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Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 6/2016

PREF MUN DE FLORES DE GOIAS/GO

Auditoria realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2016,
objetivando verificar a adequação e a conformidade à legislação, quanto as 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 Interna—PAINT] 201 6.
A fiscalização verificou a aplicação de R$ 486.134,21 (quatrocentos e oitenta e seis mil,
cento e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), distribuídos entre as seguintes ações:
-

Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNAE, exercício 2015
Valor: R$158.846,05, referente ao item 5 do PAINT/2016.
Analisado por: Franklin Lima de Carvalho.

-

0.8. nº 17/2016,

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-Educação Básica, exercício 2014 0.8. nº
37/2016, Valor: R$ 36.970,00, referente ao item 8 do PAINT/2016.
- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-Educação Integral, exercício 2014 - O.S. nº
38/2016, Valor: R$ 113.450,00, referente à substituição do item 7 do PAINT/2016.
Analisados por: Edmar Evangelista do Nascimento.

-

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, exercício 2015
18/2016, Valor: R$ 176.868,16, referente ao item 6 do PAINT/2016.
Analisado por: Enilton Ferreira Vieira.
-

1. PROG.NACIONAL DE

Municípios

-

0.8. nº

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros

e

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$ 178.532,00

RA. Nº 6/2016 / PREF MUN DE FLORES DE GOIAS

1

de 35

;P

Extensão dos exames:

Analisada & importância de R$158.846,05, correspondente ao total de
pagamentos realizados com recursos da conta específica do PNAE, no exercício de 2015,
conforme planilha constante dos papéis de trabalho que demonstra a conciliação dos débitos
realizados na Conta Corrente específica do Programa com os respectivos documentos fiscais
e comprovantes de pagamentos. Além da análise documental, foi realizada reunião com
membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, entrevistas com coordenadores e
nutricionista responsável pela execução do Programa e inspeção in loco nas escolas
municipais: Monteiro Lobato, Deusdezino de Souza Ferreira, Santino Campelo de Miranda e
Canabrava.

Informação:
Além das constatações apontadas adiante, verificou-se que os pagamentos
foram de despesas com aquisições de gêneros alimentícios e que esses gêneros são
recebidos nas escolas por meio de Guia de Recebimento e Remessa assinados por um
representante do estabelecimento de ensino e, posteriormente, as escolas enviam à
Secretaria Municipal de Educação 0 Demonstrativo Mensal da Merenda Escolar relatando o
número de alunos atendidos e a quantidade de gêneros alimentícios consumidos nas
preparações da merenda servida.

Constatações:
1.1 Ausência de assinaturas em documentação comprobatória de
despesas.

Fato:
As notas de empenho relacionadas à aquisição dos gêneros alimentícios com
recursos do PNAE no exercício de 2015, não possuem assinatura ou outro tipo de
comprovação de que o ato foi emanado de autoridade competente, desatendendo o art. 58

da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

Evidências:
Amostra das notas de empenho apresentadas, conforme segue: 002/2015,
006/2015, 007/2015, 008/2015 e 010/2015.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-003/2016, de
a constatação de ausência de assinaturas em documentação
comprobatória de despesas.

29/03/16, quanto

Análise da equipe:
A ausência de assinatura ou outro tipo de comprovação de que o ato foi
emanado de autoridade competente contraria o disposto no art. 58 da Lei 4.320, de
17/03/1964, o qual estabelece que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
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competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição.
Portanto, permanece a constatação.

1.2 Ausência do Termo de Compromisso referente ao controle de
qualidade dos gêneros alimentícios.

Fato:
A Prefeitura não apresentou Termo de Compromisso referente a inspeção
sanitária dos gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE, tampouco comprovou a
implementação das ações que deveriam ter sido previstas naquele Termo, de forma a
atender aos parágrafos 2º e 3º do art. 33 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-000/2016, de 21/02/16,
quanto à apresentação do Termo de Compromisso e dos Relatórios de Inspeção Sanitária
dos Alimentos utilizados no PNAE.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-003/2016, de
29/03/16, quanto a constatação de ausência do Termo de Compromisso referente a inspeção
sanitária dos gêneros alimentícios.

Análise da equipe:
A ausência do Termo de Compromisso referente ao controle de qualidade dos
gêneros alimentícios adquiridos a conta do PNAE, contraria determinações do art. 33 da
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, dispostas nos parágrafos 2º e 39:
trata o parágrafo anterior, será renovado a
gestores
municipais, estaduais e do Distrito Federal,
cada início de mandato dos
devendo ser encaminhado o original ao FNDE, com cópia para o CAB, e as ações nele
previstas deverão ser normatizadas e implementadas imediatamente pelas EEx., em
âmbito local.
§29 O Termo de Compromisso, de que

relatórios de inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE deverão
permanecer a disposição do FNDE por um prazo de cinco anos.

539 Os

A implementação das ações a serem previstas no Termo de Compromisso
poderia mitigar riscos à saúde e contribuir para sanar impropriedades verificadas nos
estabelecimentos enumerados a seguir: 1 - E.M. MONTEIRO LOBATO, 2 - E.M.
DEUSDEZINO DE SOUZA FERREIRA e 3 - EM. SANTINO CAMPELO DE MIRANDA.
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1

-

Presença de insetos

3

-

e

objetos ímpróprlos no doposim da merenda

Congelador sem

a

devida higlenização

,

1

3

,

Presonca de insetos (11105qMos/murmura) no depósito da merenda

Merendeiras sem mdnmentánas necessárias (sapatos, avental, etc)
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-

Ausência de telas milimétricas nos vãos das paredes

3

—

Presença de objetos improprios no depósito da merenda

1.3 Ausência de pesquisa prévia de preços para realização das
despesas.

Fato:
Foram realizadas aquisições de gêneros alimentícios por meio de dispensa de

licitação após a realização de Pregão Presencial em que não acudiram interessados,
fundamentada nos termos do inciso V do art. 24 da Lei de Licitações 8.666/1993. No
entanto, não houve realização de pesquisa de preços no mercado local, a fim de estimar o
custo do objeto a ser adquirido e justificar o preço de aquisição, tanto na licitação deserta
como nos processos de dispensa.

Evidências:
Processo Nº 022.1/2015 (Dispensa: 003/2015) e Processo Nº 032.1/2015
(Dispensa: 007/2015).

—

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento a Solicitação de Auditoria nº 015-005/2016, de
30/03/16, quanto a constatação de ausência de pesquisa prévia de preços para realização
das despesas.

Análise da equipe:
A ausência de pesquisa prévia de preços para realização de despesas por meio
de dispensa após a realização de procedimento licitatório em que não acudirem interessados
a licitação anterior, fundamentada nos termos do art. 24, V, da Lei de Licitações 8.666/ 1993,
contraria o inciso IV do parágrafo único do art. 26 dessa Lei e dificulta o atendimento às
exigências dos incisos II e III desse dispositivo da Lei de Licitações, conforme segue:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 20 e 40 do art. 17 e no inciso III e seguintes do
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e 0 retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 80 desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, par
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição
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para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
(...)

III - justificativa do preço.
IV documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais
—

os bens serão

alocados.

Sobre o tema, por meio do item 3611 do Acórdão nº 1584/2005, o TCU
Tribunal de Contas da União fez a seguinte deteminação & uma entidade federal:

-

36.1 .1. proceder, quando da realização de licitação ou dispensa, a consulta de preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes
do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 43, inc. IV, e no
art. 26, parágrafo único, inc. III, da Lei 8.666/93, consubstanciando-a em, pelo menos,
trés orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados aos
processos de contratação.

Dessa forma, permanece a constatação.

1.4 Não comprovação de atuação do Controle Social.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE não comprovou o exercício de suas
competências e atribuições relativas ao controle social do PNAE, pois não apresentou plano
de ações, relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE e as Atas de reuniões
referentes ao exercício de 2015, conforme previsão do artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº.
26, de 17/06/2013, e alterações posteriores.
O

Evidências:
Resposta ao item 17 do Questionário do PNAE/2015 que compõe a prestação
de contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC e Manifestação de
membros do CAE, conforme Ata de reunião realizada com a presença de técnico do FNDE,
em 30/03/2016.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-005/2016, de
30/03/16, quanto à constatação de não comprovação de atuação do Controle Social.
&

Análise da equipe:

\&
\

Embora a Solicitação de Auditoria tenha sido direcionada à Prefeitura, na
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responsabilidade do Prefeito, posteriormente à Solicitação de Auditoria nº 015-005/2016, a
equipe de auditoria promoveu uma reunião com 5 (cinco) membros do Conselho de
Alimentação, em 30/03/2016. A finalidade da reunião foi averiguar a forma com que o CAE
atua no município e teve como resposta o seguinte registro na ata: "ultimamente não vem
acontecendo visitas nas unidades, porque as mesmas só acontecem quando a equipe da
Secretaria Municipal de Educação fazem visitas às escolas e os conselhos pegam carona".
Em que pese a dificuldade apresentada pelos membros do Conselho, não foi reclamado falta
de apoio da Prefeitura para o CAE exercer suas competências e atribuições e, também, não
foram apresentados documentos que comprovassem alguma atuação ou tentativa de
atuação do Conselho no exercício de 2015.
As competências estão elencadas no art. 19 da Lei 11.947/2009 e as
atribuições estão enumeradas no art. 35 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/13,

conforme segue:
-

Art. 19 da Lei 11.947/2009:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes

estabelecidas na forma do

art. 20 desta Lei;
- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação
escolar;
III zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas,
bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a
respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.

II

—

-

Art. 35 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013:

I - monitorar e fiscalizar a

aplicação dos recursos e o cumprimento do disposto nos
29
39
arts.
e
desta Resolução;
II - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx,
contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da elaboração e
do envio do parecer conclusivo,prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e 46, e emitir
Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa no SIGECON Online;
IV - comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria- Geral da União, ao
Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade
identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento
do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de seus membros;
V - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da
execução do PNAE, sempre que solicitado;
VI - realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
VII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e
VIII elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas
escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo
previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo
à EEx. antes do início do ano letivo.

III - analisar a

—

Portanto, como não foi comprovado

o

desempenho das competências
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atribuições do Controle Social, permanece a constatação.
1.5 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE em 2015, no montante de
R$178.532,00, a Prefeitura Municipal utilizou R$35.456,00 na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, que corresponde apenas 19,85% dos recursos
financeiros repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não respeitou o mínimo de
30% para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar, previsto no art. 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Resposta ao item 6 do Questionário do PNAE/2015 que compõe a prestação de
contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC e comprovantes de despesas
apresentadas, conforme notas fiscais a seguir:

ntge
INF Avulsa

Número
ll

II

glítrônica
glítrônica
NF Avulsa

ll

][

335640

09/02/15

H

ll

10/03/15

1.600,00]

2325,00

10/03/15

5

glítrônica
INF Avulsa

327725

Valor (R$)

Data

ll

2.719,00]

1

10/03/15

500.00

3

12/03/15

1-552,00

353027

IL 19/05/15

ll

700,00

2

03/06/15

900.00

1Elllczetrônica

3

03/07/15

1500,00

1Ellljetrônica

3

13/07/15

720.00

IElllíetrônica

4

06/08/15

430.00

1EIIFetrônica

9

06/08/15

353600

1Ellªtrônica

15

11/08/15

1530,00

1

11/08/15

1.800,00

glªtrônica

NF
Eletrônica
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Tipo de
Nota

Númerº

Dªtª

1

03/09/15

500,00

4

03/09/15

750,00

5

03/09/15

900,00

4

05/10/15

800,00

1Éllªtrônica

9

06/10/15

1-666,00

IÉllíztrônica

6

06/11/15

820,00

glítrônica

5

06/11/15

1908,00

glítrônica

2

06/11/15

2414.00

ªlítrônica

2

06/11/15

2586.00

I];Illjetrônica

8

06/11/15

3300,00

glitrônica
glítrônica

ªlítrônica
glítrônica

Total (R$)

Valor (R$)

!!

35.456,00

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-003/2016, de
29/03/16, quanto à constatação de descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura familiar.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 24 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando
os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades

quilombolas.
Portanto, permanece a constatação.

1.6 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação o mínimo de três refeições.

&

Fato:
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A Prefeitura serviu apenas uma refeição por dia, aos alunos beneficiários do
Programa Mais Educação, nas Escolas Municipais MONTEIRO LOBATO, DEUSDEZINO DE
SOUZA FERREIRA, SANTINO CAMPELO DE MIRANDA e CANABRAVA, contrariando o
parágrafo segundo do art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece
o mínimo de três refeições diárias.

Evidências:
Cardápios do Programa Mais Educação sem assinatura da nutricionista,
resposta ao item 13.1 do Questionário do PNAE/2015 que compõe a Prestação de Contas no
Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, Censo Escolar: 2013 - Clientela Ano:
2014 - Ação: Mais Educação - Fundamental e Quilombola: Relatório de Transferências do
Sistema Integrado de Gestão Financeira - SIGEF e informações coletadas em visitas às
escolas.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-003/2016, de
29/03/16, quanto à constatação de não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa
Mais Educação o mínimo de três refeições.

Análise da equipe:
A oferta de apenas uma refeição por dia aos alunos destinatários dos recursos
do Programa Mais Educação contraria o disposto no art. 14, êZº, VI, da Resolução/CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013, que dispõe:

Art. 14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com
utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na
sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação
saudável e adequada.
(...)

cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às necessidades
nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III desta Resolução, de
modo a suprir:

§29 Os

(...)

VI

-

no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas
em, no mínimo, três refeições, para os alunos participantes do Programa Mais
Educação e para os matriculados em escolas de tempo integral.

Dessa forma, mantém-se a constatação, identificando-se prejuízo ao erári

conforme segue:
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Banco: 001 - Agência: 377-8 - Conta: 34.334-x
Data de
Ordem
Valor
Programa
Pagamento Bancária
(R$)

]

'

06/03/15

400055

“giljlﬁgggﬂ‘f

06/03/15

400030

Migiﬁgggiﬁg"

09/04/15

400797

M;;;§§;::i:‘f

09/04/15

401223

MÉZÉÉÃÉÍZO

1488,00

'
66,00

'
1488,00

'

14/05/15

401494

343333320

19/05/15

402202

MÃÉÉÉÃCÃÉÍ

66,00

'
66,00
_

1.488,00

'

05/06/15

402735

MÉÉÉÉÃÉÉÍ

05/06/15

402623

Mªàiãgããããº

04/08/15

806041

MÃSHÉÉZIZÉÉÉ

1.488,00

'
66,00

'
6.360,00

'

04/08/15

805942

“33:33:21‘13‘5

04/08/15

806169

5463131113330

6.360,00

'
66,00

'

05/08/15

806473

MÉÍÉSÃÉÍZO

01/09/15

809761

Mlªlílsnãgãâãaf

01/09/15

809054

Mâãgãããâº

01/10/15

812835

MSLZESEZZEZ"

01/10/15

813223

MÉZÉÉÃÉÍZO

04/11/15

816533

MÉÉÍIÉÍÉÉÉÍ'

04/11/15

816029

MÉÉÉÉÃÍÉÉO

66,00
-

6.360,00

'
66,00

6360.00

-

30/12/15

822912

66,00

6.360,00

'

Mªgª/ªªª

66,00
_

Q

6.360,00

&
3

&
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Banco: 001 - Agência: 377-8 - Conta: 34.334-X

Total (R$)

44.772 00

Identificação do responsável: JOSE DIAS PEREIRA
CPF: 633.709.561-87

Valor Original:

R$ 44.772,00

1.7 Fornecimento

irregular da alimentação escolar.

Fato:
A alimentação escolar não foi ofertada por, no mínimo, 200 (duzentos) dias de
efetivo trabalho escolar, conforme determina o inciso V do art. 38 da Resolução/CD/FNDE
nº 26/2013.

Evidências:
Manifestação de membros do CAE, conforme Ata de reunião realizada com a
presença de técnico do FNDE, em 30/03/2016 e resposta ao item 2 do Questionário do
PNAE/2015 que compõe a Prestação de contas no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas

-

SIGPC.

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria quanto a essa constatação, tendo em
vista que sua suficiente evidenciação só ocorreu após a finalização dos trabalho in loco com
o envio da prestação de contas, em 05/04/2016.

Análise da equipe:
A ocorrência de falta de oferta de alimentação escolar no período letivo
composto por, no mínimo 800 horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias
contraria o inciso V do art. 38 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2016, que dispõe:

II

Entidade Executora - EEx.: Estado, Município, Distrito Federal e escolas
federais, como responsável pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e
complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de
contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo 800
horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho
escolar, e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os aluno
-

a

matriculados;

Portanto, permanece a constatação, mas sem a quantificação de prejuízo
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erário, tendo em vista que as evidéncias obtidas não possibilitaram quantificar os dias e a
quantidade de alunos que não receberam alimentação escolar pelo período mínimo
estabelecido em norma.
1.8 Documentação desorganizada e incompleta.

Fato:
A documentação relativa à realização das despesas com recursos financeiros
transferidos à conta do PNAE não foi apresentada na sua integralidade e em boa ordem,
tendo em vista que os comprovantes de despesas foram apresentados de forma avulsa, as
notas fiscais são cópias sem autenticação, as notas de empenho não possuem assinatura,
não foram apresentadas ordens de pagamentos, só foi apresentado o contrato 012/2015 e os
processos de dispensa de licitação 003/2015 e 007/2015, o que contraria os parágrafos 11 e
12 do art. 45 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-000/2016, de 21/02/16.

Manifestação da entidade:
Após a emissão da segunda solicitação de apresentação de documentos
comprobatórios das despesas e da execução, SA nº 015-003/2016, de 29/03/16, a Prefeitura
atendeu parcialmente a solicitação e apresentou o Contrato nº 012/2015, os processos de
dispensa de licitação nºs 003/2015 e 007/2015 e a Chamada Pública Nº 001/2015 Agricultura Familiar.

Análise da equipe:

contraria

A ausência de documentação das despesas realizadas a conta do Programa
os parágrafos 11 e 12 do art. 45 da Resolução/CD/FNDE nº 26, DE 17/06/2013, os

quais estabelecem que:
§11 A EEx. deverá

de vinte anos, a
TCU:

manter em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo prazo
da prestação de contas anual do FNDE/MEC, pelo

partir da aprovação

I - os documentos

referentes

à

prestação de contas;

(...)

III

- os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros
transferidos à conta do PNAE, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas

escolas.
§12 Os documentos de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior deverão ser
disponibilizados, sempre que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.

Apesar da precariedade da documentação apresentada, os
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realizados com recursos da conta específica do Programa não foram impugnados, em razão
dos seguintes motivos: a) foi possivel conciliar os comprovantes de despesas (notas fiscais e
comprovantes de transferências bancárias) com os débitos bancários efetuados para realizar

pagamentos; b) por amostragem, constatou-se o recebimento (Guia de Recebimento e
Remessa) e o preparo nas escolas (Demonstrativo Mensal da Merenda Escolar) dos gêneros
alimentícios que constam naquelas notas fiscais; c) os itens constantes das notas fiscais
estão coerentes com os Cardápios apresentados; e d) os membros do Conselho de
Alimentação Escolar afirmaram que o Cardápio é seguido.
1.9 Pagamento em desacordo com o comprovante da despesa.

Fato:
A Prefeitura realizou pagamento a maior, em 05/10/2015, tendo em vista que
comprovante de despesa apresenta o valor de R$800,00 e o pagamento foi efetuado no
valor de R$860,00, em desacordo com o disposto nos art. 62 e 63 da Lei 4.320, de
17/03/1964.
o

Evidências:

Transferência Eletrônica Disponível - TED - no valor de 860,00, em
05/10/2015, debitando da Conta Corrente Nº 34334-X (Banco: 001 - Agência: 377-8)
específica do PNAE
791) do fornecedor
R$800,00.

e
e

creditando na Conta Corrente Nº 1337070—7 (Banco: 104 Agência:
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 04, de 05/10/2015, no valor
—

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-006/2016, de
31/03/16, quanto a constatação de pagamento de despesa com base em valor inexato da
importância a pagar.

Análise da equipe:
A realização de pagamento de despesa em desacordo com o valor anotado no
documento comprobatório descumpre o que dispõem os art. 62 e 63 da Lei 4.320, de
17/03/1964, os quais estabelecem que o pagamento da despesa só será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação e que a liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
Dessa forma, considerando que foi efetuado um pagamento de R$860,00
referente a uma despesa de R$ 800,00, verificou-se prejuízo ao erário no valor de R$ 60,00.

Identificação do responsável: JOSE DIAS PEREIRA
CPF: 633.709.561-87

Valor Original:

R$ 60,00

R.A. Nº 6/2016/ PREF MUN DE FLORES DE GOIAS

&
-

14 de 35

M

2. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
redes
estadual, distrital e municipal, destinados a cobertura de despesas de
públicas das
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 73.940,00
Extensão dos exames:

Foram analisadas as prestações de contas das unidades executoras
relacionadas no quadro a seguir, correspondente ao período de 07/2014 a 07/2015, no
montante de R$36.970,00( trinta e seis mil, novecentos e setenta reais)
"

Caixahescolar
Regahto

A

Relaçao [Escola

UExs

.

Agenc1a

Escola Municipal Deusdezmo
0377-8
de Souza Ferreira

Valor

Conta

Repassa do
005990_0

R$ 6.880,00

Conselho Escolar da Escola Municipal de
Creche Municipal
Edcuação Infantil Raimundo
Rosa
Criança Feliz

0377-8

038316-3

R$ 3.820,00

Caixa Escolar Felipe

Escola Municipal Rosário de
Souza Ferreira

0377-8

005991-9

R$ 2.740,00

Caixa Escolar
Lobato

Escola Municipal Monteiro
Lobato

0377-8

008469-7

R$ 2.460,00

Caixa Escolar
Santino

Escola Municipal Santino
Campelo de Miranda

0377'8

0158569

R$ 3'440’00

Escola Municipal Canabrava 0377-8

005989-7

R$ 2.070,00

Escola Munlcipal Cora
Coralina

0377-8

005992—7

0377-8

005957_9

.

Conselho Escolar

Municipal
Canabrava
Concelho Escolar
Escola Municipal
Cora Coralina
Conselho Escolar
Santa Maria

Escola Mun1c1pal Santa

Maria
[Escola Municipal Brejinho

]

Escola Municipal Sebastiao
Teodoro

R$1.310,00I

R$ 1.340100

Maria Jose
Conselho Escolar

R$ 4.620,00

l

Escola Municipal Professora

Trindade

~
~
~
R$ 1.630,00

0377-8

Escola Municipal Sindoval
Carneiro de Araujo

R.A. Nº 6/2016 / PREF MUN DE FLORES DE GOIAS

005956-0

R$ 1.270,00

R$ 1'650'OQ

&
15 de 35

[m

M

UExs
Conselho Escolar
Uniao

Relação lEscola
[Escola Municipal Morro

[

0377-8

lEscola Municipal Rui Barbosa]

Valor

Conta

Agência

Repassado
R$ 1780,00.

0021549-x
[

R$ 1.960,00l

Constatações:
2.1 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
Parte das despesas analisadas não teve registro atestando O recebimento dos
materiais adquiridos pelas Unidades Executoras em desacordo com o disposto na letra PdP,
§ 2° do art. 36 do Decreto n.º 93.872, de 23/12/1986, combinado com o inciso III, § 2° do art.
63 da Lei n.º 4.320, de 17/03/1964, e alterações posteriores.

Evidências:
Notas fiscais, conforme amostra a seguir:

UExs

Caixa Escolar Regalito

CNPJ/Fornecedor

_

08.512374/000170
Mercado Progresso

-

Hªgª“

Data

YE];

1002768

1111/09/201411

1.092001

1002771

7111/09/201411

2.224001

1002832

1128/01/201511

1.500001

[002833

[[28/01/2015[[

214,00[

[002867

1113/04/201511

1.714001

1002868

1110/04/201ﬁ1

1.376001

22/08/2015

1.400,00

-

04.450.198/0001-66
Francisco Bernardo Bezerra 001917
Elmiro
Cons. Esc.da Creche

Municipal Criança Feliz 08-387-338/0091'50 '
Valdemir Rodrigues de
Morais

002960

22/08/2014

510,00

Cºns.. ESC-dª Esçºlª
Mun1c1pal Rosario da

000258

14/10/2014

2.000,00

01233

30/12/2104

548'00

18.967,600/0001-99 - LF.
Stock Comercial Eireli—ME

S,Ferreira
Escola Municipal
Rosario

01.809.832/0001-16
CONSTRUSHOP

-

\

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015-002/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 078/2016, de 31/03/2016, a
seguinte justificativa:

ausência de registro que ateste o recebimento dos
materiais adquiridos e/os dos serviços prestados, afirmamos que todas as UEX
são orientadas a realizarem a registro do ateste, mas algumas por desatenção
não o realizaram. As UExs apontadas serão notificadas para realizarem o
ateste nas notas que foram detectadas. Estaremos exigindo com mais rigidez
que se cumpra a solicitação.

Informamos que

a

Análise da equipe:
A Prefeitura justifica que as UExs são orientadas quanto ao registro de atesto
de recebimento dos matérias e informa que as UExs apontadas serão notificadas
novamente a cumprir as orientações estabelecidas.
A ausência dos registros de "atesto" de recebimento na documentação
comprobatória contraria o disposto na letra "d", § 2° do art. 36 do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, combinado com o inciso III, § 2° do art. 63 da Lei n.° 4.320, de 17/03/1964, e
alterações posteriores, que determina que a liquidação da despesa por fornecimento feito ou
serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

2.2 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas incompatíveis com o objeto do
Programa, a título de tarifas bancárias, conforme datas e valores especificados no quadro
demonstrativo contido na evidência, em desacordo com 0 art. 4º da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.

Evidências:
Extratos bancários das contas das Unidades Executoras elencadas no quadro
demonstrativo a seguir:
UE Xs

Gestor
Responsável/CPF

Agência

Conta

B.Brasil Corrente

"ªº

Campos
364.571.161-91
—

(R$)

~
'

Valmim Soares

8359112331“

Valor

Data

0377—8

21549-x

05/05/2014

19,61I

2150

21,50

&
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Gestor
Responsável/CPF

UExs

Agência

Conta

B.Brasil Corrente

.

Simone Souza Santos
CE Escola Coralina
0377-8
Ataides
PDDE
740.569.481—00

'

—

5992-77

—

SSISEEsººIª

Lºbªtº

'

Maria Aparecida
Lopes Pereira 476.719.981-68

0377-8

Valor

Data

(R$)

[13/11/2014 "
14/11/2014

21,50]

21/01/2015

10185

28/01/2015

21,50

28/01/2015

27,50

04/02/2015

21,50

18/02/2015

27,50

27,50

8469-7

[Total (R$)

ll

220,46]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015-002/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 078/2016, de 31/03/2016, a
seguinte justificativa:

Informamos que as despesas incompatíveis com o objeto do Programa a título
de tarifas bancárias, será providenciado 0 recolhimento dos valores
evidenciados Guia de Recolhimento da União/GRU.

Análise da equipe:
A Prefeitura informa que será providenciado o recolhimento dos valores
evidenciados a título de tarifas bancárias em Guia de Recolhimento da União/GRU. No
entanto até a data de finalização deste relatório não foram efetuados os devidos
recolhimentos. A realização de pagamento de despesa a titulo de tarifa bancária contraria o
inciso IV do § lº do art. 4º da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que veda a
aplicação dos recursos do PDDE em cobertura de despesas com tarifas bancárias.
Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável: Valmim Soares Campos
CPF: 364.571.161-91

Valor Original:

R$ 62,61

Identificação do responsável: Maria Aparecida Lopes Pereira

\

CPF: 476.719.981-68
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Valor Original:

R$ 49,00

Identificação do responsável: Simone

Souza Santos Ataídes

CPF: 740.569.481-00

Valor Original:

R$ 108,85

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL
-

exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, nos moldes operacionais e
regulamentares, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental regular
registrados no censo escolar do ano anterior ao d0 repasse, por intermédio de suas UEX, a
fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de educação integral, de
forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7hS diárias ou 35hs semanais, e funcionem
nos finais de semana.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 167.850,00
Extensão dos exames:

Foram analisadas as prestações de contas das Unidades Executoras
relacionadas no quadro a seguir, correspondente ao período de 07/2014 a 07/2015.

I

UExs

Escolas

ll

CAIXA ESCOLAR LOBATO

ESC MUL MONTEIRO

CNP]

"

Repasse

03187757000124

25.150,00

02667535000146

29.850,00

]

LOBATO
ESC MUL DEUSDEZINO DE

CAIXA ESCOLAR
REGALITO

"

SOUZA FERREIRA

CAIXA ESCOLAR SANTINO

ESC MUL SANTINO
CAMPELO DE MIRANDA

05953850000128

CONSELHO ESCOLAR
ESCOLA MUNICIPAL
CANABRAVA

ESC MUL CANABRAVA

02667652000100

CONSELHO ESCOLAR
UNIAO

ESCOLA MUNICIPAL RUI
BARBOSA

07380677000141

19'150'00

19'550'00

19.650,00

&
É
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Constatações:
3.1 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
Em visita à Escola Municipal Santino Campelo de Miranda, verificou-se a
ausência de plaquetas de identificação nos bens permanentes adquiridos com recursos do
Programa, em desacordo com art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Fotos de Bens Adquiridos pela Escola Municipal Santino Campelo de
Miranda.

Escola

l

Bem sem plaqueta

H

Escola Municipal Santino
Campelo de Miranda

Mesa Klof Tênis de Mesa MDF Especial
15MM

..

&

Escola Municipal Santino Campelo de Miranda

" Quantidade

-

Mesa Klof Ténis de

Mesa

I

02

"

Escola Municipal Santino Campelo de Miranda

*

-

'

~
,,

Mesa Klof Ténis de

Mesa

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 015-007/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 079/2016, de 31/03/2016, a
seguinte justificativa:
—

Informamos que

a plaquetagem dos bens permanentes adquiridos com
recurso do PDDE está sendo providenciada.

Análise da equipe:
A ausência da identificação dos bens com plaquetas com a correspondente
numeração de patrimônio contraria o dispostono § 29, do art. 25, da Resolução/CD/FN DE nº
10, de 18/04/2013, o qual estabelece que as Entidades Executoras deverão proceder ao
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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.

3.2 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas incompatíveis com o objeto do
Programa a título de tarifas bancárias, conforme datas e valores especificados no quadro
demonstrativo contido na evidência. em desacordo com o art. 4º da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013.

Evidências:
Extratos bancários das contas das Unidades Executoras elencadas no quadro
demonstrativo & seguir:

Gestor

UEXS

Responsável/CPF

Caixa escolar
Regalito - PDDE-

]osivaldo Custódio
Soares 601.725.251-

Integral

87

Conselho Escolar
União - PDDE-

Integral

Agência Conta
B.Brasil Corrente

Valor (R$)

Data

—

0377-8

48271-4

_

Valmim Soares
Campos
364.571.161-91
—

0377-8

21549—x

Total (R$)

26/02/2015

206,15
21,50

[26/02/2015 lí
[16/03/2015 ][

21,50

[15/07/2015

21,50

27/07/2015

H

27,50

298,15

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 015-002/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 078/2016, de 31/03/2016, a
seguinte justificativa:

Informamos que as despesas incompatíveis com o objeto do Programa a título
de tarifas bancárias, será providenciado o recolhimento dos valores
evidenciados Guia de Recolhimento da União/GRU.

Análise da equipe:
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A Prefeitura informa que será providenciado o recolhimento dos valores
evidenciados a título de tarifas bancárias em Guia de Recolhimento da União/GRU. No
entanto até a emissão do presente relatório não foram efetuados os devidos recolhimentos.
A realização de pagamento de despesa a título de tarifa bancária contraria o inciso IV do §
lº do art. 4º da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que veda a aplicação dos
recursos do PDDE em cobertura de despesas com tarifas bancárias.
Dessa forma, permanece a constatação com a indicação de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável: Valmim Soares Campos
CPF: 364.571.161-91

Valor Original:

R$ 92,00

Identificação do responsável: Josivaldo Custódio Soares
CPF: 601.725.251-87

Valor Original:

R$ 206,15

4. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR exercício 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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 176.868,16
Extensão dos exames:
a importância de R$176.868,16 (cento e setenta e seis mil,
sessenta e oito reais e dezesseis centavos), correspondente ao total de
pagamentos realizados com recursos da conta específica do PNATE, no exercício de 2015.

Analisada

oitocentos

e

Constatações:
4.1 Ausência de procedimento licitatório, dispensa e/ou inexigibilidade
de licitação.

Fato:
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A Prefeitura de Flores de Goiás/GO não apresentou os processos licitatórios
contratação de empresa ou responsáveis pelo serviço de transporte de
escolares no Município, em desacordo com o artigo 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
Cumpre ressaltar que a Prefeitura de Flores de Goiás apresentou à equipe de Auditoria
durante a fiscalização in loco documentos referentes aos procedimentos licitatórios pregões
presenciais nºs 006/2015, de 06 de Fevereiro e 013/2015, de 15 de maio de 2015, datas das
publicações no Diário Oficial da União, cujos resultados foram Íºlicitações desertasíº. Os
referidos documentos não se encontravam formalizados em processo próprio e não
continham assinaturas dos responsáveis, bem como as planilhas descritivas não
contemplavam o tipo de veículo contratado, os preços por quilometragem rodada ou aluno
transportado e o regime de execução das rotas, turnos matutino, vespertino e/ou noturno.
Dessa forma, os documentos apresentados não foram acatados como comprobatórios dos
processos licitatórios.

referentes

à

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria S.A 015-001/2016, de 30 de março
de 2016.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento a Solicitação de Auditoria nº 015-001/2016, de
30/03/2016, quanto a constatação de ausência de procedimento licitatório, dispensa e/ou
inexigibilidade de licitação.

Análise da equipe:
A prestação de serviços de transporte de escolares do Município de Flores de
Goiás, sem apresentação de processo licitatório que suporte as contratações, contraria o
artigo 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 que determina que obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Ainda que nos casos de dispensa e inexigibilidade, conforme disposição do
artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o procedimento de licitação deverá ser iniciado
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio
para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente pareceres técnicos ou jurídicos
emitidos sobre a dispensa.
Ademais, a ausência do procedimento licitatório inviabiliza aos órgãos de
controle, e demais órgãos, verificar a regularidade das despesas realizadas, Visto ser o
processo licitatório que define, dentre outros, o cronograma de desembolso, nº 8.666/93,
art. 40, XIV, "a"; penalidades por eventuais atrasos e desconformidades e os parâmetros
para a prestação das compras e serviços, lei 8.666/93, art. 40, XIV, "d".
Portanto, permanece a presente constatação.

&
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4.2 Ausência de documentação comprobatória da execução do
Programa/Convênio.
Fato:
A Prefeitura de Flores de Goiás/GO não apresentou documentação
comprobatória das despesas com a execução do Programa, tais como: controle de rotas;
listagem dos veículos utilizados, notas fiscais e outros comprovantes de prestação de
serviços de Transporte de escolares realizados com recursos do PNATE em desacordo com o
estabelecido no artigo 14 da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de 2015.

Evidências:
Solicitações de Auditoria ns. S.A 015-00/2016, de 18/03/2016 e S.A 015001/2016, de 30 de março de 2016, extratos bancários e débitos na conta corrente nº
17.380-8, agência 377-8, Banco do Brasil S/A. conforme quadro demonstrativo:
DATA

05/01/2015

HISTÓRICO

DÉBITO R$

TRANSF. ON LINE

CNPJ/CPF

17561,64 17.446.728/0001-44

BENEFICIÁRIO
ASSOCIACAO NACIONAL
DOS PRESTADORES DE
SERVICOS EM LOCACAO DE
VEICULOS E MAQUINAS
BRASLOC
—

13/04/2015

TED

4242,40 00.001.964/2361-93

13/04/2015

TED

5702,05

~
13/04/2015

TED

14/04/2015

TED

20/05/2015

TED

20/05/2015

4'203'98
3.755,84

2.425,00

2'5ºº'ºº

TED

3'177'98

20/05/2015

TED

20/05/2015

TRANSFERENCIA
ON LINE

20/05/2015

TED

20/05/2015

TED

20/05/2015

TED

2.500,00

2'425'00
2.425,00

1'ººº'ºº

19/05/2015

EMISSAO DE DOC

10/06/2015

TRANSF. ON LINE

10/06/2015

TED

10/06/2015

TED

4.032,00

5‘441'60
5.219,38
2.880,90

00.076.490/7341-68

MARCOS VINICIUS TORRES
DA SILVA

PAULO MARINHO DE
SOUZA

00.076.490/7341-68

PAULO MARINHO DE
SOUZA

00.018.982/5811-20

MARIO MARTINS GOMES

00.046260/5601-68
00.002.848/0341-30

EDIMILSON CUSTODIO

soARES
MARIA ABADIA TEIXEIRA
BRITO

00.000.775/6561-43

JULIELSON DIAS DE SOUSA

00.005.609/7561—97

SANTIAGO BRUNO ARAUJO
DOS SANTOS

00.032.053/7111-91

WILTON FERREIRA PINTO

00.000.038/1851-99

NILSON VIEIRA DA SILVA

00.005.133/9481-82

BRUNA VANIELE DA SILVA
PERRES

00.080.724/2051-87

URICA CAMPELO DE
MIRANDA CAMPOS

-

LUCIANA MENDES DA
SILVA

00.002.066/3341-62

NILZA PEREIRA DA SILVA

00.064.687/6352—53

VAGNER GARCIA MACHADO
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4.224,00

10/06/2015

TED

08/07/2015

TED

08/07/2015

TED

08/07/2015

TED

08/07/2015

TED

08/07/2015

TED

28/07/2015

TRANSF.POUPANCA

07/08/2015

TED

07/08/2015

TED

07/08/2015

TED

07/08/2015

TED

07/08/2015

TRANSF. ON LINE

04/09/2015

TED

04/09/2015

TED

04/09/2015

TED

04/09/2015

TED

04/09/2015

TED

~

3.000,00

õ'ºªº'ºº
2.500,00

3559,90

6.145,00
1.900,00

º'ººº'ºº
5'557'54
2.904,00

1'681'50
2.425,00

2.425,00
3.000,00

3'831'50

04/09/2015

TRANSFPOUPANCA

15/09/2015

TRANSF. ON LINE

06/10/2015

TED

06/10/2015

TED

05/10/2015

TED

06/10/2015

TED

07/10/2015

TRANSF. ON LINE

13/10/2015

TRANSF. ON LINE

00.003222/0351-13

GILVAN SOARES DE
ANDRADE

00.064.687/6352—53

VAGNER GARCIA MACHADO

00.004466/4481-16

WANDERLEY ELOISO DA
SILVA

00.039778/0451-00
00.046.260/5601-68

1.500,00

4'ººº'ºº

TED

JAGUAR TRANSPORTE E
TURISMO EIREU _ ME

~

2.500,00

04/09/2015

~
20.640.394/0001-50

00.001.964/2361—93

4 ' 578 ' 02

6'325'18
2.425,00
5.000,00

2'425'00
1.000,00

DOURADO

EDIMILSON CUSTODIO
SOARES

GILSON DE SOUZA

ANA LIDIA NARCISA DE
SOUZA

00.001 .964/2361-93

MARCOS VINICIUS TORRES
DA SILVA

00.002.697/4021-01

GRACE KELLY FERREIRA
DE MOURA

00.002848/0341-30

MARIA ABADIA TEIXEIRA
BRITO

MENDES DA

00.003.855/4941-50

gig/1113M

20.640.394/0001—50

JAGUAR TRANSPORTE E
TURISMO EIRELI _ ME

00.002.066/3341—62

NILZA PEREIRA DA SILVA

00.032053/7111-91

WILTON FERREIRA PINTO

00.000.038/1851—99

NILSON VIEIRA DA SILVA

00.003.222/0351—13

GILVAN SOARES DE
ANDRADE

00.000.775/6561-43

JULIELSON DIAS DE SOUSA

2'500'00

1.000,00

EDMUNDO NUNES

ªªª/liªm“ ELOISO DA
00.069.058/7251-20

00.039.778/0451—00

MARLY DE FATIMA DA
SILVA SANTOS

EDMUNDO NUNES
DOURADO

00.061.213/0391-34

CELIO CELESTINO DA
SILVA

00.070.490/1411—70

EDUARDO SOARES DE
OLIVEIRA

00.004466/4481-16

MARCELO SOUZA DOS
SANTOS

00.087.574/8701-44

ELISMAR JOSE RODRIGUES

00000663620000019075

MARCIO GREIGUE
FERREIRA DE ASSIS
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06/11/2015

TRANSFERENCIA
ON LINE

06/11/2015

TRANSF. ON LINE

06/11/2015

TRANSF. ON LINE

06/11/2015

TED

06/11/2015

TED

06/11/2015

TED

06/11/2015

TED

1.000,00

2.500,00

õ'ººº'ºº
600,00

ª'ººº'ºº
4.500,00

3'321'09

00000663620000019075
00.005.609/7561—97

MARCIO GREIGUE
FERREIRA DE ASSIS
SANTIAGO BRUNO ARAUJO
DOS SANTOS

00.002.755/0341-06

gªgª)“ NARCISA DE

00.002.697/4021-01

GRACE KELLY FERREIRA
DE MOURA

00.061213/0391-34

$152

00.009.306/2001-10

ADEMAR SOARES DE
OLIVEIRA

00.002.178/0711-98

RAFAEL MONTEIRO DE
SOUZA

Total R$

CELESTINO DA

174.740,50

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento às Solicitações de Auditoria ns. S.A 015-00/2016, de
18/03/2016 e S.A 015-001/2016, de 30 de março de 2016, quanto a constatação de ausência
de documentação comprobatória da execução do Programa, no entanto, no decorrer dos
trabalhos em campo foram apresentados comprovantes de transferência de recursos da
conta específica do Programa, sem haver, contudo, documentação comprobatória que
suportasse as referidas transferências.

Análise da equipe:

contraria

O

A ausência de documentação comprobatória da execução do Programa
disposto no paragrafo 49 do artigo 14 da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28de

maio de 2015, que estabelece:
§ 49

Na utilização dos recursos do PNATE os EEx deverão observar os procedimentos
previstos na Lei nº 8.666/1993, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e nas
legislações correlatas dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

§ 59 Todos os

comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a conta
do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação
regulamentar a qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos
EEx, devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE, e arquivados em sua
sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez)
anos contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos.
§ 69

A documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar à disposição do
Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal e do CAOS/FUNDEB para subsidiar, sempre que necessário,
os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção e de análise da prestação de

“
*"

contas do programa.
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Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo ao erário na
conduta adotada pela Prefeitura de Flores de Goiás/GO.

Identificação do responsável: JOSE DIAS PEREIRA
CPF: 633.709.561—87

Valor Original:

R$ 174.740,50

4.3 Auséncia dos documentos dos condutores de veículos destinados
ao transporte de escolares.
Fato:
A Prefeitura de Flores de Goiás/GO não apresentou documentos referentes à
habilitação dos condutores de veículos destinados ao transporte de escolares, conforme o
disposto na alínea ""b, do inciso 11 do artigo 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de
17/03/2011.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria S.A 015-001/2016, de 30 de março
de 2016.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-001/2016, de
30/03/16, quanto a constatação de ausência de documentos dos condutores dos veículos
destinados ao transporte de escolares, no entanto, no decorrer dos trabalhos em campo
foram apresentados documentos referentes a condutores de veículos que não guardam
consonância com os destinatários dos recursos conforme comprovantes de transferência
apresentados pela Prefeitura de Flores de Goiás, motivo pelo qual não foram considerados
pela equipe de auditoria.

Análise da equipe:
A não comprovação, por parte da Prefeitura de Flores de Goiás/GO, da
habilitação para condutores de veículos destinados ao transporte de escolares contraria o
disposto na alínea ""b, do inciso 11 do artigo 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de

17/03/2011, que estabelece que:
b) o condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá atender aos
requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e quando de embarcação,
possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade competente;

Incisos II e V, do artigo 138 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código d
Transito Brasileiro CTB:
—

II ser habilitado

na categoria D;
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V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.

Dessa forma, permanece a constatação.

4.4 Auséncia de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veiculos.
Fato:
A Prefeitura de Flores de Goiás/GO não apresentou regulamentação própria
que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares conforme estabelece
os §§ 1 e 2 do art. 49, da Resolução/CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012, e alterações posteriores.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria S.A 015-001/2016, de 30 de março
de 2016.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-001/2016, de
30/03/16, quanto à constatação de ausência de regulamentação própria que discipline o uso
dos veículos destinados ao transporte de escolares.

Análise da equipe:
A ausência de legislação própria que regulamente o transporte do escolar
contraria o disposto nos §§ 1 e 2 do art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, e
alterações posteriores, o qual estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar
deverá ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, observando as disposições legais Vigentes:

lº Os regulamentos a

que se refere o caput devem dispor sobre os critérios para
identificar os estudantes a serem beneficiados, bem como a distância máxima a ser
percorrida pelos estudantes entre a sua residência e o ponto de embarque nos

§

veículos de transporte escolar ou a escola.

2º Os itinerários, em qualquer modalidade dos veículos de transporte escolar, devem
ser definidos de forma a garantir o menor tempo e maior segurança dos estudantes
nas percursos.
§

Dessa forma, mantém-se a constatação.

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, para cada um dos Programas/Convênio fiscalizados,
constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos;
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5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8,
2.1, 3.1, 4.1, 4.3 e 4.4, foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa,
que merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo programa,5.3. Identificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.6,
3.2
e
1.9, 2.2,
4.2, devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação;

5.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre
cumprimento do objeto dos programas

e

o

transferências fiscalizadas;

5.5. Devem, ainda, as Diretoria(s) técnica(s) 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; e
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 financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

6. Recomendações:
6.1. A DIATA

6.1.1. Diligenciar o Sr. José Dias Pereira, CPF 633.709.561-87, Prefeito
do Município de Flores de Goiás, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
& título de débito, o valor original impugnado de R$44.772,00 (quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e dois reais), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a
partir das datas das Ordens Bancárias constantes do campo evidência da constatação no
subitem 1.6. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União-TCU, acessado em seu sítio Virtual pela página
"httpzl/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar

comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o
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ressarcimento ao erário e/ou

a adoção de

outras providências pertinentes, conforme

subitem(ns) 1.6.
6.1.2. Diligenciar os responsáveis pelos Unidades Executoras nos valores
e datas constantes no quadro demonstrativo do campo evidência da constatação 2.2 deste
Relatório de Auditoria, a restituir o valor original impugnado de R$ 220,46 (Duzentos e vinte
reais e quarenta e seis centavos) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de
Débito indevido de despesas bancárias, acrescidos de juros e correção monetária aplicados
a partir das datas de realização dos débitos, conforme campo evidências da constatação no
subitem 2.2. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União -TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
“http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
“Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sitio
Virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-02. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação a Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou Visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 2.2.

6.1.3. Diligenciar os responsáveis pelos Unidades Executoras nos valores
e datas constantes no quadro demonstrativo do campo evidência da constatação 3.2 deste
Relatório de Auditoria, a restituir o valor original impugnado de R$ 298,15 (Duzentos e
noventa e oito reais e quinze centavos) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a
título de Débito indevido de despesas bancárias, acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a partir das datas evidenciadas no subitem 3.2 deste Relatório. Para o cálculo do
montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da

-TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros“ e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-02. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação a Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou Visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 3.2.

União

6.1.4. Diligenciar

o José

Dias Pereira, CPF: 633.709.561-87, Prefeito
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Municipal de Flores de Goiás/GO, & restituir o valor original impugnado de R$ 174.740,50
(Cento e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) no prazo de
30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de ausência de documentação comprobatória de
despesas, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas dos débitos
constantes do campo evidências no subitem 4.2 deste Relatório. Para o cálculo do montante
a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União —TCU,

em
seu
sítio
virtual
pela
página
"httpzl/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-10. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 4.2.

acessando

6.1.5. Diligenciar 0 Sr. José Dias Pereira, CPF 633.709.561-87, Prefeito
do Municipio de Flores de Goiás, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
a título de débito, o valor original impugnado de R$60,00 (sessenta reais), acrescidos de
juros e correção monetária aplicados a partir de 05/10/2015, data da realização da despesa.
Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União-TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http://c0ntas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces“, lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
“Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação a Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 1.9.
—

—

6.2. A DIRAE

6.2.1. Determinar a Prefeitura Municipal que adote procedimentos que
comprovação de que o empenho de despesa foi emanado de autorida
competente, conforme define 0 art. 58 da Lei 4.320/1964, conforme subitem(ns) 1.1.

possibilitem

a

6.2.2. Notificar

a

Prefeitura Municipal para que, em prazo certo,
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comprove perante o FNDE/DIRAE a regularização do fato, mediante a apresentação do
Termo de Compromisso referente a inspeção sanitária dos gêneros alimentícios destinados à
alimentação escolar, conforme subitem(ns) 1.2.
6.2.3. Notificar 0 Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Flores de
Goiás para que elabore e encaminhe ao FNDE/DIRAE o seu Plano de Ação do ano em curso
e exerça suas atribuições de forma eficiente e eficaz, nos termos do art. 35 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme subitem(ns) 1.4.

6.2.4. Notificar a Prefeitura Municipal para que adote medidas
concretas visando assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% para aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da
Lei nº 11947/2009, conforme subitem(ns) 1.5.

6.2.5. Notificar

&

Prefeitura Municipal para que regularize

o

fornecimento da alimentação escolar, de forma que ela seja ofertada por, no mínimo 800
horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,
conforme determina o inciso V do art. 38 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, conforme
subitem(ns) 1.7.

6.2.6. Orientar as Unidades Executoras a observar os preceitos
estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto a necessidade de registrar o
recebimento das mercadorias e serviços na documentação comprobatória, conforme
subitem(ns) 2.1.

6.2.7. Notificar a Prefeitura Municipal para que, em prazo certo,
comprove perante o FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados
pela equipe de fiscalização da autarquia no campo evidências do ponto correspondente
deste relatório, mediante relatórios fotográficos, conforme subitem(ns) 3.1.
6.2.8. Notificar a Prefeitura Municipal para que, em prazo certo,
comprove a adoção de medidas saneadoras com vistas à regularização dos procedimentos
licitatórios, de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de
transporte para escolares, devendo a DIRAE/FNDE considerar essa falha quando da análise
da respectiva prestação de contas do PNATE, conforme subitem(ns) 4.1.
6.2.9. Orientar a Prefeitura Municipal para que adote providências
quanto à regularização dos condutores dos veículos contratados para o transporte escolar
em atendimento aos requisitos estabelecidos pelo Código Brasileiro de Transito, e em
conformidade com as regras do Programa, assegurando o atendimento pleno a clientela
beneficiária do PNATE, devendo a DIRAE incluir o acompanhamento desse assunto em suas
ações de monitoramento, conforme subitem(ns) 4.3.
6.2.10. Notificar a Prefeitura Municipal para, em prazo certo, comprovar
a adoção de medidas saneadoras com vistas à instituição de regulamentos próprios que
disciplinem o uso dos veiculos destinados ao transporte de escolares no município, devend
ser encaminhadas ao FNDE as cópias dos mencionados regulamentos municipais, conforme

subitem(ns) 4.4.
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6.2.11. encaminhar ao Conselho 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.
6.2.12. encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório
de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE.
6.2.13. Notificar a Prefeitura Municipal a observar as determinações da
nº
8666/1993 e de entendimentos do TCU para proceder, quando da
Lei de Licitações
realização de licitação ou dispensa, a consulta de preços correntes no mercado ou fixados
por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços,
consubstanciando-a em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os quais
devem ser anexados aos processos de contratação, conforme subitem(ns) 1.3.

6214. Notificar a Prefeitura Municipal de Flores de Goiás para que, em
prazo certo, se justifique perante o FNDE/DIRAE, devendo o assunto ser, ainda, considerado
quando da análise da prestação de contas, conforme subitem(ns) 1.9.
6.2.15. Notificar a Prefeitura Municipal de Flores de Goiás para que, em
prazo certo, se justifique perante o FNDE/DIRAE, devendo o assunto ser, ainda, considerado
quando da análise da prestação de contas, conforme subitem(ns) 1.6.

6.2.16. Notificar a Prefeitura Municipal a manter os documentos
referentes à prestação de contas e comprobatória das despesas do Programa arquivados em
boa ordem e disponíveis, sempre que solicitado, ao FNDE, nos termos do art. 45, §§11 e 12,
da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, conforme subitem(ns) 1.8.

7.

Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico-Administrativo - DIATA,
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas no subitem 6.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira - DIFIN, para conhecimento e
providências pertinentes; e 2) informar a 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 17/11/2015;

7.2. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 6.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizadas; e 0) para 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 e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
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bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;

7.3.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 6.1, e à DIRAE, contidas no subitem
6.2;
à

-

7.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015; PDDE-EDUCAÇÃO BÁSICA/2014; PDDE-EDUCAÇÃO
INTEGRAL/2014; PNATE/2015; e

7.5. à Prefeitura do Município de Flores de Goiás, para conhecimento e
providências cabíveis.

Em 13/04/2016

9:—
é“,—=
Franklin Lima

de Carvalho
AUDIT/COFIC/DIF IP

AUDI ICOFIC/DIFIP

Enilton Ferreira Vieira
AUDIT/COFIC/DIFIP
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 6/2016
DESPACHO

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

Emlí/gl/Jofb
“&

AMÉRIC

BA

93

»

DO NASCIMENTO NETO
efe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

Iii/£216“

g

oS“
LINDALVA CUNHA FREITAS
Coordenadora da COFIC
ª“.

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE conforme Despacho (SEI 0107627).

Em

ªlª!

020%

1

<é§ QP

LINDALVA CUNHA FREITAS
Auditora - Chefe Substituta
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