cozinha encontra—se

~

Janelas e portas no depósito e na cozinha não vedadas por

Prof. Virgílio Alves de Campos

tela de proteção milimétrica

Tela de proteção milimétrica do depósito encontra-se
danificada
~

Portas no depósito e na cozinha não vedadas por tela de
proteção mílímétrica

Dr. Tertulia no Meirelles

Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção

milimétrica
Janela da cozinha por onde é sewida
possui tela de proteção

&

alimentação não

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentaçãº escolar

~

Gêneros alimentícios guardados junta a outros materiais
alheios à alimentação escolar

Senador Rachid Saldanha Derzí

~

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

Profª Ione Catarina Gianetti Igydio

Tela de proteção milimétric'a do depósito em::ontra—se

danificada
Gêneros aiimentícíos guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

Padre. josé de Anchieta

Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção
milimétrica

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

Imaculada Conceição

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

Consuelesa Margarida Maksoud Trad

Estantes com prateleiras de madeira

e

encostadas na “parede

Tela de proteção milimétrica do depósito
danificada

em.:onLra—se

-

~

Parede rachada no depósito de gêneros alimentícios

~

e portas na cozinha não vedadas pur tela de proteção
mi'ÍimétríCâ

janelas

Prof. Antônio Lopes Lins

Alimentos estocados nas embalagens primárias ( caixas de
papelão)
Tampa da caixa de gordura entre a cozinha e a câmara fria
encontra—se quebrada

Rafaela Abrão
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Gêneros alimentícios guardados junto
alheios à alimentação escolar

Celina Martins Jallad

a

outros materiais

Saída da coifa da cozinha sem tela de proteção milimétrica

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios a alimentação escolar

Elpídio Reis

janelas e portas na cozinha não ve ladas por tela de proteção
milimétrica

~

Saída do exaustor da cozinha sem ela de proteção
milimétrica

~

~
~

janelas e portas na cozinha não ve iadas por tela de proteção
milimótríca

Maestro joão Correa

Gêneros alimentícios guardados ju ato a outros materiais
alheios a alimentação escolar

Janelas e portas na cozinha não ve lados por tela de proteção

iniiimétrioa
Kame Atlania

[Prateleira de madeira do depósito ªnoostada na parede
T ela de proteção milimétrica do de ósito encontra-se
danificada

Etalívio Pereira Martins

]anela da cozinha por onde é serviria
possui tela de proteção milimétrica

Nagen jorge Saad

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

a

alimentação não

~
~
~
~
Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

lmacmlada Conceição

Darthesy Novaes Cam inha
Prefeito M anual Inácio de Souza

Prof. Luiz Antônio de Sá Carvalho

Gêneros alimentícios guardados junto
aiheios à alimentação escolar

a

outros materiais

Gêneros alimentícios guardados junto
alheios à alimentação escolar

a

outros materiais

~

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

~

Existência de

4—

(quatro) botijões de gás na cozinha

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios & alimentação escolar

Prof. Arassuay de Castro

janelas da cozinha não possui tela le proteção mil'ime'trica
Janelas e portas no depósito e na cc zinha não vedadas por

tela de proteção milimétrica

Profª—'

Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção

Danda Nunes

miliniétrica

Forro do teto da cozinha encontrase danificado

Baixa iluminação na cozinha

~

~

Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção
milirnétrica

~

Janelas e portas no depósito e na cc zinha não vedadas por
tela de proteção milimétrica

Prof. Arlindo Lima

~

Tela de proteção milimetrica do de; ósito encontra—se
danificada

Gêneros alimentícios guardados junto a outros materiais
alheios à alimentação escolar

[Luz da cozinha encontra-se queima ia

Janelas e portas no depósito e na cozinha não vedadas por
tela de proteção milimétrica

Bernardo Franco Bais

Gêneros alimentícios guardados jun to a outros materiais
alheios à alimentação escolar

é

~

f

'
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~

Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção
mﬂimétrica

'

~~
:

josé d0 Patrocínio

A

'

_

,

_

.

.

_

Generos alimenncxos guardados Junto a outros matenms
alheios à alimentação escolar

Banheiro dentro da cozinha CEINF Iber Comes
—

~

janela da cozinha sem tela milimétr'lcza de proteção EM Elpídio Reis
—

Caixa de gordura entupida e transbordando no pátio
Gonçalves

Exaustur na cozinha sem tem de proteção

«

»

EM

1.

in, um

'

EM Profª-ª Danda Nunes
x
X

a‘\

v.

ii

~
É

m

3“

&

ªx
.
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Botíjões de gás na cozinha

,.

'1

_

«_

_

--

CEINF Vó Fina

_

.

Janeéa do depósito sem

__

_

em de prºteçao na janela da cozmha danificada

»

thalva
_

EM Carlos

tela de proteção - CEINF Luíz Pettengíll

Parede do depósito de gêneros alimentícios rachada

—

EM Consuelesa

Margarida

~
(

5%
É;

E
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Paredes da cozinha sem azulejo até o teto

—

EM Prof. Antonio
Teto na cozinha daniﬁcado

I opes

Tela incompleta na janela do depósito EM P&José Valentim
,.

C

a de.

—

EM Profª Danda Nunes

gordura com tampa danificada

-

HM Rafaela Abrão

~
~

\ﬂ

&
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Prateleira de madeira encostada na par eda no depósito CEINF
Olinda Toshimi
~

—

Refeitório em área de trânsito para servir refeição » CEINF Prof.Edison da Silva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—009/2016, de 24/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou por meio da Correspondência s/nº,
de 26/12/2016, a seguinte justificativa:
”(...)

Informamos ainda, que solicitamos a Secretária Municipal de Educação para
equipe técnica de nutricionistas para melhor atender as unidades escolares,
intensificando as orientações quanto à forma de armazenamento dos gêneros e utilização dos mesmos
conforme RDC 216/2004 e RDC 26/2013 FNDE, essas orientações são realizadas para as

aumentar

a

merendeiras, cozinheiras

e

gestoras das unidades escolares.

Estamos acompanhando juntamente com a Secretaria de Infraestrutura Transporte e
Habitação os “reparos necessários em paredes e tetos, a implantação das telas nas janelas e portas
nos depósitos e cozinhas e a retirada dos botijões de gás que ainda estão dentro das cozinhas das
unidades escolares.”

Análise da equipe:
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A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS justifica que esta acompanhando
os reparos nas paredes, tetos, a implantação de telas em janelas e portas nos depósitos e
cozinhas, e a retirada de botijões de gás das cozinhas. No entanto, a verificação in loco
constatou que os depósitos de gêneros alimentícios nas escolas visitadas apresentam
condições inadequadas de armazenamento que podem tornados impróprios parao consumo,
prejudicando a oferta de alimento saudável a clientela do Programa, bem como a area de
preparação (cozinhas). A alegação da Prefeitura corrobora a constatação.
De acordo com o § dº, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de
alimentos de qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o
transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
"PregramajRessaltase ainda 'que a ausência de infraestrutura adequada dos depósitos de
gêneros alimentícios das escolas municipais contraria o item 4.1.4, da Resolução « RDC nº
216 da ANVISA, de 15/09/04, o qual estabelece que as aberturas externas das áreas de
armazenamento, inclusive o sistemade exaustão, devem estar providas de telas
milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas, sendo que essas telas
devem ser removíveis para facilitar a limpeza.

Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixa de papelão), os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão e/ou madeira em
que são recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados,
inclusive em áreas de armazenamento sob ar frio, de acordo o "Guia de Instruções - Manual
de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro
Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com
orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência. Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Ademais, deve ser registrada a reincidência dessa impropriedade por parte da
Entidade, pois essa constatação foi apontada nos subitens 2.1.1 e 212 (Condições
inadequadas de armazenagem e instalações físicas inadequadas) do Relatório de
Fiscalização nº V01019, da Controladoria Geral da União - CGU, resultado de ação de
controle na Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS.
Dessa forma, permanece a constatação, devendo a Prefeitura envidar esforços
para sanar as impropriedades apontadas, bem como a DIRAE acompanhar as providências a
serem adotadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para melhorar as condições
dos locais de preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas.

1.2 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Foram realizadas visitas às instalações das escolas, onde constatou—se que os
manipuladores de alimentos não estavam devidamente paramentados quanto ao uso de
acessórios de proteção e higiene.

Evidências:
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Visitas as Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil: Dr. Eduardo
Olímpio Machado, Prof. Nelson de Souza Pinheiro, Prof. Virgílio Alves de Campos, Etalívio
Pereira Martins, Dr. Tertuliano Meirelles, Senador Rachid Saldanha Derzi, Elpídio Reis,
Osvaldo Cruz, Padre José de Anchieta, Imaculada Conceição, Consuelesa Margarida
Maksoud Trad, Prof. Antônio Lopes Lins, Rafaela Abrão, Celina Martins jallad, Nagen jorge
Saad, Maestro João Correa, Kame Adania, Darthesy Novaes Caminha, Prof. Luiz Antônio de
Sá Carvalho, Prof. Arassuay de Castro, Profª Danda Nunes, Prof. Arlindo Lima, Geraldo
Castelo, Bernardo Franco Bais, José do Patrocínio, Olinda Toshimi Nishio N assu, São josé,
Prof. Edison da Silva, lber Gomes de Sá, Padre José Valentim, Dr. Plinio Barbosa Martins,
Prof. Alcídio Pimentel, Domingos Gonçalves Gomes, Valdete Rosa da Silva, José do
Patrocínio, Prof, Luiz Cavallon, Luiz Carlos Sobral Pittengill, Prefeito Manoel inacio de
Souza.

~

Maoip'uladoras de alimentos sem luvas,avental e sapatos fechados»

(,liíãxil—

lber Gomes

Manipuladores de alimentos sem luvas e sapatos fechadosCElNF
Prol". Edison Silva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-009/2016, de 24/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou por meio de Correspondência s/nº,
de 26/02/2016, a seguinte justificativa:

”(“,)
Referente à indumentária, informamos que estamos providenciando o processo para
aquisição dos itens básicos. ”

Análise da equipe:
A Prefeitura diz estar providenciando a aquisição de indumentária para as
manipuladores de alimentos, fato esse que deveria ter sido providenciado antes do início do
ano letivo, para que houvesse mais proteção e higiene na manipulação dos alimentos.
Ademais, a Entidade apresentou cópia de Relatórios de Serviço de Supervisão Inspeção
Ordinária de 10 (dez) escolas municipais, dos meses de setembro/2014, março, abril, maio e
junho/2015, os quais corroboram a constatação.
—

A ausência de indumentária adequada dos manipuladores de alimentos
contraria o item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVlSA/ Secretaria de Vigilância

RA. Nº 4/2016 ,! PREF MUN DE CAMPO GRANDE

irª

18 de 57

Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04, que estabelece que toda pessoa que “trabalhe
em área de manipulação de alimentos deve usar obrigatoriamente roupa protetora, sapatos
adequados, touca e luvas protetoras, laváveis ou descartáveis, de acordo com a natureza do
trabalho, Visando à proteção dos alimentos contra possíveis contaminações.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Ausência de cardápio elaborado por nutricionista habilitado.

Fato:
Foram realizadas Visitas às instalações das escolas municipais, onde verificou—
por nutricionista habilitado.

se a inexistência de cardápio elaborado

Evidências:
Visitas às Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil: Dr. Eduardo
Olímpio Machado, Prof. Nelson de Souza Pinheiro, Prof. Virgílio Alves de Campos, Etalívio
Pereira Martins, Dr. Tertuliano Meirelles, Senador Rachid Saldanha Derzí, Elpídio Reis,
Osvaldo Cruz, Padre josé de Anchieta, Imaculada Conceição, Consuelesa Margarida
Maksoud Trad, Prof. Antônio Lopes Lins, Rafaela Abrãc, Celina Martins Jallad, Nagem Jorge
Saad, Maestro joão Correa, Kamé Adania, Darthesy Novaes Caminha, Prof. Luiz Antônio de
Sá. Carvalho, Prof. Arassuay de Castro, Profª Danda Nunes, Prof. Arlindo Lima, Geraldo
Castelo, Bernardo Franco Baís, José do Patrocínio, Olinda Toshimí Nishio Nassu, São José,
Prof. Edison da Silva, Iber Gomes de Sá., Padre josé Valentim, Dr. Plínio Barbosa Martins,
Prof. Alcídio Pimentel, Domingos Gonçalves Gomes, Valdete Rosa da Silva, José do
Patrocínio, Prof. Luiz Cavallon, Luiz Carlos Sobral Píttengíll, Prefeito Manoel Inácio de
Souza.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-009/2016, de 24/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou por meio de Correspondência slnº,
de 26/02/2016, a seguinte justificativa:
”Em relação à constatação da ausência de cardápios elaborados nas Unidades
Escolares em 2015, vimos esclarecer que, os mesmos foram elaborados pela Equipe Técnica de
Nutricionistas e encaminhados via email à estas Unidades, para que os gestores possam imprimir,
disponibilizando para a Equipe da Cozinha e para a Comunidade Escolar,
Visando sanar o problema, o quadro de Nutricionistas irá executar visitas, com mtas
"
pré estabelecidas, as Unidades Escolares realizando orientações quanto a utilização do cardápio.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS,
afmna que os C&I dápíos foram elabox ados e enviados via e—mail pa] & as Unidades Escolares,
porém não foi essa a situação encontxada nas Visitas às escolas pois constatou se a
inexistência de cardápios na instituição.

1%

ª;
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cardápio escolar é um importante instrumento de controle social que,
segundo a Resolução CFN nº 465/2010, é a ferramenta operacional que relaciona os
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas. Ele é um
instrumento de planejamento que Visa assegurar a oferta de uma alimentação equilibrada,
garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de saúde.
O

adequado planejamento dos cardápios ofertados aos escolares, assim como
o acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos
objetivos do PNAE.
O

Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, etc.) deve ter
às informações dos cardápios de modo a conhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.
aceSSo

prévio em locais visíveis

Dessa forma, permanece a constatação, devendo ser adotadas medidas para
regularização da elaboração e disponibilização do cardápio de oferta de merenda escolar às
Unidades Escolares.

2. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

«

exercício 2015

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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.130.820,00
Extensão dos exames:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram &
verificação da documentação contábil financeira do exercício de 2015 e verificação “in loco"
da existência dos bens adquiridos nas Unidades Escolares & seguir identificadas.

!

Tipo de Unidade

“Associação de Pais

e

Mestres - APMHValor Repassado (R$)l

Uber Gomes de Sá

[Luiz Carlos Sobral Pettengill

Centro de Educação [Maria Carlota Tibau. de Vasconcelos
infantil ' CEINF [Olinda Toshimí Nishio Nassu
izªrof. Edison da Silva

“
“

3.400,00]
4.920,00]

]

4.940,00]

|

2.740,00

ll

!Santa Terezinha

4.380,00
3.240,00.

[Sãojosé

2.960,00
~

~

%

,
»“
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]Bemardo Franco Bals

9.200,00]

]]

]Çelína Martins jallad

11.140,00

]]

](Jonsuelesa Margarida Maksoud Trad

37.60000

11

Darthesy Novaes Caminha.

]]

9.440,00]

]]

18.240,00]

]Dr. Eduardo Olimpio Machado

]]

39.900,00]

]Dr. Plinio Barbosa. Martins

]]

33.000,00]

]Dr. Tertuliano Meirelles

]]

22,460,001

]]

28.740,00]

]]

12.000,00]

Domingos Gonçalves Gomes

Escolª

“gªiª-Pªl

*

Elpídio Reis

Etalívio Pereira Martins
]Fredorico Soares

18.420,00]

11

]Geraldo Castelo

]Imaculada Conceição
]]osé do Patrocínio

]]

11.540,00]

]]

19.160,00]

]]

4.840,00]

osé Rodrigues Benfica

12.580,00]

]

Kamé Adania

8.080,00]

]

]Maestro João Correa Ribeiro
]Osvaldo Cruz
1Padre

17.700,00]

]

9.380.001

]

josé de Anchieta

10.080,00]

]

]Padre josé Valentim

14.380,00]

]

]Prefeito Manoel Inacio de Souza

]]

7.320,00]

]Prof. Alcidío Pimentel

]]

10,240,001

]Prof. Antonio Lopes Lins

]]

30.460,00]

]Prof. Arassuay de Castro

]]

22.960,00]

]Prof. Arlindo Lima

]]

14.540,00]

]]

0.000,00]

Prof. Luiz Cavallon

]]

20.040,00]

Prof. Nelson de Souza Pinheiro

]]

12.200,00]

Prof. Virgílio Alves de Campos

]]

15.020,00]

Prof. Luis Antonio de Sa Carvalho

Profª Danda Nunes

Profª Ione Catarina Gianetti Igydio

7.500,00]

]]

]Rafaela Abrão

]]

]Senador Rachid Saldanha Derzi

11

1Valdete Rosa da Silva
]]

20.020,00]

]]

]]

Total

]]

15.84 0,00]
,

23.480001
16.400001

628.540,00]

Constatações:
2.1 Ausência de placa de identificação dos bens adquiridos.

,
l.
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Fato:
Em Visitas às Escolas Municipais da rede de ensino, verificou—se a ausência de
plaqueta de identificação dos bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE, apesar
de haver registro de incorporação dos bens permanentes na Prefeitura Municipal de Campo
Grande/MS
.

Evidências:

Visitas

as

unidades escolares de ensino de Campo Grande/MS,

a

seguir

identificadas:
Escola/CEIN F

i

Bem sem plaqueta

H

Dr. Tertuliano Meirelles

"Quant.!

{Micro computador D.Core (32030f4GB/50088”

01!

Notebook 14"

!

Dll

I

Oil

H

01!

H

01]

H

01!

H

12!

H

05}

H

12]

!

091

!

01]

(Armário de aço 198x90x40

[Armário de aço 2 portas

Imaculada Conceição

Projetor Epson
[Impressora Samsung

[Armário em aço com
_

.

Consuelesa Margarida Maksoud Trad

2

portas

[Ventilador comercial Eco de teto
Estante de aço

Ventilador de Teto
[Ventilador de parede
Prof. Antonio Lopes Lins

lCondicíonador de ar Midea 12.000 btu's

[Dr. Plinio Barbosa Martins

“Freezer 02 portas Consul

(Domingos Gomes Gonçalves

HRédio CD

{Maria Carlota Tibau de Vasconcelos HCaixa de som Frahm

01

H

lVentilaclor de teto

20

H

01

H
H

02

H

01!

~

Caixa de sem sem placa de identificacao patrimonial CEINF 'Maria

Aparelho DVD sem placa de identificação patrimonial

Carlota

'I’oslnmi.

-—

--

~M Olinda
,

,í

%.

“m

{X3}
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~

~Rádio

DVI) sem placa de identificação patrimonial

«

CEINF Domingos

Gonçalves

~Projetor sem placa de identificacâo patrimonial . hM Imaculada~~
Com::eíção

~~
“&

book sem placa de identificação patrimonial

«

EM Tertuliano

Meirelles

Armario sem placa de tdentiftcação patrimonial
Margarida

—

EM Consueiesa

~

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—010/2016, de 24/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou por meio da Correspondência s/nº,
de 25/02/2016, a seguinte justificativa:
”Foram sanadas as seguintes irregularidades.-

Informamos as escolas abaixo relacionadas com as referidas datas em que efetivamm
material de capital, adquirido com recursos do PDDE, salientando que, por conta
do
o tombamento
da demora em realizar os procedimentos pelas escolas, o patrimônio ainda não conseguiu finalizar
”
todos os processos.

Análise da equipe:
A Prefeitura justifica a ausência de placa de identificação dos bens adquiridos,
por demora das UEX em realizar o procedimento de emplacamento do material de capital,
corroborando assim a constatação.

A ausência da identificação dos bens com plaquetas com a correspondente
numeração de patrimônio contraria () dispostono § 29, do art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº

\
fºx.
'

.,

«M

”RN:,

&
;
É

'33 de 37
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imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios, dos bens permanentes por essas
produzidos e fºrnecer, em seguida, às UEX das escolas de suas redes de ensino os números
dos correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para
afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
As Unidades Executoras não identificaram & documentação comprobatória das

despesas com o nome do Programa.

Evidências:
Notas fiscais a seguir identificadas:

[

APM

DANFH

!

EM Bernardo

DATA

][

VALOR “

EMPRESA

l

0672||17/03/2015H 345,00HGLC Utilidades Eireli EPP

[

06731117/03/2015H

!

1489fl17/03/2015H

l

msnim/120015“ 479,20llªívraria

Franco Baís

40,00uGLC Utilidades Eireh'EPP

281,80HRíeger Comércio Varejista de Mat. Escritório Ltda
e

Papelaria Nacional Ltda

2034u04/12/2015n

466,801Meger00mércio Varejista de Mai; Escritório Ltda
La 4927 ]04/12/2015" 900,00] JR Fernandes &, Cia Ltda
L 3599 |03/03/2015u1050,001Easa do Atleta Ltda EPP
[

'

~

~

~

EM padre josé

[ 21097H17/o3/201ã1

Vªlentim

101566! 17/03/2015

9153011311

SLWSupnn-mq Equip. para Escritório EIRELI

46| 20/03/2015

572,50uMarcia Cristina Maciel da Silva ME
_

~
~

Fernandes & Cia Ltda

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-001/2016, de 18/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou por meio da Correspondência s/nº,
de 24/02/2016, a seguinte justificativa:
”Foram sanadas as seguintes irregularidades:
(...)

APM EM Bernardo Franco .Baís:
A entidade executora providenciou a identificafão com o nome do programa nas
DANFE n.: 0672 de 17/03/201z,) 0073 de 17/03/2015 1489 de 17/03/2015, 7481 de 01/12/2015 2034
(1904/1 2/2015 e 24927 de O4/12H/2015

,

EE

832%,

'

«,
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APM EM Padre jose Valentim:
A entidade executora providenciou a identificação com o nome do programa nas
.DANFE n.: 3599 de 03/03/2015, 21.097 de 17/03/2015, 101566 de 17/03/2015 e 46 de 20/03/2015.
(. . .)”

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS providenciou
DANFE com o nome do programa, corroborando assim a constatação.

&

identificação das

A ausência de identificação da documentação comprobatória das despesas
contraria o disposto no art. 18, da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, o qual
estabelece, dentre outros, que as despesas deverão ser comprovadas mediante documentos
fiscais ou equivalentes, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros
documentos comprobatórios, serem identificados com o nome do programa.
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

"

(.,.) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se que
tais irregularidades são bastantes graves e comprometem, seriamente, a execução do Programa,
inviabilizando a 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 o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente
político em questão (...)",

Conforme o Acórdão 795/5008 - Primeira Câmara/T CU:
"(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa relacionar os
documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal seja ou
tenha sido utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte”.

Cabe registrar que a Prefeitura apresentou as DANFE’S com o nome do
programa de forma intempestiva, motivo pelo qual, permanece a constatação.

2.3 Ausência de registro que ateste
adquiridos e/ou dos serviços prestados.

recebimento dos materiais

()

Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi atestada e/ou datada
pelas Unidades Executoras quanto a entrega do material ou da prestação efetiva do service.

Evidências:

~

Notas fiscais a seguir identificadas:

í

APM

HDANFE/NFH

Data

Empresa

[Valor (R$)“

:
Nªº -/2016

! PREF MUN DE CAMPO

Motivo

[1

2,53“)

(“X.

RA.
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GRADY] lºkª
É
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É
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&

6763 09/03/2015
~

sou

&e

&:

af

Pinheiro

[

Maria

Carlota Tibau de
Vªsconcelºs

7473n04/12/2015H

180,00"Livraria

14273111/03/2015

912,00HFachete & De Angelo Ltda

,

“

.—

1421 12/03/2015

[

719'00

21204 13/03/2015

C om.

e

Papelaria Nacional

[

n

Rieger Com, Varejista de
MaLEscritorio Ltda

450,00 JR Fernandes & Cia Ltda

9811 17/03/2015i
,.

,

540,00 Versage
3.140,00

ª

Margarida
Mªksoud Trªd

Rie ger

1

1322 IMDB/2015

EM Çonsuelesa

,

de atestº

.—

V arejls t & d e
160,25
MaLESCmOÚO Ltda

,

,

Ausência

780,00 UR Fernandes & Cia Ltda

[

~

[

__

150,00 IGLC Utilidades Eireh EPP

3035 04/12/2013

,

[

CEINF

21158 513/03/2015

Pepelarla Namonal

~

634 |12/03/2015[

EM Proª Nelson]

e

ããªarla

769,40
~

~

~

e

Cia Ltda

Mat.Escritorio Ltda
.

[

713Hª03/2015

[

7141120/03/2015]!

[

6903“30!03/2015H

2533333

Rieger Com. Varejista de atesto
'

1.114,00“GLC Utilidades Exreh EPP

&

1.081,60 [GLC Utilidades Eírelí EPP

2.972,60 !Lívraría

&

Papelaria Nacional

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-001/2016, de 18/02/2016, a
Prefeitura Municípal de Campo Grande/MS apresentou por meio da Correspondência s/nº,
de 24/02/2016, a seguinte justificativa:
”Foram sanadas as seguintes irregularidades:

()
APM EM Nelson de Souza Pinheiro:
A unidade executora providenciou atestos nas DANFE n. 6 763 de 09/03/2015, 634 de

12/03/2015, 21158 de 13/03/2015, 2035 de 04/12/2015 e 7473 de 04/12/2015.

APM Ceinf María Carlota Tibau de Vasconcelos:
A unidade executora providenciou atestos nas DANFE n. 1427 de 11/03/2015, 1421 de
12/03/2015, 21204 de 13/03/2015 e 9811 de 17/03/2015.

APM EM Consuelesa Margarida Maksoud Trad:
A unidade executora providenciou a data nos arestos nas DANFE n. 1522 de
17/03/2015, 713 de 20/03/2015, 714 de 20/03/2015 e 6903 de 30/03/2015.”

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS providenciou os ”atestos” e
datas nos "atestos" na documentação comprobatória das despesas, corroborando assim a
N
"&
constataçao.
a
»

E

mw“ªm

&;
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&
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;

?ª“
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A ausência de registros de ”atesto" de recebimento e data do "atesto" na
documentação comprobatória das despesas, pode pressupor que os produtos adquiridos e
pagos pelas APM com os recursos do PDDE não foram entregues, o que contraria o disposto
na letra "”,d § 2° do art. 36 do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, combinado com oinciso
lll, § 2° do art. 63 da Lei. nº 4.320, de 17/03/1964, e alterações posteriores, que determinam
que a liquidação da despesa por fornecimento feito ou serviços prestados terá por base os
comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Cabe registrar que a Prefeitura apresentou as DANFE’S com ”atesto”
”atesto”
de
de forma intempestiva, motivo pelo qual, permanece a constatação,

e

data

2.4 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
Verificou-se a ocorrência de débitos indevidos na conta corrente do PDDE
movimentada pela APM da Escola Municipal Frederico Soares.

Evidências:
Extrato bancário de conta corrente nº 6133-6, da agência nº 29165, do Banco
do Brasil S/A, lançamentos do dia 10/02/2015 e Guia de Recolhimento da União GRU.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—004/2016, de 18/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou cópia da Guia de Recolhimento da
União GRU e do depósito efetuado a conta do FNDE no valor de ”R$15,14. (quinze reais e
quatorze centavos).
—

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou a GRU e o depósito bancário de ressarcimento ao
erário quanto as despesas objeto desta constatação, cujos documentos encontram—se
juntados aos papéis de trabalho desta auditoria, e considerando, ainda, ter sido a questão

pontual deixa-se de fazer recomendações

2.5 Movimentação indevida da conta específica do Convênio.

Fato:
A APM da Escola Municipal Consuelesa Margarida Maksoud Trad efetuou em
19/01/2015, pagamento indevido na conta específica do PDDE, no valor “de R_$1.000,00,
ressarcindo posteriormente em 28/10/2015, ficando sem aplicação no mercado financeiro
nesse período, o que resultou num prejuízo de R$62,45.

&

“É

“a:

Evidências:

%

%

a

,;

à
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Extrato honorário da conta corrente nº

18474—8,

agência nº 2959-0, do Banco

do Brasil SIA.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—005/2016, de 18/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS apresentou cópia da Guia de Recolhimento da
União GRU e do depósito efetuado a conta do EN DE no valor de R$65,02 (sessenta e cinco
reais e dois centavos), devidamente corrigido.
—

Análise da equipe:
Cabe registrar que a Prefeitura apresentou a GRU e o depósito bancário de
ressarcimento ao erário quanto ao pagamento objeto desta constatação, no valor de R$
65,02, cujo documento comprobatório se encontra juntado aos papéis de trabalho desta
auditoria.

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR
exercicio 2015

—

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$ 104.558,41
Extensão dos exames:

FNDE

&

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
conta do Programa Nacional do Transporte Escolar PNATE, do exercício 2015.
—

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
verificação da documentação contábil financeira do periodo, atuação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CAOS—FUNDEB), verificação da
documentação dos condutores escolares, e verificação "in loco" do estado dos veículos
utilizados no transporte escolar.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande—MS executa a gestão do Programa
de forma centralizada e realiza as despesas com terceirização no transporte escolar.

Constatações:
3.1 Inexistência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
”
CACS/FUNDEB.
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Fato:
Não há mandato ativo para o CACS/PUNDEB constituído pela Prefeitura
Municipal de Campo Grande/MS, em desacordo com as normas estabelecidas na Portaria
FNDE 481, de 11 de Outubro de 2013, inexistindo, portanto, naquele âmbito, ações de
fiscalização do controle social acerca da execução do PNATE.

Evidências:
Consulta no espelho do CACS/FUNDEB, de 03/02/2016 e ofícios da Prefeitura
nºs
Municipal
432, 450, 451 e 636/2016, referentes a composição do CACS/FUNDEB para obiênio 2015/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001—006/2016, de
19/02/2016, a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, apresentou por meio de Ofício
s/n, de 23/02/2016, a seguinte justificativa:

Seguem anexas as cópias dos ofícios 432, 450, 451 e 636/2016, referentes a
composição para o biênio 2015/2017, do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação FUNDEB.
—

Análise da equipe:
A Prefeitura encaminhou cópias dos ofícios de indicação dos conselheiros, fato
que corrobora & constatação, mas que, também, demonstra que estão sendo adotadas

medidas visando regularizar a situação evidenciada

Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB da
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS não foi instituído conforme dispõe a Portaria do
FNDE nº 481, de 11 de Outubro de 2013, a qual estabelece no artigo 29 que os {311(38EUNDEB serão criados, no âmbito da União, por meio de ato legal do Ministro de Estado da
Educação e, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo Chefe do respectivo
Poder Executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito
Federal e dos Municípios, observada as composições por esfera governamental.
O

Cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 10 da referida Portaria, a
criação dos Conselhos, o seu cadastramento no Sistema informatizado de gestão de
Conselhos e a regularidade das informações requeridas são condições indispensáveis à
concessão e manutenção de apoio financeiro no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE, em face das disposições da Lei nº 10.880, de 0 de junho de
2004.
Dessa forma, mantém—se a constatação com a ressalva de que a Prefeitura
informou estar adotando as providências necessárias a criação do CACS/EUNDEB de acordo

com as novas exigências legais.
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4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2015

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

-

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação infantil tipo 8,
conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articuladas PACZ nº 202094/2011 e
202469/2012.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 727.310,03
Extensão dos exames:
Anahsada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa, por amostragem, no montante de R$11.041.888,91, correspondente à
construção de 13 (treze) Unidades de Educação Infantil do Proinfância, pertinente aos
Termos de Compromisso nº's 202094/2011 (vigência 29/09/2016) e 202469/2012 (Vigência
02/08/2016), referentes ao exercício de 2015.

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromisso nº's
202094/2011 e 202469/2012, referentes a construção de 13 unidades do Proinfância,
registradas no Sistema SIMEC, conforme consulta realizada em 12/02/2016:

~

Situação SIMEC
Repasse

Termo de
Identificagéo
Compromisso da obra (ID) Localiza ç ão da obra

realizado
pelo FNDE
(%)
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Valor Gasto

33:32:33
da obra

~
23261

.,

,

23263

~

23264.

Rualvtoçambique,

,.

jardim Centenario,
CEP 79076—020

Rua Renato Nasser,
Loteamento Vespasiano

Martins,
CEP 79075-415
Rua VictorianoStech,
Bairro Jardim. Moema.,

1.588.039,89

173311355“

264.476,38
(20%)

.,
1'4’8'63"'72

Paralisada

202094/2011

AV. José

23266

Pereira,

Bairro Vila Popular,

“

Rua'Atenas,
Bairro Jardim lnápolis,

.

(75,0600)

Concluída

.

_

º)

1.061.45977

Prªiª-““Tºº

1.275.315,09

Éffªªªªêdª

(*)9'73 ”º)

.

.

—

66151903“
(50 &)
,

(100470)

. ,

.

,

“3337638

.,

.

,

,

Pirªª'iãfjdª

“ 1’3”“

967.154,95

º)

(

CEP 79108—303

"3'4 ""”

1.193.002,00

€€€-37638

CEP 79106—532

23267

_

661.190,95

.

Baim) jardim São Conrado,
CEP 79093-700

,.

“(ªíjãªªª'ªª
"”º

Rua Lucena,

23265

m,

“'

QC

Rua Coronel Zelito Alves
,

23269

Ribeiro,
Bairro jardim Zé. Pereira,
CEP 79107-340

991.786,44
(75%)

Para ligada

.

1'486'944'bº,(

Carmélias,
Núcleo Habitacional Oliveira 661.190,95
111,
(50%)

(793890)

Rua, das
,

,

23272

1‘“’7'84*" ’ ª

Paralisada
(62,28%)

1.322.381,90
(100%)

1.862.991,03

Concluída
(94,77%)

1.322.381,90
(100%)

q
1'361'76º'31

Concluída
(94,08%)

,

»,,—

_

CEP 79091—020

18926

Ruª ªªbº lerdª
Bairro jardim Tijuca,
CEP 79094-570
Rua Antônio Pires de

18927

Oliveira,
Bairro Vila Moreninha IV,
CEP

202469/2012 18929

18930

79065490

Rua Boanerges Lopes,
Bairro Jardim. Santa Emilia,
CEP 070093-430

Ruajosé Pedrossian,
Varandas do Campo,
CEP 79072—618

(. '
18333
..

,

.

Rua Adventor Divino de
Almeida ’
Bairro jardim Noroeste,
CEP 79045-070

'
.

, ,

,.

..

“

,,

“º)

º,

».
,
ªjºfªf'lmª

.

1135338190

2.067.416,36

”ºº &)

,

“Mªl

,

(
1"”220‘ 381"“)

.

&.

,

..

..

Conf-1135011
A“)

1.751.745,11.

(ºªb)

»

991.786 ' 44
(75%)

” ª"
ª'
l./.)4.90..x,0l
»

2

Em
» -

w
x “3
em..cucao
(8007070)
_
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A Controladoria—Geral da União / CGU-PR, realizou fiscalização na execução
da obra CEINF no bairro Vila Marli (ID 23271), objeto do Termo de Compromisso nº
2020941201 1, decorrente do VOlº Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos,
onde foram consignados achados de auditoria no Relatório de Fiscalização nº V01019/2015
—

daquela Controladoria-Geral.
A Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS no intuito de esclarecer e/ou
justificar as constatações do referido relatório de fiscalização da CGU/PR apresentou a
equipe desta Auditoria manifestações a respeito das questões apontadas por aquela
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Controladoría—Geral da União. Tendo em vista, que a obra (SEINF no bairro Vila Marli (ID
33271L não integrou a amostra analisada por esta Auditoria, nem foram consignadas ao
FNDE recomendações quanto aos achados de auditoria produzidos pela CGU-PR,
—

encaminhamos & presente manifestação & DIGAP/FNDE, para conhecimento e, se
eventualmente necessário, adoção de providências cabíveis.

Constatações:

4.1 Ausência de documentação comprobatória da execução do
Programa/Convênio.
Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória
referente a parte dos pagamentos efetuados na execução das obras: CEINF Jardim Santa
Emilia (ID 18929), CEINF jardim Noroeste (ID 18933), CEINF Jardim Centenário (ID
23261); CÉINF Vespasiano Martins (ID 23262), CEINF São Conrado (1D 23265), CEENF
Jaráim Inápolis (ID 23267) e CEINF no Núcleo Habitacional Oliveira IH (ID 23272),
informados no SIMEC, conforme detalhado no campo evidência.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0 aba 'execução orçamentária', de
26/02/2016 e extratos bancário da conta específica dos Termos de compromisso nº's
202094/2011 e 2024/2012.
—

,

Obra (ID)

íNotas Fiscais

.

Empresa Benefncnada

.|.

N'umero

D& a

Va1 or

88

02/05/2012

125.682,26

[106

"12/06/2012

[200.307,17

1122

“13/07/2012

[265.464,29

1133

07/08/2012

[191.840,48

152

19/09/2012

“177.957,24

99

04 05

t

~

~

1

~

~

~

1

18929

SELCO Engenharia Ltda

1

~

,

Flavio Boabaíd Bertazzo EP?

18933

gor

31.714,35

145052012

HP?)
3 - 967 , 36

[

~

[102

I

[157

“18/03/2014

“114.869,45

[155

“06/02/2014

"154.507,84

[162

"15/04/2014

211.607,48

[176

03/02/2014

19.820,06

1207

16/04/2014.

91.850,27

208
[217

2f/04 2014

96.0?4,48

~

23261

ESTENGE Engenharia Ltda
~

]
|

|

!

.

.

_,

332532

»

,

CAICON Construçoes e Obras Ltda

[);/0612014
~

~

97 758 41
~

~

225

“01/07/2014.

“107.706,15

[261

“18/12/2014

“149.747,32

~

~
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~
23265

23267

2327

SELCO Engenharia Ltda

PAVITEC Construtora Ltda

saco Engenharia Ltda

]325

103/04/2014

]367

27/06/2014.

"176.850,92

381

118/08/2014

111201011

422

]]02/10/2013

“81.447,42

423

“OZ/1 0/2013

86.65371

1455

1103/12/2013

380.933,76

]513

”06/06/2014

1120071856

]180

1107/1.

2/2012

"124.654,78

]210

]]11/04/2013

]9.168,47

1211

1111/04/2'013

125.385,47

]212

11/04/2013

“2098802

]

118758509

]

]

_]

]

1‘

]
,

]

]

;

]

]

]
'

213

11.1/04/2013

“117.915,35

301

19/11/2013

1111509010

1300

19/11/2013

18.106071

]

1

1

Total

]3.61'7_.88'7,27
.

]

Manifestação da entidade:
Foi emitida. a Solicitação de Auditoria - SA nº 001—011, de 26/02/2016,a qual
solicitou—se a Prefeitura Municipal de Campo Grande a apresentação de manifestação
quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de
auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
A ausência de apresentação da documentação comprobatória das despesas
efetuadas contraria o disposto no Art. 7º, Inciso III, letra 'k” da Resolução CD/FNDE nº
14, de 08/06/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece qUe a Entidade deve arquivar
as vias originais da documentação comprobatória das despesas em sua sede, ainda que
utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação
—

de contas.

Ressalta-se que a ausência da documentação comprobatória das despesas
as providências visando à reparação de
possível dano ao erário federal deverão ser tratadas pela área técnica do FNDE, responsável
pela transferência dos recursos e acompanhamento da execução do Programa, pois as obras
nas quais os recursos foram aplicados não estão concluídas/recebidas e os Termos de
Compromisso TC nºs 202094/201 1. e 2024/2012 ainda estão vigentes.

implica no ressarcimento ao erário. Contudo,

—

Dessa forma, permanece a constatação.

~

i‘”’\
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x
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Fato:
A Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC - *aba execução orçamentária“ os
dados referentes aos pagamentos efetuados pertinentes a execução das obras; CEINF no
Bairro jardim Tijuca II (ID 18926), CEINF na Vila Moreninha IV (ID 18927), CEINF no
Bairro Jardim Moema (ID 23264) e CEINF no Bairro Varandas do Campo (ID 18930),
conforme detalhado no campo evidência.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, 'aba execução orçamentária', de
16/02/2016 e processos de pagamento pertinentes as notas fiscais abaixo especificados.
Obra

Documentação pendentes no SIMEC

(ID)

Nota Fiscal nº 174, no valor de R$ 210.138,59, emitida pela Empresa STENGE
“Engenharia Ltda e o respectivo comprovante de pagamento e laudo de medição

18927
~
~

cerrespondente.
Notas Fiscais nº's 296, no valor de R$ 98.140,24; 380, no valor de R$ 86.842,21; 381,
no valor de R$ 80.723,00; 674, no valor de R$ 582.81 8,415; e nº 675, no valor de R$
216.989,44, emitidas pela Empresa JW Selviços e Construções Ltda e os respectivos
comprovantes de pagamento e laudos de medição correspondentes.
Nota Fiscal nº 583, no valor de R$ 569.175,84, emitida pela Empresa PAVITEC
Construtora Ltda e o respectivo comprovante de pagamento e laudº de medição
correspondente.

18930

~

Notas Fiscais nº'3512, no valor de R$ 222.325,35; 652, no valor de R$ 4.144,08; 653,
no valor de R$ 11.307,00; 654, no valor de R$ 9.938,70; 655, no valor de R$
25.175,15; 656, no valor de R$ 27.672,99,- 657, no valor de R$ 26.066,06; e nº 658, no
valor de R$ 68401453; emitidas pela Empresa PAVITEC Construtora Ltda e o
respectivo comprovante de pagamento e laudos de medição correspondentes.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 001-011, de 26/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, apresentou por meio de expediente datado de

29/02/2016,

a

seguinte justificativa:
Segundo análise apresentada, foram venâcadas algumas inconsistências
das infonnações inseridas no Sistema SIMEC Módulo Obras 2.0, referentes
às obras de construção das unidades de educação infantil, fato quejá está
sendo corrigido, com os lançamentos sendo efetuados baseando-se nos
relatórios anexos.
—

-ID 18926 CEINF no Bairro jardim Tijuca
—ID

11

—

Contrato nº 66249;

18927 CEINF no Bairro Vila Moreninha IV

«ID 23264

CEINF no Bairro jardim Moema

—

—

Contrato nº 66222;

Contrato nº 70904;e
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JD 18930 CEINF no Bairro Varandas do Campo - Contrato nº

67199...”.—

Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da Prefeitura Municipal de que está efetivando a
regularização das informações referentes à execução das obras no SIMEC, a ausência de
dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte do
FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos repassados à conta das obras de
construção de creches do PROINFÁNCIA, contrariando assim, o disposto. no "item XIII do
Termo de Compromisso e no Art. 5º, Inciso III, letras ”f" e ”3" da Resolução/CD/FNDÉ nº 13
de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de:

”f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados

a.

e

informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no endereço
eletrônico http://simec.mec.govbr;”

”j. permitir ao FNDE

o acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se
refere ao exame da documentação,-".

Dessa forma, permanece a constatação.

4.3 Ohra(s) com execução paralisada(s).

Fato:
Em verificação "in-loco" realizada nas obras de construção das unidades do
Proinfância, bem como, análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se que das 13 obras inspecionadas por esta Auditoria, 09 delas estão paralisadas,
sendo que em seis há evidências de abandono e depreciação, não se observando in loco
atividades que indiquem cuidados com a guarda e conservação dos bens públicos.

Evidências:
inspeção "in—loco“, realizada no dia 17/02/2016 e contratos de prestação de
serviços, conforme tabela adiante:
-

ID
[23261

23262

,
Contrato

Empresa.

Obra

Joannª jardim Centenário
CEINF Vespasiano Martins

”172/2012 lili/0912013

HSTENGE Engenharia Ltda,

ªfrc“ (”ºnªmºººª

e

Prazo

vigência

Obrªs Ltdª

"

185/2012

infra/20133

tº
“

Eazes HCEINF jardim São Conrado [isntco Engenharia Ltda

”187/2012 “18/03/2013]

~~

ª

3

1‘2

«.
É;
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a “em“.

GRADUAL Engenharla e Consultona

CEÍNF Vila Popular

232 6 6

Ltda

{23267 [CEINF jardim Inápolís

“PAN/ITEC Construtora Ltda

180/2012

12/01/2014

“1741/2012 ”16/03/20131

23269

CEINF jardim Zé Pereira

Sªw/ªª“ Engenhªriª & Cºnªmª“

178/2012

11/02/2014

23272

$131” Nude" Hªb'ºhvªirª

SELCO Engenharia Ltda

186/2012

09/11/2014

118926

[CEINF jardim Tijuca

118933

CEINFJ‘ardim Noroeste

ISTENGE Engenharia Ltda

~

Flávio Boabaid Bertazzo EPP
-

“480/2011 “24/08/2015)
“481/2011 “30/04/20151

~

Fotos das obras ínspecionadas com execução paralisada.
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CEINF Jardim Tíiuca

H

——

ID 18925

'

~
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CED»? Jardim No waste

-—

ID 18933

~

~
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CEBF Jan-dim Centenáriº w ID 2316]

aº“

'

if“
“zª,

\

~

(“‘3

i

RA. ~ º 4/2016/17REF MUN DE CAMPO SEVERE

&.

É

3.9 (Jet

XE

%
“Mw—»

w

37

~
~

CEI'NF Ves : amino Ma rtins
.“

—

ID

13262.

.

~

RA. Nº 4/3016! PREF MUN DE CAMPO GRANDE

~

~

~

~

~
M.“,

&

ía

!

fx:
RA. '” 4/2015 Í PREF MUN

.

*;

Kª;

&

DE CAMPO GRA ND

*

~

“'

~

CE]??? Vila Popular — ID 23266
~

RAV

Nªtªl/201611415? MUN DE CAMPO GRAND ~.,

~
~

~
~~

~
RA.

~

43 de 57

”é

~
~~

~
».»
wawn/w»,
M$ *

RA. Nº 4/2016 / PREF MUN DE CAMPO GRANDE

~

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 001—008, de 22/02/2016, a qual
solicitou—se à Prefeitura Municipal de Campo Grande a apresentação de manifestação
quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de
auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
Foi emitida

&

Análise da equipe:

ªªa
gªs

A Prefeitura Municipal não concluiu a construção das obras do Proinfância
TC nºs 202094/2011 e 202469/2012, em
Sº
Inc III letra "a” da Resolução/C'D/FNDE nº 13 de
descumprimento ao disposto no Art.

objeto dos Termos de Compromisso

%

—
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z
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;

ª

08.06.2012

e

alterações posteriores:

executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC & conta do
PAC 2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos”
.

a.

Como também 0 item VI dos referidos Termos de Compromisso, & Prefeitura
Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população, ainda que
cam recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para
cobrir todas as despesas relativas à implantação.
As obras encontram—se paralisadas e inacabadas, sem perspectiva de
continuidade da execução em curto prazo, uma vez que os contratos com as empresas
construtoras encontram-se com as vígências expiradas.

Com & descontinuidade de execução e a ausência da guarda e conservação
adequada das obras do Proínfâncía, por parte da Prefeitura Municipal, observou—se nas
inspeçõas realizadas ações de depredação e vandalismo, em consequência, a perda de
investimentos já realizados caracterizando assim oprejuízo ao erário.

Dessa forma, permanece a constatação considerando que deve--se
recomendarà DIGAP avaliar imediatamente a situação de cada obra de forma que a

Prefeitura possa plomover & continuidade da execução até a sua conclusão definitiva, uma
vez que a referida construção consta no SIMEC, restando ainda situações que demandam
medidas corretivas para que a obra seja disponibilizada definitivamente à população, bem
como acompanhar e situação das obras mencionadas, observando a necessidade de que a
Prefeitura adote providências imediatas com Vistas & resguardar & integridade das obras
paralisadas evitando assim o desperdício de divisas, enquanto não seja retomado ()
andamento dos serviços pertinentes, uma vez que os mesmos trata—se de investimentos
realizados com recursos advindos do FNDE.

4.4 Registros de restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.
Fato:
Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades, referentes
pertinentes aos Termos de Compromisso nº's 202094/2011 e 2024690012, em
situação de “aguardando providências e/ou correções“ sem a devida adoção de providências
por parte da Prefeitura desde 27/10/2013, que estão comprometendo a regularidade dos
às obras

repasses de recursos pelo FNDE

Evidências:
Relatório extraído do SEMEC / Obras 2.0

-

aba 'restríções e inconformidades',

de 16/02/2016.

ILIÉstrições e Inconformidades verificadas no SIMEC
~
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Datas de inclusão de itens/eventos sem
.
.
prowdencms

ID

Obra

23261

arme iara—im Centenaro

23262

CEINF Vespasiano Martins

[23265

[[CEINF Jardim São Conrado

[[27/09/2013, 17/04/2014 e 05/09/2014

[23264

HCEINF Jardim Moema

[[16/04/2014

[18926

[[cainr jardim Tijuca 11

[[27/10/2013

A

24/06/2014:

"fºº/2014

ggçggggig
29/09/2014, 26/06/2015 ª

ªígâggiê
[
'

29/09/2014

[

[

16/ 05/2014’ 17/10/2014

CEINP jardim Noroeste

18933

e

ª

33/03/2020

18929

[[caiNF Jardim Santa Emilia

[[27/10/2013, 15/05/2014 e 16/10/2014

[18927

[[CEINF Moreninha iv
HCEINF Bairro Vila Popular

[[27/10/2013 e 14/05/2014

[23266

[[29/09/2014 e 23/01/2015
1-

CEINF Bairro Jardim lnápolis

23267
[23269

23272

[

CEINF Bairro jardim Zé Pereira
CEINF Núcleo Habitacional
Oliveira 111

[

2“ 06/ 2014' 05/09/2014"
r:

ª",

353338313
[

25/04/2014

e

27/01/2015

27/09/2013, 17/04/2014, 27/01/20156 23/06/2015

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 007—011, de 22/02/2016, a
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, apresentou por meio de expediente datado de
04/03/2016, as justificativas/esclarecimentos realizados pelos engenheiros responsáveis por
cada obra, em que os mesmos noticiam as medidas adotadas, de acordo com a peculiaridade
das restrições e inconformidades verificadas, Visando a regularização junto ao SIMEC.
Contudo, a Prefeitura Municipal nada informou quanto às medidas administrativas, como
aquelas necessárias para regularização dos prazos de vigência dos contratos pertinentes as
empresas construtoras, providências estas que não competem aos engenheiros fiscais de
_

obra.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, consta na aba “restrições .e
inconforniidades', apontamentos referentes à execução das obras de construção de unidades
do Proinfância, sem a manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura
Municipal, o que estão impactando a regularização dos repasses de recursos pºr parte do
FNDE.

íª

-

EX

Em que pese a Prefeitura Municipal informar de que esta implementando
medidas quanto ao impasse na regularização dos apontamentos na aba
'restrições/inconformidades' constantes no SIMEC, mantém-se a constatação. Contudo, deverecomendar a DlGAP avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras, de forma a
garantir a adequada continuidade da execução da construção das unidades do Proinfância e
cofres da
a consumação da política pública, adotando iniciativas visando resguardar os

autarquia.

ãe
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4.5 Superestimativa do percentual de execução de obras informado no
SIMEC.

Fato:
Consta no SIMEC que a obra do Proinfância CEINF no Bairro jardim Tijuca 11
(ID 18926) encontra-se concluída com o percentual de 94,77% realizado, no entanto, após
verificação física da obra, observou—se que algumas etapas da obra, dadas como concluídas
não foram executadas ou foram parcialmente executadas, a exemplo de: instalações
elétricas, hidráulicas, cobertura, pintura e vidros.

Evidências:
Notas fiscais e laudos de medição inseridos no SIMEC e inspeção 'in-loco”,
realizada no dia 17/02/2016, na obra do Proinfância citada, conforme levantamento
fotográfico acostado aos papéis de trabalho e exemplificado no item 4.3.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - S.A. nº 001-007, de 22/02/2016, a qual
solicitou—se à Prefeitura Municipal de Campo Grande a apresentação de manifestação
quanto ao fato apontador No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de

auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
Conforme apontado no SIMEC Obras 2.0, a obra do Proinfância, CEINF no
Bairro jardim Tijuca H (ID 18926) encontra—se concluida, contudo, em inspeção física pela
equipe desta Auditoria, verificou que as medições pagas e informadas no SIMEC não são
condizentes com a situação física da obra, o que contraria o disposto no item II do Termo de
—

Compromisso, PAC 202469/2012:

[I - Executar

os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito acordo com os
projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam as determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos (grifo
nosso).

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
recomendar a DIGAP avaliar a situação da obra mencionada e tornar, se eventualmente
necessario, iniciativas visando resguardar os cofres desta autarquia.

4.6 Inexistência do Conselho de Acompanhamento e Controlefiocial
(BAGS/FUNDEB.
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Fato:
A Prefeitura Municipal não constituiu o Conselho de Acompanhamento e.
Controle Social CACS/FUNDEB, em desacordo com as normas estabelecidas na Portaria
FNDE 481, de 11 de Outubro de 2013, inexistindo, portanto, naquele âmbito, ações de
fiscalização do controle social acerca da execução do Programa.
—

Evidências:

e

Consulta no espelho do CAOS/FUNDEB, de 03/02/2016 e ofícios 432, 450, 451
636/2016 referentes a composição para o biênio 2015/2017, do CAOS/FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 001-006/2016, de
19/02/2016, a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, apresentou. por meio de Ofício
3/11, de 23/02/2016, a seguinte justificativa:
—

"...Seguem anexas as cópias dos ofícios 432, 450, 451 e 636/2016, referentes
composição para o biênio 2015/2017, do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Alfanutenção (?
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB./',
a

Análise da equipe:
A Prefeitura encaminhou cópias dos ofícios de indicação dos conselheiros, fato
que corrobora & constatação, mas que, também, demonstra que estão sendo adotadas
medidas visando regularizar a situação evidenciada.

Conselho de Acompanhamento e Controle Social - CLASS/FUNDEB da
Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS não foi instituído conforme dispõe a Portaria do
FNDE nº 481, de 11 de Outubro de 2013, a qual estabelece no artigo 2º que os
CACS/FUNDEB serão criados, no âmbito da União, por meio de ato legal do Ministro de
Estado da Educação e, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo Chefe do
respectivo Poder Executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas—
do Distrito Federal e dos Municípios, observada as composições por esfera governamental.
O

Cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 10 da referida Portaria, &
criação dos Conselhos, () seu cadastramento no Sistema informatizado de gestão de
Conselhos e a regularidade das informações requeridas são condições indispensáveis à
concessão e manutenção de apoio financeiro no âmbito das ações dn PAR, conforme Termo
de Compromisso, em face das disposições da Lei nº 12.695, de 25 de junho de 2012.
acompanhamento e o controle social da transferência e. da. aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de Compromisso,
serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos conselhos previstos no art. 24 da Lei
nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
O

Dessa forma, mantém—se a constatação com a ressalva de que

&

gigefeitura
&
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informou estar adotando as providências necessárias

à

criação do CACS/FUNDEB de acordo

com as novas exigências legais.

4.7 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Conforme contido no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC / Obras 2.0, verificou-se desconformidade nas informações
inseridas pela Prefeitura, referente às obras CEINF jardim Noroeste (ID 18933), CEINF Vila
Popular (11) 23266), CEINF Núcleo Habitacional Oliveira 111 (ID 23272) e CEINF jardim
Tijuca II (11323272), conforme segue:
1-

Constam na aba “contratação“ no SIMEC, registros de contratos firmados com empresas

construtoras cujos prazos de vigências encontram-se divergentes da documentação
comprobatória apresentada, conforme demonstrado no campo evidência.
Consta na aba 'vistoria' no SIMEC, registro efetuado na data de 12/02/2016, de que a
obra CEINF jardim Noroeste (ID 18933) encontra—se em execução no estágio percentual de
86,07, no entanto, após verificação física e na documentação comprobatória apresentada
constatou—se que a execução da construção está paralisada, desde o exercício de 2015.
2—

3- Consta na aba “vistoria“ no SIMEC,

registro efetuado na data de 30/05/2014, de que a
obra do Proínfância CEINF no Bairro jardim Tijuca 11 (ID 18926) encontra—se com o
percentual de 94,77% realizado, no entanto, após verificação física da obra e na
documentação comprobatória apresentada, observou-se que a obra, dada como concluída,
está paralisada e inacabada.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, ‘aba Vistoria“ e “aba contratação', em
16/02/2016, Relatório de Controle de Contratos de SEMED/PM Campo Grande e inspeção
'in—ioco' realizada no dia 17/02/2016, na obra do CEINF no Bairro
jardim Noroeste (ID
18933).

~

Vigência dos Contratos constantes dos processos licitatório

ID

Obra.
,

.

1

)
23.66

~
.

.

,.

,,

23272

o

.

Empresa
I

GRADUAL Engenharia e
Cºnsultoria Ltda

.

LEINF Wo Popular
CEJNF Núcleo

º
Haiitaciomi
‘

Oliveira m

18920] CEINF jardim Tijuca

11

18933“CE1NE jardim Noroeste

2

_

~
~

]

Contrato Prazo
Vigência

.

.

,

.

_

,

180/2012 12/01/2014
.

. ,.

,.

,

SELLO hngenharia Ltda

186/2012 09/11/2014

HSTENGE Engenharia Ltda

480/2011 24/08/2015

"Flavio Boabaid Bertazzo - EPP

[481/2011 "30/04/2015

~
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V
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Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA. nº 001-007, de 22/02/2016, a qual
solicitou se à Prefeitura Municipal de Campo Grande a apresentação de manifestação
quanto ao fato apontado No entanto, até a data do fechamento do presente relatario de
auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
A inserção de dados divergentes no SIMEC pertinentes a execução das obras
prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade
da execução dos recursos repassados a conta do Proinfância, contrariando o disposto no Art.
"j” da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08.06.2012 e alterações
Sº, Inciso III, letras ”f” e
posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

"f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recur'sbs e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http://simec.meogovbn”

”j. permitir

ao FNDE o acompanhamento da execução “da(s)
obra(5),f0rnecendo, as informações e os documentos relacionados à execução
do objeto no que serefere ao exame da documentagdof’
Dessa forma, permanece a constatação.
5. Conclusão:
5.1. 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;
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2,3,
2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.6 e 4.7, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos
respectivos programas, que merecem atuação das respectivas Diretorias Técnicas desta
autarquia.
'

5.3. Foram ainda, identificadas obras de construção de creches paralisadas,
inacabadas e, ainda, com sinais de abandono e depredação, caracterizando potencial dano
ao Erário Federal e o comprometimento do atendimento aos objetivos do programa,

devendo a DIGAP, imediatamente, adotar iniciativas para avaliar a situação.,
implementando, providências que assegurem a consumação da politica púbtica e,
eventualmente, medidas visando a reparação de danos ao Erário Federal, conforme subitens
4.3 e 4.4.
5.4. Ademais, devem as Diretorias considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de. contas que lhes competem, sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.
ig
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5.5. Devem, ainda, as Diretorias Técnicas desta autarquia considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. 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.

6. Recomendações:

6.1. Á DIFIN

-

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

6.1.1. para subsidio da análise de prestação de contas observar o
ressarcimento ao erário efetuado pela Entidade, conforme subitem(ns) 2.4.
6.2. A DIRAE

6.2.1. verificar as questões apontadas pela CGU no Relatório de
Fiscalização nº VOlOl9/2015, decorrente da VOiº Ciclo do Programa de Fiscalização em
Entes Federativos, adotando, caso necessário, iniciativas que visem sanar o que foi
apontado por aquela Controladoria no citado relatório, conforme contido no campo
informação.
6.2.2. Notificar a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotografico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo evidências
do item correspondente do relatório, cabendo a DIRAE, se entender pertinente, e após
receber tal relatório, fazer visitas de monitoramento nas citadas instalações, conforme

apresente

a

subitem(ns) 1.1.
6.2.3. Notificar a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que
prazo certo, a regularização da indumentária das
manipuladores da alimentação escolar, encaminhando ao FNDE os documentos fiscais de
aquisição das indumentárias e, ainda, relatórios fotográficos das escolas visitadas que
demonstrem que os profissionais estão utilizando O referido material em suas atividades
conforme subitem(ns) 1.2.

comprove

a DIRAE/E’NDE, em
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Notificar

Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que
cumpra rigorosamente as normas do PNAE em especial a elaboração e distribuição dos
caidápios as escolas atendidas pelo programa, conforme subitemins) 1 3.
6 2 4.

a

6.2.5. Orientar as Unidades Executoras quanto a necessidade doflfermo
de Doação nas prestações de contas do PDDE,
6.2.6. Notificar a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que,
em prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos
bens incorporados ao patrimônio da Entidade mediante relatórios fotográficos conforme

subitemíns) 2.1

Orientar as Unidades Executoras a identificar os comprovantes de
despesas com. o nome do Programa e do FNDE de acordo com a Resolução do Programa e
legislação pertinente, conforme subitem(ns) 2.2.
6. 2 7.

6.2.8. Orientar as Unidades Executoras a observar os preceitos
estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto à necessidade de registrar o
recebimento das mercadorias e serviços na documentação comprobatória, conforme
subitemtns) 2.3.
6.2.9. Notificar a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que,
em prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a instituição do Conselho do FUNDEB »
CACS/FUNDEB, nos termos do art. 2 da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de
2013, bem como providencie o correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de
Conselhos, na forma do art. 10 do mesmo normativo, conforme subitem(ns) 3.1
6.2.10 Para consideraraas questões aprovadas neste relatório na análisetécnica da prestação de contas que lhe compete sobre o cumprimento do olneto dos
programas de transfeiências fiscalizadas.

6.2.11. Para considerar as questões aprovadas neste relatório nos
na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
adotados
riscos
de
critérios
programas, em conjunto com as demais determinações e receine'ndações do TCU, das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de Constas Estadual e Municipal e
da Ouvidoria do FNDE.
'

6.3.

Amo/nº

6.3.1. notificar a Prefeitura de Campo Grande/MS para que, em prazo
certo, apresente ao FNDE cópias da documentação de despesa ausente quando desta
fiscalização (relacionada no campo Evidências“), mediante anexação dos documentos
correspondentes no sistema SIMEC, e caso não sanada a inconsistência deverá a questão
ser objeto de verificação por parte da DIGAP/FNDE quando da análise técnica da prestação
de contas e, persistindo eventual irregularidade quanto aos pagamentos realizados, solicitar
à Diretoria Financeira DIFIN providências quanto a reparação ao Erário Federal, conforme
subitenuns) 4.1.
—

l
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6.3.2. notificar & Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que,
em prazo certo, providencie & inserção dos dados referentes as obras no SEMEC, mantendo,
sempre, 0 sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitemms) 4.2.

6.3.3. elaborar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Campo
Grande, no prazo de até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano de Ação, contendo
prazos para execução de ações, visando a adoção de providencias de forma a garantir a
adequada continuidade das obras e a consumação da política pública, adotando, se
eventualmente necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres desta autarquia.
conforme subitem(ns) 4. 3.
6.3.4. avaliar imediatamente o descompasso verificado, adotando as
medidas que se mostrarem pertinentes ao caso, de forma a assegurar, a conclusão do objeto
e a consumação da política pública ou, ainda, conforme se mostre necessário, tomar
iniciativas Visando a assegurar a reposição aos cofres federais de eventuais prejuízos,
conforme subitemms) 4.5.

6.35. notificar & Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para que,
em prazo certo, comprove perante o FNDE & instituição do Conselho do FUNDEB
CAES/FUNDEB, nos termos do art. 2 da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de
2013, bem como providencie () correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de
Conselhos, na forma do art. 10 do mesmo normativo, conforme subitemms) 46.

—

6.3.6. verificar as questões apontadas pela CGU no Relatório de
nº
Fiscalização
V01019/2015, decorrente da VOlº Ciclo do Programa de Fiscalização em
Entes Federativos, adotando, caso necessário, iniciativas que visem sanar o que foi
apontado por aquela Controladoria no citado relatório, conforme contido no campo
informaçào.
x

6.3.7. elaborar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Campo
Grande MS, no prazo de até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano de Ação,
cantando prazos para execução de ações, Visando assegurar a regularização de todas as
pendências registradas no SIMEC com relação às obras que se encontram com pendências
naquele sistema, recomendando—se, ainda, à DIGAP, que monitore in loco & implementação
do citado Plano de Ação, até que todas as inconsistências sejam resolvidas, conforme
subitem(ns) 4.4.
—

6.3.8. Para considerar as questões aprovadas neste relatório na análise
técnica da prestação de contas que lhe compete sobre o cumprimento do objeto dos

programas de transferências fiscalizadas.

6.3.9. Para considerar as questões aprovadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto com as demais determinações e recomendações do TCU, das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de Constas Estadual e Municipal e
da Ouvidoria do FNDE.
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6.3.10. Avaliar previamente cada uma das inconsistências evidenciadas
pela equipe da Auditoria Interna do FNDE, notificando em seguida a Prefeitura para que,
em prazo certo, proceda a regularização dos dados no SIMEC, corrigindo as inconsistências
detectadas pela equipe de fiscalização do FNDE & apontados neste relatório, conforme
subitemms) 4.7.
ª

7. Encaminhamento:

7.1. à Diretoria“ de Ações Educacionais DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas às páginas 6 e 7, referente ao Programa Nacional dó Livro
Didático PNLD; às recomendações contidas no subitem 6.2; encaminhar aº Consélho de
Alimentação Escolar CAE, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato“
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 1 » Programa Nacional
de Alimentação Escolar— PNAE;
—

—

—

'

7.2. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP: para
conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 6.3;
—

7.3. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico-Administrativo DIA'TA,
para: 1) Informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17,11 1/2015;
—

—

7.4. à Diremría Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PDDE/2015, PNATE/2015 e Programa PROINFÃNCIA
Construção de Creches, Termos de Compromisso nºs 202094/2011 e 2024/2012, bem assim
observância da recomendação contida no subitem 6.1
—

&

Coordenação de Auditoria
recomendações à DIFIN, contidas no subitem 6.1 e
7.5.

à

—

à.

COAUD, para acompanhar as
DIRAE, contidas no subitem 6.2 e

DIGAP, contidas no subitem 6.3;
7.6. à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, para conhecimento.

Em11/03/2016
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 4/2016
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.

Emª/ºil & We
Chefe da DIFIP

~

De acordo.

A apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)—Chefe.

Em

ªpi/ºww
Coordenadora da COFIC

De acordo.

,

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 82190).

Emzﬁ/L/ ªfã”

i
Auditor—Chefe
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