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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 8/2016

PREF MUN DE DOURADOS/MS

Auditoria realizada no periodo de 28 de março a 08 de abril de 2016,
objetivando verificar a 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 1nterna—PA1NT/2016.
A fiscalização verificou a aplicação de R$6.624.033,4-4 (seis milhões, seiscentos e vinte e
quatro mil, trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)., distribuídos entre as seguintes
ações:

Programa Nacional de Alimentação do Escolar - PNAE, exercício 2015
Valor: R$1.975.328,03, referente ao item 13 do PAINT/2016.
Analisado por:
—

—

0.8. nº 20/2016,

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE, exercício 2015
21/2016, Valor: R$475.001,79, referente ao item 14 do PAINT/2016.
Anahsado por:
—

—

—

0.8. nº

II PROINFÁNCIA (Termo de Compromisso nº 4080/2013) Construção de Creche,
exercício 2015 0.8. nº 22/2016, Valor: R$3.258.631,48, referente ao item 15 do

-

PAC

—

—

PAINT/2016.
Anansado per:
PAR - Plano de Ações Articuladas (Termos de Compromisso nºs 10252/2012 e
201302425/2013) - Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares, exercício 2015 0.8.
nº 23/2016, Valor: R$915.072,14, referente ao item 16 do PAINT/2016.
Anansado per:
-

—

1.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,Municipios e Distrito Federal, destinados exclusivamente a aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diaria 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
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alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 3.322.452,00
Extensão dos exames:

Anaiisada por amostragem & execução de 59,74%, correspondente ao
montante de R$ 1.975.328,03 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e
vinte e oito reais e três centavos), referente às transferências realizadas da conta específica
da Prefeitura às contas correntes das Associações de Pais e Mestres - APM's, no período de
janeiro a agosto de 2015, bem como a verificação da regularidade das prestação de contas
das escolas conveniadas, conforme quadro demonstrativo:

Entidade
APM EM Agrotécnica Pe.André Capelli
APM EM Agrotécnica Pe. André Capelli (Mais
Educação)

APM EM Armando Campos Belo
[APM EM Armando Campos Belo (Mais Educação)

APM EM januério Pereira de Araújo

~

“Parcela
"Valor R$
“1ª a 9a parcela “6.318,00
1ª

,
a

:
9ªparce1a

1ª a lOª

parcela
H1all a 8ª parcela
ê

]

]

,

12.240,00

47.780,00

[

18.528,00

l

&

gagª

41.320,00

[APM EM januério Pereira de Araújo (Mais Educação) “1‘3 a 9ª parcela “19.458,00

1aa10a
parcela

“

.APMEMS'“
ocrates Camara

[APM EM Sócrates Câmara (Mais Educação)

APM EM Aurora Pedroso de Camargo
LAPM EM

Aurora Pedroso (Mais Educação)

APAE Dourados

_

as Maria júlia Ribeiro

Associação Pestalozzi de Dourados
[APM CEIM Raio de 801

“1ª

a

ª

(APM Prof. Bertíio Binsfeld

48.280,00

ªmigª
a 9ª

parcela “28.620,00
a

a

galiciª

9.080,00

gªgª)

6.980,00

“1ª a

APM CEIM Claudina da Silva Teixeira

36.800,00

9ª parcela “19.332,00

ª

H15-3

1ª

]

8g

parcela “18.090,00

l

wª

ªfª
16.200,00
parcela
“1ª a 9ª parcela ] 20.250,00

]

Informação:
A execução do PNAE, no exercício de 2015 foi realizada pela Prefeitura

RA.

N‘-’

8/2016 / PREF MUN DE DOURADOS

2 de 27

Municipal de Dourados/MS, na forma de entrega de gêneros alimentícios

e

repasse de

recursos financeiros as escolas (escolarizada).
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do periodo fiscalizado, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar, a atuação
do profissional de nutrição no processo de aquisição dos gênems alimentícios adquiridos e
na composição dos cardápios e o controle de recebimento e distribuição dos gêneros

alimentícios adquiridos.

Constatações:
1.1 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

Programa.
Fato:
A Entidade realizou a transferência de recursos do programa às escolas
conveniadas por um prazo entre 8 e 30 dias, conforme quadro do campo evidência, portanto
fora do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado
pelo FNDE, em desacordo ao art. 8º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Extrato bancário da conta especifica Ag. 4336—2, C/C 12.020-0, do Banco do
Demonstrativo de Notas de Pagamento de despesa orçamentária dos seguintes
estabelecimentos de ensino: CAIC, Centro Educação Trabalho e Cidadania 20 de dezembro,
Prefeito Luiz Antonio Alvarenga Gonçalves, Arthur Campos Mello, Dom Aquino Correa,
CEIM Maria do Rosário Moreira e Socrates Câmara, conforme demonstrativo:

Brasil

e

Parcela
11

ª

[2 ª
[5 ª

Data crédito FNDE

"10/03/2015
13/04/2015
os e 07/07/2015

Data de repasse da

Prefeitura.
”07/04/2015
”21/04/2015
Hee/0812015

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria S.A. nº 017—002, de 05/04/2016, a
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do Ofício Cl nº 0359/2016 de
—

06/04/2016, a seguinte justificativa:
A transferência de recursos financeiros fora do prazo estabelecido, de
algumas Unidades Executoras (APMS) ocorreu em função de atraso na
entrega da documentação necessária para celebração dos respectivos atos,
tais como: documentos da APM, assinaturas dos termos de convênios, etc.
x,“
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A Secretaria Municipal de Educação para disciplinar o cumprimento de
prazos, e de formas de regulamentar os seus processos de liberação de
recursos financeiros, às Unidades Executoras, editou regras, a saber.Resolução nº 056/2014/SEMED, em que dispôs regras para
regulamentar a forma da prestação de contas, da apresentação dos
comprovantes de despesas;

Aos 23/12/2014

-

Aos 19/06/2015 Resolução nº 035/2015/SEMED, que dispôs sobre delegação
de competência de responsabilidade de Ordenador de Despesas de Gestão
Educacional;
—

Aos 25/09/2015
Resolução nº 051/2015/SEMED, que dispôs sobre
instituição de gestores de contratos administrativos.
—

a

Assim, informamos que a Entidade Executora (Secretaria Municipal de
Educação) fica na dependência da apresentação dos documentos exigidos,
para a respectiva liberação dos recursos; além de que é regra administrativa
de que a Unidade Executora (APM) somente receberá a próxima parcela após
a devida prestação dos recursos recebidos, objeto da cláusula décima
segunda, do termo de convênio, anexo.
Além do mais, constatamos que no exercício de 2015 houve variações nas
datas das transferências do PNAE exemplo o mês de dezembro liberado no
último dia do exercício; assim, a transferência e' lançada no site FNDE,
embora sem ocorrer sua efetivação bancária para disponibilidade de repasses.
—

Análise da equipe:
A Prefeitura alegou que os atrasos se devem à apresentação tardia pelas
escoías conveniadas dos documentos exigidos para a liberação das parcelas devidas e das
prestações de contas. Alegou, também que há variações nas datas das transferências do
PNAE, exemplificando () mês de dezembro, porém não corresponde com o período
fiscalizado pela equipe de auditoria que foi de janeiro a agosto, na qual verificou-se demora
nos repasses às escolas em prazo superior a 5 dias.

artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e
alterações posteriores, é facultado aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios repassar
os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita, diretamente às
De acordo com o

escalas de educação básica pertencentes à sua rede de ensino ou às Unidades Executoras
UEX, observado:

—

transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá
ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis,
a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

539 A

Dessa forma, mantém-se a constatação ressaltandowse que a Entidade deverá
envidar esforços para agilizar o processo de transferências de recursos às escolas.
ªl
.
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1.2 A aquisição e/ou a distribuição dos alimentos não obedeceu ao

cardápio planejado.
Fato:
Na aquisição de gêneros alimentícios pelas escolas conveniadas verificou—se a
aquisição de bebida láctea, enlatados, embutidos, doces e alimentos compostos, sendo que
não obedeceram ao cardápio planejado pela nutricionista, o que contraria o disposto no art.
19 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Cardápios apresentados e análise das prestações de contas apresentada das
escolas conveniadas: CAIC, januário Pereira de Araújo, Aurora Pedroso de Camargo e
Armando Campos Belo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria S.A. nº 017-005, de 06/04/2016, a.
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do Ofício Ci nº 0483/2016 de
15/04/2016, a seguinte justificativa:
—

No que se refere ao cumprimento de cardápio nas Unidades Educacionais, o
Núcleo de Nutrição elabora os cardápios dentro dos parâmetros legais
previstos no PNAE, com orientações constantes através de visitas, palestras,
capacitações e outras medidas necessárias, como forma de prevenir, e
solucionar, problemas que porventura ocorram no decorrer de sua execução,

Além do mais, cada gestor da Unidade Educacional e responsável pelo
cumprimento de suas atribuições legais, bem como, também, pela execução
contratual para aquisição de gêneros de alimentação, ao qual foi incumbido
de delegação de competência de responsabilidade de ordenador de despesas
conforme dispõe a Resolução nº 056/2014/SEMED e da Resolução nº
035/201 5/SEMED.

A Secretaria de Educação orienta a execução do programa nas Unidades
Educacionais, através de suas atribuições setoriais.
A responsável técnico do Programa, também apresentou justificativa sobre o
assunto, por meio do Ofício nº 02/2016 de 06/04/2016.Não dispomos de carro para realização frequente dos trabalhos, limitando—se
2016 o'
a trabalhos burocráticos e conforme recadastramento do CRN—3
recomendado a contratação de 09 QT para auxiliar nos trabalhos do
Responsável Técnico.
—

O não

comprimento do cardápio pelas escolas

é

referente ao repasse

insuficiente.

Análise da equipe:
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A Prefeitura informou que os cardápios das unidades escolares são elaborados
pelas nutricionistas obedecendo os parâmentros legais do Programa, com orientações
constantes às unidades educacionais, através de visitas, palestras, capacitações e outras
medidas necessárias. No entanto, segundo afirmação do setor de nutrição, e quadro de
nutricionistas encontra—se defasado e não é fornecido transporte para realização de Visitas
frequentes às escolas.
A responsável técnico alegou, ainda, que o não cumprimento do cardápio
fato de o valor repassado ter sido insuficiente, o que não procede, considerando
o previsto no art. 49 da Resolução CID/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que dispõe que os alunos
beneficiados pelo PNAE, são atendidos em conformidade com o Censo Escolar do exercício
anterior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira do Ministério da Educação - INEP/MEC. Ademais, cabe ressaltar, que os recursos
repassados para o Programa de Aiimentação Escolar são suplementares, devendo a
Entidade e a responsável técnica zelarem pela oferta de uma alimentação saudável nos
termos da legislação vigente.
deve—se ao

Em consonância com o art. 19 da Resolução CID/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e
alterações posteriores, que estabelece:

Art. 19 A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá
obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes
desta Resolução e deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo ente
federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos
e/ou agroecológicos.
Da mesma forma, a Prefeitura deverá propiciar condições suficientes e
adequadas para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais de nutrição, propiciando a
eles a condição de realizar um adequado acompanhamento da execução do Programa.

Portanto, permanece a constatação.
1.3 Deficiência na implementação de ações do Controle Social.

Fato:
O Conselho de

Alimentação Escolar CAE, por meio de Relatório de visita,
datado de 15/04/2015 constatou na Escola Indígena Tengatuí Marangatú O armazenamento
inadequado e alimentos vencidos: 106 litros de óleo de cozinha, 225kg de feijão e 22 kg de
leite em pó, cºmunicando a Prefeitura. No entanto o Conselho, não obteve informação sobre
.as providências adotadas pela Entidade Executora, () que contraria o disposto conforme item
II, do art. 36 da Resolução (ID/FNDE, nº 26, de 17/06/2013.
—

Evidências:
Ata de reunião nº 06, de 30/03/2016, realizada com os membros do Conselho
de Alimentação Escolar e Relatório de Visita à Escola Municipal Indígena Tengafipíx
Marangatú, datado de 15/04/2015 e Ofício nº 070/215/SEMED/df, de 19/06/2015.
“x

,

ºkª—

o/

ª:;
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria S.A. nº 017—002, de 05/04/2016, a
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do Ofício Cl nº 0359/2016 de
—

06/04/2016, a seguinte justificativa:

A referida irregularidade foi objeto de notificação à Unidade Executora, onde
constatou a problemática, com o recolhimento dos itens para adoção das
medidas cabíveis ao caso, e que se encontra em tramitação para sua execução
final, após manifestação de nossa Assessoria jurídica e Núcleo de Nutrição
Escolar, para apuração das responsabilidades.

Análise da equipe:
De acordo com a justificativa. apresentada pela Prefeitura foram adotadas
providências ao caso em questão, no entanto, verificouse que os apontamentos não foram.
esclarecidos ao Conselho, instância fiscalizadora do PNAE.

A Prefeitura deverá fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em. todas as etapas da execução
do Programa, conforme item ll, do art. 36 da Resolução CID/FNDE, nº 26, de 17/06/2013.
Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 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 financeiros:R$ 475.001,79
Extensão dos exames:
Analisada & totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE, exercicio 2015.
—

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

verificação dos pagamentos no exercício de 2015,

.

f

{1

[if
%

Os recursos do Programa foram

utilizados na contratação de prestação de
“ª:“;

I; :;

~~
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serviço de transporte escolar terceirizado.
Em revista aos veículos contratados da Empresa GWA Transportes Ltda,
verificou—se que os mesmos encontram-se em uso e em boas condições de conservação e de
segurança, bem como os condutores dos veículos possuem os requisitos exigidos para
transporte de escolares, nos termos da regulamentação do CONTRAN, conforme relatório
fotográfico e documentação constantes dos papéis de trabalho.

Constatações:
2.1 Não se aplica.

Fato:
Não se aplica.

Evidências:
N ão se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA

—

CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES

—

exercício 2015
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada - PACZ nº 4080/2013.
Qualificação do instrumento de transferénciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 429.907,86
Extensão dos exames:
Analisado por amostragem, o montante de R$3.258.631,48, dos recursos
transferidos pelo FNDE, correspondente à construção de 04 (quatro) unidades de Educação
Infantil do Proínfância, pertinente ao Termo de Compromisso nº 4080/2013 (Vigência
03/06/2017).

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas no Termo de Compromisso nº
4080/2013, referentes a construçao de 04 unidades do Proinfâncía registradas no Sistema %
SIMEC, conforme consulta realizada em 23/02/2016

"'—fºx

~
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TC nº 4080/2013 - (Vigência: 03/06/2017)

ID

25512

25514

]

gªlgªrep asse

Valor Gasto

(percentual
liberado)

(FNDE +
Contrato (vigência)
Contra p amida)

515o" 889 ' 43
(36 A»)

788.164,41
(55 0A))

,

894.253,00

25518 %%%&,08

60848192

1.101.832,19

A

.

065/2014
Empresª JN Engenhªriª
Ltda
“
Vlgencm 03/06/2017
(49 Termo Aditivo)
,

716.51 3, 1 O
25515
(50%)

º

654.063,37

063/2014
Empresª ºbfªªrimª
Construtora Ltda
V1gen01a 06/12/2016
(4º Termo Aditivo)

.

067/2014
Empresa Decisão
Construtora. Ltda.
Vigência 05/02/2016
(29 Termo Aditivo)
Vencido
064/2014
Empresa H.S.
Engenharia Ltda
Vigência 06/12/2016
(49 Termo Aditivo)

En dem Ç o da Situação

obra

(percentual
' '
executado)

Rua Projetada

âar“1ue do
Lago I

E 111

m

“ªº ãº
—

(44,29%)

CEP 79“ ' 822—

216

35353505

Jardim
.
.
Collbrl

Em execução
,“,
(61,01 A))

vg 83q_
(“EP
”
“ “'
050
Rua Henrique

Cirilo

jardim
Vitória 1

Parahsada
(39,45 %)

CEP 79.831—

330

Rua 18

Alto do
Indaiá
CEP 79.823-

.

; ,.

,—

”º
%' ' É???“

670

Foram ínspecíonadas 'in loco“ as seguintes obras de construção do
Proinfância:
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CEI

Pawns-450 Lago

(H)

Constatações:

3.1 Ausência de identificação do, Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fisCaís contidas nos processos de pagamentos apresentados não
continham a identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o díSposto no Art.
Sº, Inciso H1, letra %% da Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações

posteriores.

Evidências:
Notas fiscais abaixo exemplificada:

[CEIM no Parque do Lago

«

~

ID: 25512
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Empresa

“Nota Fiscal
[

.

Obra-Puma Construtora Ltda

[Número

[[Data

“Valor

285

[11/02/2015

[54.918,24

315

[22/05/2015

[[244.996,79

[350

[[13/11/2015

“91.071,20

[

[

CEIM no jardim Colibri — ID: 25514
Empresa
ota Fiscal
Número

Data

91

08/10/2014

93.621,85

97

04/11/2014

8.648,25

100

03/12/2014

144.805,50

alor

'

JN Engen'haﬂa Ltda

@EIM no jardim Vitória

1 —

ID: 25515
[

[Empresa

“Nota Fiscal
[

[Número
99

Decisão Construtora Ltda

'

“gata
01/07/2014

”Valor

[

82.490,09
[

CEIM no Alto do Indaiá

_

112

[08/08/2014

[123

[10/09/2014

50.103,60
[[84.727,06

[

7

ID: 25518
[

Empresa
[

Nota Fiscal
[

'

[Número

11.341411141111111

“Data

[Dialer

[61

[04/06/2014

[83

[[04/07/2014

114.454,94

[64

[[05/08/2014

[115.155,85

[

[92.87743
1

Manifestação da entidade:

(:“—541,1,

Em atendimento a Solicitação de Auditoria— S A nº 017 003 de 04/04/2016 a
Prefeitura Municipal de Dourad os/MS apresentou por meio do 05010 nº 100/2016/SEPLAN
de 05/04/2016, a seguinte justiﬁcativa:
“

Tendo em vista que o Município adota um padrão para emissão de nota
fiscal, por um lapso de Administração não constou nas referidas notas a
..
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identificação do Termo de Compromisso PAC 202741/2012. No entanto, a
partir da presente solicitação todas as notas fiscais para pagamentos dos
serviços referentes ao programa junto ao FNDE serão devidamente
identificadas...".

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no Art. Sº,
Inciso III, letra ”r" da Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o
qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do
objeto da transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, o
item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou () Acórdão nº 795/2008—TCU-1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

”[...] Não

se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:

[ ...] a

não identificação dos documentos comprobatórios das desiiesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[m], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e & 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 politico em Questão, com
fulcro no é 79 do art, 39 do MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25- da Resolução nº

32/2006,

[ ]

Portanto, permanece a constatação.

3.2 Restrições/inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades, emitidas
desde a data de 22/05/2014, referentes às obras CEIM no Parque do Lago (ID—25512), CEIM
no Jardim Colibri (ID—25514), CEIM no jardim Vitória i (iD-25515) e CEIM no Alto do indaiá
(ID—25518), em situação de "aguardando providências e/ou correções" sem a devida adoção
de providências por parte da Prefeitura, contrariando o disposto no art. 10 da Resolução
CD/FNDE nº13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

i,
ªº!

“»

Evidências:

ti"

Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0 aba 'restrições e inconformidades',
em 01/04/2016; e inspensão 'in-ioco' nas obras ID 25512, ID 25514, iD 25515 e ID 25518.
—

of"
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Manifestação da entidade:

Prefeitura

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017—003, de 04/04/2016, a
Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do Ofício nº ZOO/SEPLAN,

datado de 05/04/2016, a seguinte justificativa:

"... Quanto as inconformidades encontradas no SIMEC, estas serão
devidamente regularizadas pelos fzscais das respectivas obras...“.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2.0, constam apontamentos de
restrições e inconformidades referentes à execução das obras de construção de unidades do
Proínfância, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura
Municipal, que contraria o disposto na Resolução CD/FNDE 11913, de 08/06/2012 e
alterações posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de
recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2, Contudo, em resposta a essa equipe
de fiscalização a Prefeitura informou que irá implementar medidas quanto à regularização
—

dos apontamentos constantes no SIMEC.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve-se
recomendar à DIGAP 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
a consumação da política pública, adotando iniciativas Visando resguardar os cofres da
Autarquia.

3.3 Obra com execução paralisada.

Fato:
Em verificação “in-loco“ realizada nas obras de construção das unidades: do
Proínfàncía, bem como, análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou-se que a obra referente ao CEIM do bairro Jardim Vitória 1 (ID 25515), está
paralisada e sem perspectiva de continuidade da execução em curto prazo, uma vez que o
contrato com a empresa construtora encontra—se com a vigência expirada, contrariando o
disposto no art. Sº, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE 11913, de 08/06/2012 e
alterações posteriores.

Evidências:
Inspeção 'in—loco', realizada no dia 04/04/2016 e Contrato de prestação de
serviço nº 067/2014, firmado com a Empresa Decisão Construtora Ltda.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 017-003, de 04/04/2016, a
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do Ofício nº 100/SEPLAN5Ç'“:
datado de 05/04/2016, a seguinte justificativa:
—

~~
>_>

"... O contrato referente a execução da obra do CEIM do Bairro jardim Vitória
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I (ID 25515) foi

rescindido, razão pela qual a administração iniciou um novo
processo licitatório para a conclusão dos serviços, processo este que será
finalizado até meados dejunho...".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção da obra do CEM do Bairro
jardim Vitória l (ID 25515), objeto do Termo de Compromisso - TC nº 4080/2013J sendo que
a mesma encontra-se paralisada e inacabada, em descumprimento ao disposto no
letra ”a” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores:

Art. Sº Inc

lll

a. 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 ..'.'

Ainda, conforme o item Vl do Termo de Compromisso, a Prefeitura Municipal
deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega a população, ainda que com
recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir
todas as despesas relativas à implantação.
Dessa forma, permanece a. constatação, consider-ando que deve-se
recomendar a DIGAP avaliar imediatamente a situação da obra, de forma que a Prefeitura
possa promover a 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 a população.

3.4 Ohras abandonadas e inacabadas.

Fato:
Conforme verificação in—loco realizada na obra do Proinfância CEIM do bairro
1 (N) 25515) que encontra—se paralisada e inacabada, no percentual de
39,45% de execução, observou—se que a mesma encontra-se abandonada, Sem a devida
guarda e conservação adequada da obra, correndo risco de ação de depredação e furtos de
materiais, contrariando o disposto no art. Sº, inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE
11913, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

jardim Vitória

Evidências:
Relatório extraído do Sil/IEC / Obras 2.0 - aba Vistoria, em 01/04/2016, e
inspensão 'in—loco” realizada na obra CEIM do bairro Jardim Vitória 1 (ID 25515), no dia
04/04/2016.
xix.
«

Manifestação da entidade:

\'\
efa,
rw»,

~~~

Em atendimento à Solicitação de Auditoria » SA nº 017-003, de 04/04/2016, a
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio do. Ofício nº iOO/SEPLAN,
datado de 05/04/2016, a seguinte justificativa:
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".., Em razão da rescisão do contrato referente a execução da obra do CEIM
do Bairrojardim Vitória (ID 25515), a guarda da referida obra ficou sob a
responsabilidade da Guarda Municipal, que restou obrigada a manter a
vigilância do local para evitar qualquer tipo de depredação ou furto.

l

Assim diante da reivindicação, solicitaremos a permanência de uma viatura no
local da obra, para intensificar a vigilância...“.

Análise da equipe:
Com a descontinuidade de execução por parte da Prefeitura Municipal, e a
ausência da guarda e conservação adequada da obra do Proinfância, verificou—se na
inspeção 'in loco“ realizada o risco de ações de depredação e vandalismo, e em
consequência, a perda de investimentos já realizados, 0 que poderia caracterizar prejuízo ao
erário, contrariando o disposto no art. 5º, Inciso iii, letra 'a' da Resolução CD/FNDE 11913,
de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
a DIGAP acompanhar a situação da obra mencionada, observando a
necessidade de que a Prefeitura adote providência imediata com vista a resguardar &
integridade da obra paralisada evitando assim o desperdício de divisas enquanto não seja
retomado o andamento dos serviços pertinentes, uma vez que o mesmo trata-se de
investimentos realizados com recursos advindos do FNDE.

recomendar

3.5 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O CAOS-FUNDEB não acompanhou a execução dos recursos transferidos pelo
FNDE à conta do Termo de Compromisso PAR nº 4080/2013, bem como não realizou as
visitas e inspeções 'in loco! para verificar o desenvolvimento regular de obras de construção
de unidades do Proinfância, caracterizando atuação insatisfatória na sua função de controle
social e fiscalização da execução do Programa, contrariando o disposto no art. 27 da
Resolução CD/FNDE nº 19, de 29/09/2014 e alterações posteriores.

Evidências:
Ata da reunião realizada com os membros do CACS/FUNDEB, em 07/04! 2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA. nº 017-006, de 07/04/2016, 0
CAOS/FUNDEB, apresentou por meio de expediente, datado de 11/03/2016, a seguinte
—

justificativa:

Qâtw
“&

".,.Referente ao acompanhamento do Programa/Convênio: PAC H
PROINFÁNCIA « PROGRAMA PROINFÁNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES
2015, não foi possível realizar visitas e inspetorias in loco para verificar
desenvolvimento regular de obras efetuadas no município com recursos do
Fundo (unidades em construção), haja vista a incompatibilidade de horários
—

0::

—
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dos conselheiros, cuja atuação é voluntária e não remunerada. Outro
impedimento refere—se à dificuldade em ter transporte disponível para tal, no
horário e tempo compatível ao dos conselheiros.)“.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não eiide a constatação, tendo em vista que a
atuação deficiente do CACS/FUNDEB compromete o acompanhamento e controle social da
execução do Programa Proinfância, o que contraria o exposto nos art. 27 da. Resolução
CD/FNDE nº 19, de 29/09/2014, transcrito a seguir:
"...O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação
dos recursos repassados no âmbito desta Resolução serão exercidos, em
âmbito municipal e distrital, pelos respectivos GAGs-Fundeb, previstos no art.
24 da Lei 71911494, de 20 dejunho de 2007...".
Dessa forma, permanece a constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA—
exercício 2015

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

-

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subações EQUIPAMENTO e MOBILIÁRIO, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas PAR nº 10252/2012 e 20130245/2013.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 294.054,54
Extensão dos exames:
Analisada a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa PAC II- Proinfâncía, correspondente à aquisição de equipamentos e
mobiliários escolares, conforme os Termos de Compromisso no Plano de Ações Articuiadas
PAR nº 10252/2012 e 201302425/2013.

Informação:
)Termo de Compromisso nº 10252—2012

1

[Ação: Aquisição de equipamentos e imobiliários para creche “Vigência: dezembro/2016

ITransferéncias

I

Total
,

"Data

”Valor

1ª

”10/04/2015

“54.552,44

2ª

"10/04/2015

”37.20110

[Parcelas

[Rendimentos aplicação financeira

(até: 31/03/2016)

[91.754,54
[

“8.263,83

l

"100.018,37

ITOTAL
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[Termo de Compromisso nº 201302425-2013

l

[Ação: Aquisição de equipamentos e imobiliários para escolas

“Vigência: junho/2016

]

[Transferências FNDE
Tota]

.

,Parceias

“Data

"Valor

hª

“13/10/2015

“20230000

[2ª

“22/01/2016

”91.03500

isº

“19/02/2016

“404.600,00

Leª

“22/02/2015

“11120500

I

]

,

Rendimentos aplicação financeira

809.200,00

]
-

(até: 31/03/2016)

j

"5.853,77

[

“815.053,77

TOTAL

i

Constatações:

4.1 Inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à conta do

Programa.
Fato:
No extrato bancário da conta corrente nº 914770 Agência nº 3918, do
Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº 10252/2012 - objeto aquisição
de mobiliários e equipamentos para creches do Proinfância, verificou—se que não houve
utilização dos recursos repassados pelo FNDE desde sua transferência em 10/04/2015,
contrariando o disposto no Item I do referido Termo de Compromisso.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 91477-0, Agência nº 391-3, do Banco
do Brasil SA, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 017-003, de 04/04/2016, a
Prefeitura Municipal de Dourados/MS, apresentou por meio de CI nº 0358, datada de

06/04/2016, a seguinte justificativa:

Informamos que por tratar—se de mobiliário para creches, cujo ªeww
compromisso tem sua vigência até o mês de dezembro de 2016, e pelo fato de "ªs
que somente aos 20 dejaneiro de 2016 foi liberada a respectiva transferência
de recursos financeiros, informamos que, assim, iniciamos abertura de
processo Zicitatón'o para a aquisição dos mesmos, haja vista que até o mês de
dezembro de 2015 havia a incerteza da liberação financeira; e que, por conta;
da abertura de nosso orçamento anual ocorrida no mês de fevereiro, assim
procederemos pra que houvesse o resguardo da compatibilidade financeiraªªªÉ—x,
&
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conforme demonstrativo anexo..,“.

Análise da equipe:
Em verificação na movimentação dos recursos da conta corrente específica do
Termo de Compromisso nº 10.252/2012, diferentemente do informado peia Prefeitura
Municipal, os recursos no valor de R$91.754,54, foram transferidos pelo FNDE na data de
10/04/2015, no entanto, até a data da realização desta auditoria, 04/04/2016, nenhuma
despesa em prol da execução das ações pertinente ao referido Termo de Compromisso foi
realizada pela Prefeitura, fato que prejudica tanto a eficácia do Programa quanto a clientela
a ser beneficiada, contrariando o disposto no item I do referido Termo de Compromisso, que
estabelece: "Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas
ndPlano de Ações Artícúladas PAR, elaborado e aprovado". Dessa forma permanece a
constatação.
—

4.2 Ausência de aplicação dos recursos repassados pelo FNDE no
mercado financeiro.
Fato:
Foi verificado na conta corrente nº 97880-9, Agência nº 391-3, do Banco do
Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº 201302425/2013, que os recursos
financeiros repassados pelo FNDE não foram aplicados no mercado financeiro durante o
período de 13/10/2015 a 26/02/2016, deixando de auferir rendimentos em prejuizo ao
Programa, contrariando o disposto no § Sº, do Art. 13, da Resolução CD/FNDE nº 25, de
14/06/2013 e alterações posteriores.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente nº 97880-9, Agência nº

391—3,

do Banco do

Brasil SA, específica do Programa.

Demonstrativo simulação em aplicação financeira BB CP Administrativo
Supremo do Banco do Brasil SA.
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Manifestação da entidade:
Poi emitida Solicitação de Auditoria S.A. nº 017—004/2016, de 04/04/2016, a
qual solicitou-se à Prefeitura Municipal de Dourados/MS & manifestação quanto ao fato
apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de auditoria,
nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
disposto no

5

A ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro contraria o
Art, 13, da Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013, que dispõe que:

Sº, do

"...Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa
finalidade, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em “Vw
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado
aberto, Iastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua utilização
ocorrer em prazo inferiora um mês...)“.
?

Portanto, permanece

a

constatação.
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Identificação do responsável:
CPF:

-.067.218-l

Valor Original:

R$ 14.440,09

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, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 4.1, 4.3, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos
programas, que merecem atuação das respectivas Diretorias Técnicas desta autarquia.
5.3. ldentifícou—se, ainda, prejuízo ao erário, conforme consignado” no subitem
4.2, devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação.

5.4 Foram ainda, identificadas evidências de danos ao erário em razão de
obras paralisadas e depredadas, devendo a DiGAP adotar imediatas iniciativas para avaliar
a situação implementando, se eventualmente necessário, providências que assegurem a
reparação de danos ao erário federal, conforme subitens 3.3.
5.5. Ademais, devem as Diretorias considerar as questões apontadas neste
de prestação de contas que lhes competem, sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.

relatório na análise técnica

5.6. 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 des Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.7. 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. A DIATA
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6.1.1. diligenciar o
CPF -.O67.218--, Prefeito
Municipal do Dourados/MS, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias à conta do Programa, o
valor do R$ 14,440,093 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais e nove centavos)
referente a não aplicação dos recursos repassados no mercado financeiro, acrescido de
correção monetária aplicado a partir da data do 31/03/2016.
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://contas.tcu.gov.bridebito/Web/Debito ICalculoDoDobito.facos", lançando o valor no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"informações do débito“ e lançada no campo ”Data atualização" a data em que 0
recolhimento estará sendo efetuado, e encaminhar cópia do comprovante do depósito
bancário a Auditoria do FNDE. Em caso de desatendimento das notificações, providenciar
comunicação que será encaminhada à Diretoria Financeira/MMN, para adoção das
providencias necessarias Visando a recomposição do dano ao erário e, ainda, que se informe
a Coordenação de Auditoria COAUD, no prazo de 30 dias do recebimento de Informação da
DlATA, sobre as providências que adotou para reparação do dano, fato que será
acompanhado pela COAUD, mediante o PPP da Auditoria interna, conforme subitemíns) 4.2.
—

—

6.2. ADIRAE

6.2.1. Cientificar a Prefeitura Municipal de Dourados/MS, para que
adote rotinas do forma a garantir que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam
realizados tempestivamente, conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 1.1.
6.2.2. Notificar a Prefeitura Municipal de Dourados/MS para que haja
acompanhamento efetivo do responsável técnico do programa no cumprimento do
cardápio,conforme subitem(ns) 1.2.
6.2.3. 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.
—

—

6.2.4. Encaminhar ao CACS-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE.
—

—

6.2.5. Notificar a Prefeitura Municipal de Dourados/MS para informar
sobre as providências efetivas adotadas quanto a situação verificada pelo CAE; conforme
subitemms) 1.3.
6.2.6. Notificar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE para informar
se a situação verificada foi corrigida pela Prefeitura Municipal do Dourados/MS, conforme

subiteniúis) 1.3.
6.3. A DIGAP

6.3.1. Orientar a Prefeitura Municipal do Dourados/MS a identificar 0“;
comprovantes de despesas com o nomo do Programa e do FNDE de acordo com a Resoluçãqg
(«

*

“ªª;
2‘
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do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.1.

6.3.2. Elaborar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de.
Dourados/MS, no prazo de até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano deAção,
contendo 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, a DlGAP, que monitore in loco & implementação
do citado Plano de Ação, até que todas as inconsistências sejam resolvidas, conforme
subitemms) 3.2.

6.3.3. Elaborar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de
Dourados/MS, no prazo do até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano de Ação,
contendo prazos para execução de ações, visando a adoção de providências de forma a
garantir a adequada continuidade da obra e a consumação da política pública, adotando, se
eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os cofres desta Autarquia,
conforme subitenuns) 3.3.
6.3.4. Notificar a Prefeitura Municipal de Dourados/MS para que, em
prazo certo, adote medidas cabíveis com vistas a resguardar a obra paralisada verificada em
situação de abandono, adotando providências imediatas com vistas a avaliar a situação da
obra, quantificando os danos eventualmente havidos e se, necessário, tomar iniciativa para
assegurar a reposição aos cofres federais dos prejuízos identificados, conforme subitemlns)
3.4.
'

6.3.5. Orientar () Conselho de Controle Social CACS/FUNDEB a adotar
iniciativas que garantam a atuação eficiente dos recursos fínanceirós transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Proinfãncia, de acordo com a resolução do Programa e
legislação pertinente, conforme subitemtns) 3.5.
—

6.3.6. Notificar & prefeitura Municipal de Dourados/MS para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE sobre a regularização da situação apontada, no
sentido do garantir o cumprimento do termo de compromisso pertinente, no prazo de
vigência previsto, conforme subitem(ns) 4.1.
6.3.7. Orientar a Prefeitura Municipal de Dourados/MS a observar as
normas regulamentares do Programa PROINFÁNClA que determinam a necessidade da
aplicação dos recursos no mercado financeiro, conforme subite1n(ns) 4.2.

6.3.8. Encaminhar ao CACS-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 3 - PAC Il PROINFÁNCIA (Termo de Compromisso nº 4080/2013)
—

Construção de Creches.

7. Encaminhamento:

ªª

ª;

‘

w.

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações do
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio "Técnico— Administrativo - DIATAJ

_!
_

'
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para: 1) adotar providência quanto à recomendação contida no subitem 6.1 , e caso não haja
resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira » DIFIN, para conhecimento e
“providências pertinentes; 2) 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
1 7/1 1/20 1 5;
7.2. 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 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 fiscalizados; c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
—

7.3. 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; 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 fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Ministérios Públicas, 'I'ríbunaís de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do E N DE.
—

7.4. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIATA, contidas no subitem 6.1; à DIRAE, contidas no subitem 6.2; e à
DIGAP, contidas no subitem 6.3,7.5. à Diretoria Financeira
contas dos Programas.

—

DIFIN, para subsidiar a análise da prestações de

7.6. à Prefeitura do Município de Dourados/MS, para conhecimento.

~~ ~~

Em 08[07/2016

,/

»;

if(/AUDIT/COFIC/DIFIP

AUDIT/COFIC/DIFIP

gf
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 8/2016
DESPACHO

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

Em

%

Cl-ﬁfe da DIFIP

De acordo.

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

Coordenadora da COF IC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 0106921).

Auditora Chefe Substituta
—
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