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Auditoria realizada no período de 16

%

maio de 2016, objeitivando
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 Aíuditoria
Interna - PAINT/2016.
a 25 de

'

A fisCalização verificou a aplicação de R$ 6.658.796,20 (Seis milhões, seiscentos e cinquenta
e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e Vinte centavos), distribuídos entre as seguintes
ações:

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2016, referente ao item 58 do PAINT/2016.
Este programa é realizado por "meio de distribuição de livros às escólas da rede de ensino
municipal.
Anahsado por:
-

-Programa Nacional de Alimentação Escolar— PNAE exercício de 2015 O. S. nº 58/2016,
Valor fiscalizado: R$2. 387. 852 ,00(Dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais), referente ao item 55 do PAINT/2016.
Anªlisandº pºr:

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2015; - 08 nº
54/2016, Valor fiscalizado: R$144.334,74 (Cento e quarenta e quatromil, trezentos e trinta
e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao item 56 do PAINT/2016.
Anansado per:

—

PROINEÃNCIA OS nº 55/2016, Valor fiscalizado: R$4.126.609,46 É(Quatro
milhões, cento e vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos),
referente ao item 57 do PAINT/2016.
Analisadº pºr:
-

PAC

II

-

—

Histórico:
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2016
A rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco/AC

—
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SEME é formada por estabelecimentos que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental
(lº ao 5º ano). Há, ainda, escolas que atendem ao Ensino de Jovens e Adultos EJA.
—

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede da SEME em Rio Branco foi beneficiada no exercício 2016, com:

distribuição integral dos livros didáticos para o segmento de 1º ao
ensino fundamental;
—

—

5Q

—

ano do

obras complementares.

A equipe de auditoria, no período de 16 a 25/05/2016, fiscalizou 26 Escolas
Municipais, sendo 19 na zona urbana e 07 na zona rural. Conforme quadro abaixo:

L
Escola

ISéries Ofertadas

I

Código

I

Zona

Fundamental IEJA

Mário Lobão

12013064

”Rural

Mestre Irineu Serra
Profª Mauricila Sant'Ana

12012947

IIRural

I19 ao 5º

12027880

[Rural

"19 ao Sº

Bomjesus

12027855

lªura]

lº ao 59

Luiza de Lima Cadaxo

“12019348

Rural

19 ao 59

União da Floresta

I12031445

Rural

Ione Portela da Costa Casas

12011835

Urbana

2º ao Sº

Anice Dib jatene

12011606

Urbana

I19 ao 59

Álvaro Vieira da Rocha

12012009

Urbana

19 ao 59

[Ismael Gomes de Carvalho

12011681

Urbana

19 ao 5Q

Mariana da Silva Oliveira
Benfica

12029645

Urbana

19

I

—I[12029432

IBeana

19

I

19 ao

I

I

ao 5º

I

II
II
I

5º

Fundamental
I
'

I

ao sº

lº ao Sº

Fundamental

[Pr. José de Carvalho

"12013005

"Urbana

Ehico Mendes

I12012165

Urbana

I1Q

ao 5º

[Dona Mozinha Feitosa

12029572

Urbana

19

ao 59

Monte Castelo

12012963

Urbana

lº ao 5º

Urbana

II19 ao 59

Urbana

II1Q ao Sº

II

Urbana

II19 ao 59

II

Urbana

II19 ao Sº

“Fundamental

Urbana

II19 ao 59

~

Irmã Maria Gabriela Soares
12011851
IPadre Peregrino Gameiro de lima 12013099
Maria Lúcia Moura Marin
12011924
Raimundo Herminio de Melo
12012211
Luiz de Carvalho Fontenelli
II12012769

I

Í

I19 ao 5º

~

Francisco Augusto Bacurau

12019151

“Urbana

lº ao Sº

[Francisco de Paula Oiticica Filho
Profª Marilene Mansour

12012335

Urbana

1º ao Sº

12027839

Urbana

12013048

Urbana

lº ao Sº
iº ao 59

osé Potiguara
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“Ione Portela de Costa Casas

112011835

“Urbana

"19 ao

51:

IL

As visitas foram realizadas em conjunto com técnicos da SEMEresponsáveis pela execução do Programa no município.

IE

Branco,

R1(E)
É

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplidação de
questionários e entrevistas a diretores(as) e/ou coordenadores(as), algumas vezes com a
presença de professores(as), nas escolas listadas Os percentuais registrados são resultado
do tratamento dessas informações e sintetizam a visão dos entrevistados quanto aos tópicos
abordados. As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver,, têm por
objetivo propiciar a área gestora no FNDE o aperfeiçoamento do Programa.
1

Durante as Visitas foram verificadas as documentações referentes ao' controle
de entrega e devolução dos livros didáticos e à participação dos professores na eS(E:01ha dos
títulos.
F

1.

Material de divulgação entregue nas escolas

Na zona urbana, 11% dos entrevistados declararam receber o material de
divulgação via Correios; 26% receberam O material diretamente dos representantes das
editoras; e 63% declararam o recebimento por ambos os meios.
Na zona rural a entrega é feita pela SEME. Das escolas visitadas 71% (5
escolas) disseram que não receberam amostras

Apesar de na zona urbana haver entrega de material de divulgação nas
escolas por prepostos de editoras, no período de escolha, todos os entrevistados afirmaram
que não houve o acesso dos representantes aos professores e tampouco a interferência
deles no processo.
A entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal
disposto no Inciso VIII, § 39, art. 39 da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril
de 2007, do Ministério da Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais ou a seus
representantes a prática de:

contraria

o

”VIII realizar pessoalmente

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

2.

a

Participação dos professores na escolha do livro

Quanto à zona urbana, 100% das escolas apresentaram comproVante de
participação dos professores na escolha do livro.

%
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Para as escolas da zona rural, a escolha é feita em conjunto por todas as
escolas e cabe à Secretaria de Educação, conforme disposto no artigo 7º, inciso III, alínea c
da Resolução CD/FNDE nº 40, de 26 de julho de 2011 ”assegurar as condições para que as
escolas participantes os seus professores atuem no processo de escólha..."

Todas as escolas rurais visitadas disseram ter participado da escolha,
informação essa confirmada em Ata da Secretaria Municipal de Educação, datada de
08/06/2015.

.

3.

Plano Político Pedagógico

Na zona urbana, 89% das escolas visitadas afirmaram que a escolha do livro
procurou considerar, no que foi possível, o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola,
sendo que na zona rural o percentual atingiu 100%.

A principal questão apontada pelos entrevistados diz respeito à falta de
representatividade do Estado do Acre nos livros didáticos, que apresentam realidades
bastante distantes do dia-a-día dos alunos, dificultando inclusive a utilização do livro de
acordo com o PPP.

A gestora da Escola Mariana da Silva Oliveira, cód. 12029645, comentou que
os professores não correlacionam & escolha e o PPP. Considerando a importância do tema, &
gestora se propôs a orientar o corpo docente nas discussões das próximas escolhas para que

observem o contido no Plano.

Na Escola Padre Peregrino Carneiro, cód. 12013099, & gestora comentou que
corpo docente é formado em sua maioria por professores de contrato temporário que não
observam o referencial curricular durante o processo de escolha, indicando suas opções
unicamente em relação ao conteúdo das obras. No entanto, observou não ser possível
considerar o PPP na escolha, pois os livros de História, Ciências e Geografia, em todas as
séries, não contemplam nem 80% do referencial curricular do Município.
o

4.

Dificuldade na entrega dos livros

Das 19 (dezenove) escolas visitadas da zona urbana, apenas 3 (16%) das
escolas disseram que houve dificuldades com os Correios quanto à entrega do livro. As
escolas Dr. José de Carvalho, cód. 12013005, e a escola Chico Mendes, Cód. 12012165,
reportaram & entrega dos livros posteriormente ao inicio do período letivo. A escola Ismael
Gomes de Carvalho, cód. 12011681, relatou ter recebido encomendas de outras escolas.
Nenhuma das três escolas registrou as ocorrências.

5.

Livros de 2ª opção

100% das escolas urbanas e rurais disseram que receberam livros da 1ª
'

opção.

Quantidade de livros didáticos destinados à utilização em 2016
(devolução ao final de 2015, remessa no início do ano letivo de 2016 e
redistribuição pela entidade).
6.
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Na zona urbana, das 19 escolas visitadas, 3 afirmaram que houve Éfalta em
diversos títulos/séries, 11 que houve falta em alguns títulos/séries, 3 que houve excedente
em alguns títulos/séries e 3 que a quantidade de livros foi suficiente.
Na Escola Ione Portela da Costa Casas, cód. 12011835, & gestora informou
que houve excedente em razão de redução da clientela (extinção da 1ª série e redução de
alunos nas outras), pois a escola está em fase de transição e deixará de ofertaªr ensino
fundamental para ofertar creche Os atuais alunos estão migrando para outras escolas
públicas da regão.
Na Escola Anice Dib Jatene, cód. 12011606, & gestora informou quªe houve
falta em vários títulos/séries em razão de aumento atípico de alunos na 1ª sélí'e e pelo
aumento da oferta de ensino do 4º e 5º ano (de 25 para 35 alunos por sala de aula).
Informou ainda, que houve falta de livro para os professores sem que tenha hav1do aumento
do número de professores em relação aos últimos anos

Na Escola Álvaro Vieira da Rocha, cód 12012009, o gestor informóu que a
quantidade de livros do lº ao 59 ano, em vários títulos, não foi suficiente. Informou, ainda,
que houve falta total do livro de Língua Portuguesa.
Na Escola Ismael Gomes de Carvalho, cód. 12011681 & gestora informou ter
havido falta em ván'os títulos e séries, sem que tenha havido aumento atípico no número de
matrículas.
Na Escola Mariana da Silva Oliveira, cód. 12029645,

&

gestora informou que

houve falta de livros para o 49 ano e que compartilha os livros entre duas turmas. Informou,
ainda, que a entrega foi realizada em duas etapas, mas que ambas ocorreram antes do início
do ano letivo.
'

Na Escola de Ensino Fundamental Benfica, cód. 12029432, o gestor informou
que em 2016 o número de salas do 5º ano aumentou de 4 para 5. Informou, ainda, que em
2017 haverá aumento de 1 turno para 0 4º ano e 1 turno para o lº ano. Dessa forma-, solicita
que esses dados sejam considerados na entrega de livros no próximo ano.
Na Escola Dr José de Carvalho, cód 12013005,
recebido os livros de Ciências dos 49 e 5º anos

&

gestora informou não terem

Na Escola Dona Mozinha Feitosa, cód 12029572, o gestor informou que
faltaram 15 livros de Língua Portuguesa para o lº ano, porém atribuiu a falta ao fatp de que
em 2016 a escola aumentou 1 turma de lº ano.
Na Escola Mario Lobão, cód. 12013064,
manual do professor para o 4º ano.

&

gestora informou que houve“ falta do

Na Escola Mestre Irineu Serra, Cód. 12012947, & gestora informou qx'gle faltou
o livro de matemática do 29 ano, porém atribuiu a falta ao fato de que em 20156 houve
aumento de 1 turma (20 alunos) de Zº ano.
Na Escola Monte Castelo, cód. 12012963,

&

gestora informou que houve falta

1
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de 641ivros regionais (Amazônia Legal) e 7 livros do 39 ano (Porta Aberta).

Na Escola Irmã Maria Gabriela Soares, cód. 12011851, & gestora informou
que houve excedente em alguns títulos/séries, porém atribuiu o excesso à redução de 3
turmas na escola.
Na Escola Padre Peregrino Gameiro, cód. 12013099, & gestora informou que
houve falta de livros no 3º ano. A escola relacionou & falta com o aumento do número de
alunos no Bº ano deste exercício, ocasionada pela progressão dos alunos de 29 ano, do
exercício anterior, que era formado por um número maior de alunos do que o 39 ano.
Esclarecendo: em 2015 encontravam-se matriculados no 2º ano, 36 alunos, e no Sº ano, 28
alunos. Dessa forma, os 28 livros de Sº ano recebidos em 2016 não foram suficientes para os
36 alunos que progrediram do 2º ano de 2015.
Na escola Maria Lucia Moura Marin, cód. 12011924, & gestora informou ter
havido falta de alguns títulos/séries em razão de aumento atípico na oferta de ensino na
escola.

Na escola José Potiguara, cód. 12013048, & gestora observou que não foi
disponibilizado o livro do professor na coleção Quatro Cantos.
7.

Controles de entrega e devolução dos livros aos alunos

Na zona urbana, 68% das escolas só permitem a saída do livro da escola em
algumas ocasiões, portanto, não efetuam os controles de entrega e devolução.

Na zona rural, o percentual de escolas que não efetuam os controles, pela
mesma razão, é de 57%.
As escolas, em sua maioria, alegam que o procedimento é acordado com os
pais dos alunos e que os livros são liberados pelos professores para estudos durante o
período de provas e quando é necessária sua utilização para determinadas tarefas de casa.

Algumas escolas apresentaram justificativas para a permanência dos livros em
sala de aula:
—

Escola Álvaro Vieira da Rocha (có'd. 12012009): não há quantidade suficiente
(A]:9 e Sº anos).

para todos os alunos
-

Escola Ismael Gomes de Carvalho (cód. 12011681): peso dos livros; chuvas
constantes; alagamentos na região das casas; e falta de livros.
-

Escola Mariana da Silva Oliveira (cód. 12029645): peso dos livros; falta de
compromisso dos alunos em trazerem os livros para as aulas.
Escola de Ensino Fundamental Benfica (cód. 12029432): falta de livros; falta
de compromisso dos alunos em trazerem os livros para as aulas.
—

-

Escola Raimundo Hermínio de Melo (cód. 12012211): má conservação dos
livros; falta de compromisso dos alunos em trazerem os livros para as aulas.
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Escola Padre Peregrino Carneiro (cód 12013099) e Escola Maria Lúcia
Moura Marin (cód. 12011924): falta de compromisso dos alunos em trazerem os livEros para
—

'

as aulas.

Escola José de Carvalho (cód. 12013005): peso dos livros; alunos moram em
ruas não asfaltadas comprometendo a conservação dos livros durante o traslado diário.
—

)

Escola Mario Lobão (cód. 12013064): falta de cuidado com os livros;
rotatividade de alunos sem devolução dos livros; falta de atenção dos alunos no
acompanhamento do horário de aulas.
-

Escola Mestre Irineu Serra (cód. 12012947): alunos não conseguem
acompanhar o horário de aulas e não levam os livros da matéria do dia; alto índice de
transferência sem a devida devolução dos livros.
ª

-

Escola Monte Castelo (cód. 12012963): há muito extravio ou dano aos livros
quando os alunos os levam para casa.
-

Escola Irmã Maria Gabriela Soares (cód. 12011851): comunidade de baixa
renda na qual existe alto índice de evasão sem a devida devolução dos livros.
-

Escola Profª. Marilene Mansour (cód. 12027839): grande percurso entre a
escola e as residências dos alunos.

Embora todas as escolas que adotam a permanéncia dos livros na escola
tenham afirmado que houve maior aproveitamento dos livros com esse procedimento, o
método contraria o que dispõe a alínea ”"h, inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDÇE nº 42,
de 28/08/2012, e alterações posteriores.
8.

Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo

e

apuração

do percentual devolvido
32% das escolas da zona urbana apresentaram registros da devolução dos
livros ao final do ano letivo, em conformidade com o que dispõe a alínea ””,h inciso IV, art.
89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

Contudo, verificou-se que o controle da entrega e da devolução não é
sistematizado, não havendo cruzamento entre um e outro, o que não permite (ªque seja
mensurado () percentual devolvido, conforme dispõe a alínea ””,h inciso lV, art. 8º, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
9.

Livros não utilizados nas escolas

Das 19 escolas da zona urbana, verificou-se que nenhuma delas possuíía livros
excedentes em grande quantidade, sendo que em 3 escolas havia uma pequena ieserva para
caso de novas matrículas e em 2 escolas haviam livros fora do triênio de validade em
pequena quantidade.

escolas da zona rural, verificou-se que em 5 escolas não havia
excedente de livros; em 1 escola haviam livros fora do triênio de validade; e em 1 escola
Nas
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haviam livros fora do triênio de validade e uma pequena quantidade de livros para
distribuição quando ocorrem novas matriculas.
10.

Desfazimento dos livros fora do triênio de utilização

D0 totalde escolas Visitadas nas'zonas urbana e rural, 19 escolas doam os
livros aos alunos ao final do triênio; 4 não promovem o desfazimento; e 3 doam tanto aos
alunos quanto a instituições de caridade ou outras entidades.

11.

Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático

Em uma escala de ótimo a mim, passando por regular e bom, 57% das escolas
da zona rural avaliaram o Programa como bom, 14% como ótimo e 29% como regular. As
escolas urbanas fizeram uma avaliação melhor do Programa, com 68% considerando-o bom,
26% considerando—0 ótimo e apenas 5% regular.

Sugestões para aperfeiçoamento do Programa

12.

Das 26 escolas visitadas 13 apresentaram sugestões/solicitações para o
aperfeiçoamento do Programa.
Segue a consolidação:

a oferta de livros regionais para os anos do
de livros

o

lº ao Sº (a oferta de livro regional para o 4ª e Sº anos em 2016 foi muito elogiada pelos

referencial curricular do Estado e do

de títulos

o

textuais da

os

Branco/AC).

da zona rural na escolha do livro.

dos

não

mas também nos livros das outras

nos livros de

evitar a falta de livros no início das aulas.

a

Dicionários e Gramáticas no PNLD ou continuar o PNBE.

um manual de

no

administrativa e escolar

o

Diretor

como referência

o

de livros a serem enviados e

como referência

o

de livros o número de alunos da mesma série no ano antecedente.

escolha de
da reserva técnica

13.

de alunos matriculados na série anterior do ano antecedente.

ano letivo,

aumentos de

Recomendações

Considerando as manifestações dos dirigentes escolares entrevistados e as
observações in loco, recomenda-se a DIRAE:

orientar as escolas de que durante o período de escolha a entrega de
material de divulgação por prepostos, mesmo que não haja interferência deles no processo,
é expressamente vedada, nos termos do Inciso VIII, § Bº, art. 3º da Portaria Normativa nº
07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, conforme item 1;
-

avaliar as informações dos gestores quanto à deficiência de livros didáticos
que contemplem o referencial curricular do Estado do Acre e que ofereçam conteúdo
regional e, se for o caso, adotar medidas visando adequar o conteúdo dos livros ofertados,
—
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conforme item

3;

-

analisar as informações dos gestores quanto à falta ou excesso de livros em
alguns títulos e séries e, se for o caso, implementar rotinas que minimizem & ocorrência dos
problemas relatados, conforme item 6,
i

-

avaliar a solicitação do gestor da Escola de Ensino Fundamentalê Benfica,
cód. 12029432, conforme item 6,
i

-

avaliar as justificativas dadas pelos gestores quanto à permanencia dos
livros nas escolas e, caso entenda que a prática não deva ser adotada, notificar & Secretaria
Municipal de Educação de Rio Branco para que conduza junto às escolas a mudança do
procedimento, conforme item 7;
;

-

solicitar à Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco que oªríente as
escolas & apurarem o percentual de livros devolvidos ao final de. cada ano, conformé item 8;
1

-

analisar as sugestões/solicitações apresentadas pelos gestores das escolas
visitadas e realizar possíveis correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos
da execução do PNLD, conforme item 12.
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2Ó15

Municípios

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, comãvístas &
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bonsÍ hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 2.387.852,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício ?2015, no
montante de R$2.387.852,00( dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais)

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recúrsos do
programa no exercício de 2015(períod0 fiscalizado), & atuação do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, verificação da atuação do profissional de nutrição no processo de aquisição
dos gêneros alimentícios adquiridos e na composição dos cardápios, controle de
recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos, verificação in iloco das
cozinhas e depósitos de alimentos das escolas e deposito central da entidade

N[ %
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Constatações:
1.1 Fornecimento

irregular da alimentação escolar.

Fato:
A entrega dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar sofreu
constantes atrasos e/ou problemas decorrentes da qualidade dos produtos entregues nas
escolas. Esses atrasos acarretaram constantes alterações nos cardápios elaborados pela
equipe técnica responsável, com impactos negativos no fornecimento da Merenda Escolar,
em desacordo com o disposto no artigo 12, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de
2013.

Evidências:
Ata de reunião com o Conselho de Alimentação escolar - CAE, realizada no dia
19 de maio de 2016, e Oficio OF/SEME/CGAE/SAE/Nº 024/2016, em atendimento à S.A 029 003/2016, de 24/05/2016.

“Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-003/2016, de
24/05/2016, a Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Ofício
OE/SEME/CGAE/SAE/Nº 024/2016, de 24/05/2016, a seguinte justificativa:
2.1 ATRASO NA ENTREGA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR:

Quanto aos atrasos na entrega dos alimentos perecíveis oriundos da
Agricultura Familiar, ocorridos no ano de 2015, ressalta-se a dificuldade de
produção local e logística para atender à demanda crescente do número de
escolas e alunos no município de Rio Branco. Porém, o setor não dispõe de
nenhum documento que tenha sido demandado pelas escolas da rede
municipal, comunicando tais fatos. Ressaltando a grande importância que se
faz pelo papel fundamental de registro e solicitação de providências:

Justificativa 02:
enormemente,

as cooperativas ao longo dos anos vem sentindo,
a ampliação das demandas ligadas ao setor produtiva para

abastecer tanto a rede municipal quanto estadual. Por conta disso,
acreditamos que o abastecimento para algumas escolas referente a género
alimentício perecível especifico acaba gerando a supressão ou mudança na
programação dos cardápios, muito embora as guias de consumo sejam
elaboradas com antecedência. Nesta perspectiva, as reuniões sistemáticas
para tratar deste assunto com as cooperativas acontecerão e serão embasadas
prioritariamente e substancialmente, nos conteúdos e ofícios que sejam
encaminhados por cada escola.
CRONOGRAMA PROPOSTO:

Oi
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“
CONSTATAÇAO

«

SETORES

AÇAO

PRAZO

ENVOLVIDOS

Reunir a Cooperativas
para avaliar os
abastecimentos.
.
SEÇAO DE
Reunir os gestores das
ALIMENTACAO
escolas para orientar
ESCO
;
sobre os
- COOPERATIVAS;
.
procedimentos
_
GESTÃO DAS
necessários para o
ESCOLAS '
—

—

—

2.1 ALIMENTOS DA

AGRICULTURA
FAMILIAR

Curto prazo

É

:

melhor
acompanhamento das
entregas.

Análise da equipe:

lº

De acordo com o paragrafo
do artigo 12, da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17 de junho de 2013, a coordenação das ações de alimentação escolar deverá ser realizada

por nutricionista habilitado, 'que'assumirá

&

responsabilidade técnica do Prfograma,

respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11.947/2009 e em legislações específicas.
Compete ao nutricionista Responsável Técnico RT pelo Programa e aos
demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, dentre outras atribuições
estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:
—

I realizar o
—

diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos

estudantes,-

II

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação
escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da
população atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a
aquisição dos gêneros alimentícios, o prepara, a distribuição até o
consumo das refeições pelos escolares; e
-

:

III

coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação
pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
—

A Prefeitura do Município de Rio Branco/AC apresentou, em atendimento à
Solicitação de Auditoria S.A 029 003/2016, de 24/05/2016, justificativas para a ocorrência
dos atrasos nas entregas de gêneros oriundos da agricultura familiar e dos prpblemas
decorrentes da entrega dos gêneros alimentícios com baixa qualidade e sem condições de
consumo pela comunidade escolar. Apontou cronograma de ações com & fínalíÉdade de
diminuir a incidência dessas ocorrências, bem como melhorar a qualidade dos produtos
ofertados pelos fornecedores da agricultura familiar.
—

Nos documentos fiscais correspondentes à aquisição dos gêneros alimentícios
a merenda escolar, no depósito central de distribuição de alimentos da
compor
para
básicos
;
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Secretaria de Educação, bem como nos locais de guarda de merenda nas escolas há
quantidade considerável de suco concentrado e biscoitos que podem indicar a previsão de
substituição dos cardápios elaborados por esses preparos.
Ressalta-se que a continuidade do problema apontado afeta todo o
planejamento preconizado pela Resolução nº 26 e pelos demais normativos que regem a
execução do Programa, motivo pelo qual mantém-se a constatação.

1.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Verificou—se que as estruturas dos depósitos escolares são inadequadas para
armazenagem de produtos alimentícios, por apresentarem deficiência de espaço, pouca

ventilação, como também

é utilizado para a guarda de outros materiais alheios &
alimentação, 0 que pode acarretar & contaminação dos produtos estocados, contrariando o
estabelecido no artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Ata de reunião com o Conselho de Alimentação escolar - CAE, realizada no dia
19 de maio de 2016 e verificação in loco nas escolas:
Escola rural Espaço alternativo União da Floresta; Escola Municipal
Marilene de Amorim Mansour.

E M Marilene de Amorim Mansour alimentos junto a materiais de
limpeza

~

Profª

—

E

Mjosé Potyguara - sem ventilacao.

03
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~

espaço alternativo - escola rural alimentos armazenados com
—

materiais alheios.

,
.
espaço alternativo - escola rural - pouco espaço, sem ventilaçao.
%

l

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029 003/2016, de
24/05/2016, a Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Oficio
OF/SEME/CGAE/SAE/Nº 024/2016, de 24/05/2016, a seguinte justificativa:
—

DEPOSITOS COM MATERIAIS ALHEIOS A ALIMENTAÇÃO: qguanto à
estocagem de materiais diversos no depósito da cantina, acreditamos ser
pontual, com base na capacitação anual feita e reforçada em torno desta
temática, onde são colocadas de FORMA CLARA E OBJETIVA as regras de
ouro para o armazenamento dos alimentos (anexa cópia e cartilha utilizada no
curso de formação).
«

CONSTATAÇAO

,

1.1 DEPOSITOS DE

SETORES

»

AÇAO

ENVOLVIDOS

Encaminhar
formalmente a
Secretaria de Obras

PRAZO

'
,

a

ARMAZENAMENTO A necessidade de
análise do
SECO
dimensionamento dos
S UBDMENSIONADO,
depósitos, de acordo
VENTILAÇÃO E
TELAS NAS ]ANELAS com a Norma Técnica
que dispõe sobre o

-

SECRETARIA DE
OBRAS DO

MUNICÍPIO;
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS DA
SEME

Médio e longo prazo:
A discutir com a
equipe técnica do
SEOP e
.

Departamento de
Recursos da SEME
*

assunto.

Encaminhar
formalmente
1.2 DEPOÓSITO COM

ÉgãgãSA
AL IMENTA ÇÃ 0

GESTÃO DA
ESCOLASSEÇÃO DE »
_

a escola

“ªtªdª º prºblemª

encontrado e solicitar
providências.
%%%éÇAO
Promover vzsztas para _
EQUIPE DE
maiores orientaçoes, SURPESIVÃO
atraves da Equzpe de
supervisão.
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Análise da equipe:
De acordo com o 5 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam adequadas
condições de estocagem e condições higiênico-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

No caso de gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão. plástico), de acordao ”Guia de Instruções Manual de Ferramentas de
Boas Práticas na Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão elou madeira em que são
recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio. Permanece & constatação, devendo & DIRAE
acompanhar as providências & serem adotadas pela Prefeitura para melhorar as condições
dos locais de preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas, conforme
informado na justificativa apresentada.
—

.

Quanto às escolas que armazenaram gêneros alimentícios juntamente com
outros materiais, inclusive materiais de limpeza, a Prefeitura justificou que o fato
apresentado pode se tratar de casos isolados e pontuais. Apresentou cartilha de treinamento
realizado com os manipuladores de alimentos das escolas com orientações e diretivas para a
correta manipulação dos estoques.
No tocante às estruturas dos depósitos escolares com deficiência de espaço,
pouca ventilação, e ausência de barreiras para evitar entrada de vetores e pragas, &
Prefeitura propôs cronograma de médio e longo prazo para a reformulação das estruturas
das escolas.

Dessa forma, permanece a constatação com a finalidade de & DIRAE/FNDE
acompanhar a implementação das melhorias propostas junto à Prefeitura de Rio Branco/AC.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2015

Objeto do Programa: Processo de aquisição de gêneros alimentícios,
aquisições da agricultura familiar, contratos, comprovação das despesas realizadas à conta
do Programa, controle de estoques e distribuição dos gêneros alimentícios as
escolas,
condições da oferta da alimentação escolar e atuação do CAE.
.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 144.334,74
Extensão dos exames:
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Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, no montante de
R$144. 334, 74, (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e
quatro centavos), referentes ao exercício de 2015.

Informação:

3

i

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE engldbaram a
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recíursos do
programa no exercício de 2015, a atuação do Conselho de Acompanhamento e iControle
Social- CAC s FUNDEB,Verif1cação m loco dos veículos e rotas do transporte escolar

Constatações:
2.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.
.

l

Fato:
Os veículos (caminhonetes e caminhões adaptados) estão em desconfórmidade
com o previsto no inciso 111 do art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 5, de 28/05/15, e
alterações posteriores.

Evidências:
Relatório fotográfico da Inpeção in loco em 18/05/2016, veículos vistoriados
no Povoado Vila Verde, Escola Rural Professora Teresinha Migueis
Caminhão 3/4 4 Placa MZV 9851, Caminhonete Traçada 4x4 NXT—3302.

NAE 4584 - Caminhão adaptado - sem cinto segurança

NAE 4584 - Caminhão - Risco - objeto metalico pontudo

“

Mª
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NXT 3302

—

Caminhonete

NXT 3302

—

Caminhonete 2

NXT 3302 Caminhonete - Pneu solto na carroceria
—

MZV 9851 Caminhão adaptado
—

MZV 9851

—

Caminhão adaptado 2
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Embarque

Embarque 2

1
.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-001, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Ofício nº 043/2016, de
25/05/2016, a seguinte justificativa:
4. Serão tomadas as devidas providencias para que o transporte escolar possa
atender os padrões exigidos pelo programa nacional de transporte éscolar e
solicitaremos justificativas aos órgãos fiscalizadores, sobre a expeõição de
autorização para veículos em discordância com os padrões exigidos.
:

Análise da equipe:
programa e às disposições do Código
de Trânsito Brasileiro. Conforme demonstrado no Relatório fotográfico foram ugtílízados
veículos de transporte de cargas para o transporte de escolares, inclusive de crianjças com
idade inferior a sete anos de idade, sem a utilização de um assento de elevação, sÍem cinto
de segurança e outro itens necessários, e assentos com objetos metalicos pontiaglãldos que
apresentam risco à segurança dos escolares.
Os veículos não obedecem as normas do

'

Cabe salientar, que o Art. 108 do CTB, prevê a possibilidade da autoridade
com circunscrição sobre a via, autorizar, a título precário, O transporte de passa giros em
~~
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veículo de carga, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecida no CTB e
pelo CONTRAN, situação que não se verificou nos transportes utilizados pela Prefeitura.
Todavia, a utilização de veículos de transporte de carga para o transporte do
escolar contraria o inciso I do art. 136 da Lei nº 9.503, de 23/09/97 - Código de Trânsito
Brasileiro, bem como, contraria o disposto no inciso III do art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº
5, de 28/05/15, e alterações posteriores, sendo que esta Resolução determina que o veículo
a ser contratado deverá obedecer às disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
Dessa forma, permanece a constatação com indicativos de risco à segurança
dos alunos transportados.

2.2 Ausência de atuação do Conselho CAC 's FUNDEB.

Fato:
O conselho de acompanhamento e controle social não atuou no
acompanhamento do programa, tão pouco, na fiscalização dos recursos repassados (art. 15
da Resolução CD/FNDE nº 5 de 28 de maio de 2015).

Evidências:
Ausência de registro de fisalização e Reunião realizada com o Conselho, em
sua sede, em 25/05/2016, lavrada em Ata.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-004, de 25/05/2016, O
Presidente do Conselho do Acopanhameno e Controle Social do FUNDEB no Municipio de
Rio Branco/AC, apresentou por meio do documento s/n, datado de 25/05/2016, a seguinte

justificativa:
O Conselho de Acompnhamento e Controle Social do FUNDEB do Município
de Rio branco-Acre, situado à Rua Marechal Deodoro, nº 894, sala 09, Centro,
vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar sua atuação
deficiente no que concerne à fiscalização da aplicação dos recrusos do PNATE
e PROINFANCIA. Em princípio, pressupõe—se que os membros do Conselho
tenham conhecimento amplo de sua função e vasto acervo de legislação
pertinente, no entanto, apesar de possuirmos material impresso sobre as
atribuições concernentes ao FUNDEB, esse mateiral não detalha nossa
atuação no PNATE. Logo, a análise da prestação de contas FUNDEB/PNATE é
realizada, porém, pelo que foi exposto acima, assim como pela falta de
denúncia de irregularidades e pela garantia da SEME de que os veículos
estariam dentro das normas da Resolução, não realizamos a vistoria d0
mesmo, normas que somente chegaram ao nosso conhecimento a partir da
reunião com Vossa Senhoria.

Análise da equipe:
Conforme declarado na reunião realizada, restou evidente que o Conselho não

&
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elaborou um planejamento para exercer as suas atividades, restringindo——se a analisar em sua
sede, documentos afetos a prestação de contas final do PNATE, encaminhados pela
Prefeitura.
f

A ausência de atuação do CAOS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
controle social da execução do Programa PNATE, o que contraria o exposto nos afrt. 15 da
Resolução CD/FNDE nº 5 de 28 de maio de 2015, no qual se estabelece que "...O
acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos recursos
repassados no âmbito desta Resolução serão exercidos, em âmbito municipal e ãdistrital,
pelos respectivos CAOS-Fundeb, previstos no art 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007...
Dessa forma, permanece a constatação.

2. 3 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados
transporte
ao
de escolares.
r

1

1

Fato:
Nos veículos inspecionados pela equipe de auditoria, verificou—se:
ausência da autorização especial, expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e
Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional deTrânsito (Ciretran).
- os condutores não detinham a comprovação de atualização no Curso de Formação de
Condutor de Transporte Escolar, prevista na Resolução CONTRAN Nº 168, de 14 de
Dezembro de 2004.
.

-

Evidências:
Relatório fotográfico da inspeção in loco, em 18/05/2016, veículos vistoriados
no Povoado Vila Verde, Escola Rural Professora Teresinha Migueis.
Caminhão 3/4 - Placa MZV-9851, Caminhonete Traçada 4X4 NXT 8302.

Veiculos - Aguardando

o

embarque dos alunos

Manifestação da entidade:

'
.

w

&
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Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA nº 029-001, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Ofício nº 043/2016, de

25/05/20 1 6, a seguinte justificativa:
4. Serão tomadas as devidas providencias para que o transporte escolar possa
atender os padrões exigidos pelo programa nacional de transporte escolar e
solicitaremos justificativas aos órgãos fiscalizadores, sobre a expedição de
autorização para veículos em discordância com os padrões exigidos.
5. No ano de 2010,

foi disponibilizado o curso de transporte escolar para os
motoristas do quadro permanente desta prefeitura, estamos em processo de
contratação de empresa que realizará a renovação e habilitação para os novos
motoristas, com o máximo de urgência para sanar as discordâncias.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Os veículos vistoriados
não cumprem às disposições do Código de Trânsito Brasileiro, exigida para o transporte de
escolares.

A situação verificada contraria o disposto no inciso III do art. 14 da
Resolução/CD/FNDE nº 5, de 28/05/15, e alterações posteriores, que determina que o
veículo a ser contratado deverá obedecer às disposições do Código de Trânsito Brasileiro
que estabelece que todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização
especial, fixada na parte interna do veículo, em local visível, expedida pela Divisão de
Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional de Trânsito
(Ciretran), bem como, aos condutores estabelece que tenham a comprovação de atualização
no Curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, prevista na Resolução
CONTRAN Nº 168, de 14 de Dezembro de 2004.
Dessa forma, permanece a constatação com indicativos de prejuízo à
segurança dos alunos transportados.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

exercício 2014

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PACZ nº 2502/2012.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 4.252.048,94
Extensão dos exames:
Analis'ada & aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta
do Programa, por amostragem, no montante de R$4.126.609,46, correspondente à
construção de 04 (quatro) Unidades de Educação Infantil do Proinfância, pertinente ao
Termo de Compromisso nº 2502/2012 (vigência 10/02/2017), referentes ao exercício de
2015.

0
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Informação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Complomisso nº
2502/2012, referente a construção de 4 unidades do Proinfâncía, registradas 1103 Sistema
SIMEC, conforme consulta realizada em 13/05/2016

~

[Situação SIMEC
|

;

Identificação

Termo
.
da
Compromlsso
Obra (ID)
~

2502 , 2012

Repasse

.
Valor
Localizaçao da obra reahzado
pelo FNDE (%) GªStº
.

»

24470

Loteamento Jequitibá,
Bairro Calafate.

24471

Loteamento Juarez
Távora,
Lote 01.

1.009.193,22

Loteamento Jacamim,
Bairro São Francisco,
Lote 1.

971.276,39

.

24472
~

24473

~

1.009,19332

522.107,86

287.553,97

EstágioNiÉde
execuçafo
da obra?
Em execjução
(55,24%)
E
(6% '

exe

~

%

ã0

39<ycjuç
ºg

~

N

396.976,52

Em ºxãºªªºªº
(71,35 A»)
;*

Loteamento Vale do
Carandá,
Bairro João Eduardo

1.138.946,63

537.816,88

Em execução
(92,63%)

II.
~
~

Foram inspecionadas 'in loco' as seguintes obras de construção do
Proinfância:

'
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Constatações:

3.1 Ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentªdos não
continham & identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o disposto no Art.
5º, Inciso III, letra "r" da Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores.
As. notas

Evidências:
Notas fiscais abaixo exemplificadas:
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~~

[Obra ID: 24470 - (Bairro Jequitibá)

[Nota Fiscal

Empresa

[Número

Neo Construção e Comércio Ltda
'
.

Obra ID: 24471

—

.

.

lata

[
[

“Valor

[290

[[17/09/2015

[176

11/03/2015

105.469,38

[151

09/12/2014

43.251,49

“51.936,25

(Bairro Juarez Távora)
[Nota Fiscal

Empresa

,

[Numero

[[Data

[Obra ID: 24473

e

—

Comércio Ltda

'

15/03/2016

88.196,

295

17/09/2015

141,842,89

I364

18/12/2015

79.457,78

.

Neo Construção

[Xalor
'

4'10

(Bairro Vale de Carandá)
[

Mota Fiscal

Empresa

[

,

Neo Construção e Comércio Ltda

[Numero

[[Data

”Valor

[138

[[30/10/2014

"120.395,83

nos

[[01/09/2014

"80.022,63

[kn/070014

"24.666,34

[49

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029—002, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Ofício/Gab/SEME nº
13/2016, de 25/05/2016, a seguinte justificativa:
—

".,. As Notas Fiscais contém na sua Discriminação do Serviço/Dados Adicionais a
origem da Fonte de Recursos descriminando: 16 - FNDE/MEC, sendo que por
orientação será a partir de agora inserido também o nº do Termo de Compromisso nas
Notas Fiscais das mesmas"...

Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da Prefeitura Municipal quanto ao
questionamento da equipe da Auditoria, de que está efetivando & regularização da
documentação comprobatória referente à execução das obras do Proinfância, verificou-se
ainda, que a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais # DIGAP apresentou a
mesma notificação no exercício de 2015, via SIMEC, sem com tudo haver por parte da
Prefeitura Municipal adoção das providências necessárias.

(i
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A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no Art. Sº,
" ”
Inciso Ill, letrar 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 dispêositivo, o
item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU-1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:
É

”[...] 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 seguinte
aÉi

conclusão:
1

I

[. .]a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
=

[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a
fiscalização da correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à
malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas
irregularidades, deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos [ ,,,] ao
ente político em questão, com fulcro no § 7º do art. 3º da MP nº 2.178—36/2001 e no
art. 25 da Resolução nº 32/2006, [ ]

Portanto, permanece a constatação.

3.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
A Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC 'aba execução orçamentária' os
dados referentes aos pagamentos efetuados pertinentes a execução das obras: ID 24470
(Loteamento Jequitibá, Bairro Calafate), ID 24472 (Loteamento Jacamim, Bairro São
Francisco, Lote 1) e ID 24473 (Loteamento Vale do Carandá, Bairro joão Eduardo ll),
conforme detalhado no campo evidência. contrariando o disposto no Item XIII do Termo de
"j" da Resolução/CD/FNDE nº 13, de
Compromisso e o Art. 5º, Inciso III, letras "f" e
08.06.2012 e alterações posteriores.
—

Evidências:

Relatório extraído em 12/05/2016 do sistema SIMEC - Obras 2.0, 'aba
execução orçamentária' e processos de pagamento pertinentes as notas fiscais abaixo
'

especificadas.
'

Obra (ID) “Documentação pendentes no SIMEC
Nota Fiscal nº 290, no valor de R$ 51.936,25, datada de 17/09/2015, emitida pela
24470

Empresa Neo Construção e Comércio Ltda
e laudo de medição correspondente.

e o

respectivo comprovante de pagamento
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24472

Notas Fiscais nºs 19, no valor de R$ 70.593,21; 25, no valor de R$ 77.668,20; 33, no
valor de R$ 54.838,57; 47, no valor de R$ 29.649,53; 51, no valor de R$ 56.144,66; e
74, no valor de R$ 62.507,75; datadas de 12/05/2014, 24/06/2014, 17/07/2014,
06/10/2014, 10/12/2014 e 17/09/2014, respectivamente, emitidas pela Empresa
Coluna Construções e Comércio Ltda e o respectivo comprovante de pagamento e
laudo de medição correspondente.

24473

Notas Fiscais nºs 49, no valor de R$ 24.666,34; 106, no valor de R$ 80.022,63; 129,
no valor de R$ 54.732,61; 138, no valor de R$ 120.395,83; 152, no valor de R$
39.428,33; 291, no valor de R$ 101.995,97; 365, no valor de R$ 51.777,74; 391, no
valor de R$ 103.174,18, e 416, no valor de R$ 76.679,22, datadas de 02/07/2014,
01/09/2014, 08/10/2014, 30/10/2014, 09/12/2014, 17/09/2015, 18/12/2015,
17/02/2016 e 23/03/2016, respectivamente, emitidas pela Empresa Neo Construção e
Comércio Ltda e o respectivo comprovante de pagamento e laudo de medição

correspondente.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029-002, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Ofício/Gab/SEME nº
13/2016, de 25/05/2016, a seguinte justificativa:
—

”... ID 24470 - referentes as Notas Fiscais nº 290, 412 e 445, já foram devidamente
inseridas no SIMEC pelos Engenheiros responsáveis pela obra. já a Nota Fiscal 518 e
02 da Empresa Prumo Engenharia e Comércio e Representações Ltda, não houve
como inserir uma vez que esta empreza é desistente nesta obra e outra já assumiu a
mesma sendo que o sistema só iria inserir esses dados como referência nesta outra
empresa; sendo assim será entrado em contadojunto ao FNDE para posterior
resolução desta problemática buscando a inserção correta destes dados no SIMEC.

ID 24473 - A Secretaria de Obras Públicas SEOP já foi notificada e já está sendo
providenciado junto ao Engenheiro responsável pela obra a inserção dos dados
citados no SIMEC".
—

Análise da equipe:
Em que pese à manifestação da Prefeitura Municipal quanto ao
questionamento da equipe da Auditoria, de que está efetivando & regularização das
informações referentes à execução das obras no SIMEC, verificou—se ainda, que a Diretoria
de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, apresentou a mesma notificação no
exercício de 2015, via SIMEC, sem com tudo haver por parte da Prefeitura Municipal
adoção das providências necessárias.

A ausência de atualização dos dados no SIMEC prejudica o acompanhamento
monitoramento por parte do FNDE, quanto à regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÃNCIA, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III, letras "f” e
"j” da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:
e o

%
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”f. cientiﬁcar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educaçao), no
endereço eletrônico http. //simec. mec. gov. br;”
&

’j. permitir ao FNDE () acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo, as
informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se refere ao
exame da documentação/'.
«

Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Registros de restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:

]

Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades, referentes
às obras: ID 24470 (Bairro Jequitibá), desde a data de 09/03/2016, ID 24471 (Bairro juarez
Távora), desde a data de 30/5/2014, ID 24472 (Bairro São Francisco), desde a data de
3/3/2015 e ID 24473 (Bairro Vale do Carandá), desde a data de 2/3/2015, em situação de
"aguardando providências e/ou correções" sem a devida adoção de providências por parte
da Prefeitura. contrariando 0 disposto no art. 10 da Resolução CD/FNDE nº13, de
08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0 - aba 'restrições
de 12/05/2016.

e

inconformidades',

ISIMEC-Obras 2.0 Aba: 'Restrições e Inconformidades'
Identificação da Obra (ID) “Código do evento
24470 (Bairro Jequitibá)

“

244716; ªmº luªre Z TªVº ª

”166156, desde a data de 09/03/2016.

128856,128857,128858, 128859,128860,128861, 179931
179932179933 e 179934, desde adata de 30/05/2014

24472 (Bairro São Francisco) [ 95340, 141434, 141439, 147304, desde a data de 03/03/20515
24473 ÉBªirrº Vªle dº
Caranda)

95131, 95132, 95133 e 141436, desde a data de 02/03/2015

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria— SA nº 029- 002, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Oficio/Gab/SEME nº
13/2016, de 25/05/2016, a seguinte justificativa:
"

Referente aos ID's 24470 Uequitibá) e 24471 (juarez Távora) segue em anexo
Relatório Técnico dos Engenheiros responsáveis. Referentes as ID's 24472 (São
Francisco) e 24473 (Vale do Carandá) a Secretária de Obras Públicas SEOPjá foi
responsável
Engenheiro
o
notificada e está providenciando a resolução, visto que
anexa.".
encontra-se de licença conforme justificativa
..
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Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2.0, constam apontamentos de
restrições e ínconformídades referentes à execução das obras de construção de unidades do
Proinfância, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura
Municipal, que contraria o disposto na Resolução CD/FNDE n913, 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 está implementando 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 obra, 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.

3.4 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.
Fato:
Conforme contido no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
SIMEC - Obras 2.0, Aba 'Execução Orçamentária', verificou—se
desconformidade nas informações inseridas pela Prefeitura, em relação a documentação
comprobatória apresentada, referente às obras: ID 24470 (Bairro jequítíbá), ID 24471
(Bairro Juarez Távora), ID 24472 (Bairro São Francisco) e IDi24473 (Bairro Vale do
Carandá), conforme detalhado no campo evidência, contraríándo o disposto no Art. 59,
Inciso III, letras ?f? e ?j? da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08.06.2012 e alterações
posteriores.

Ministério da Educação

—

Evidências:

Relatório extraído'em 12/05/2016 do sistema SIMEC - Obras 2.0, 'aba
execução orçamentária' e processos de pagamento pertinentes as notas fiscais
abaixo
especificadas.
IObra (ID) |Dados pendentes no SIMEC
]
Nota Fiscal nº 295, no valor de R$ 141.842,89, datada de 17/09/2015, emitida pela
Empresa Neo Construção e Comércio Ltda, foi lançado no sistema apenas o valor
referente à transferência à conta da empresa contratada, o valor de R$ 134.041,53,
não sendo lançado no SIMEC & parcela referente ao recolhimento do imposto
sobre
serviços e encargos sociais, o que resultou em valor a menor do débito evidenciado

~

na conta específica correspondente.

24471

Nota Fiscal nº 364, no valor de R$ 79.457,78, datada de 18/12/2015, emitida pela
Empresa Neo Construção e Comércio Ltda, foi lançado no sistema apenas o valor
referente à transferência à conta da empresa contratada, o valor de R$ 76.756,22,
sendo lançado no SIMEC & parcela referente ao recolhimento do imposto sobre
serviços e encargos sociais, o que resultou em valor a menor do débito evidenciado
na conta especíãca correspondente.
Nota Fiscal nº 410, no valor de R$ 88.196,25, datada de 15/03/2016, emitida pela
Empresa Neo Construção e Comércio Ltda, foi lançado no sistema apenas o valor
referente à transferência à conta da empresa contratada, o valor de R$ 85.197,58,
&
não sendo
ao recolhimento do ímpostcªãgg)
lançªªgqgçsãwggªmggâçsmg
serviços e encargos 30015113, o que resu ou em valor a menor do débito evidencmão
na conta específica correspondente.

Notas Fiscais nº 671, no valor de R$ 11.855,82; nº 683, no valor de R$ 80.840,79;
nº 690, no valor de R$ 111.160,52; nº 4, no valor de R$ 154.767,04; nº 18, no valor
de R$ 59.300,72; nº 19, no valor de R$ 70.593,21; nº 25, no valor de R$ 77366820;
nº 33, no valor de R$ 54.838,57; nº 47, no valor de R$ 29.649,53; nº 51, noivalor de
R$ 56.144,66 e nº 74, no valor de R$ 62.507,75, datadas de 26/09/2013,
17/12/2013, 12/02/2014, 27/03/2014, 12/05/2014, 12/05/2014, 24/06/2014,3
17/07/2014, 06/10/2014, 10/12/2014 e 17/09/2015, respectivamente, emitidas pela
Empresa Coluna Construções e Comércio Ltda, foram lançados no sistema apenas
os valores referentes às transferências à conta da empresa contratada, os valores
de R$ 11.464,58 (NF 671), R$ 78.173,05 (683), R$ 105.269,02 (690), R$
146.564,39 (NF 4), R$ 55.505,48 (NF 18), R$ 66.075,25 (NF 19), R$ 72.697,44 (NF
25), R$ 51.328,91 (NF 33), R$ 28.078,11 (NF 47), R$ 53.169,00 (NF 51) e R$
59.194,84 (NF 74), não sendo laçado no SIMEC as parcelas referentes ao
recolhimento do imposto sobre serviços e encargos sociais, o que resultaram em
valores a menor dos débitos evidenciados na conta especifica correspondente.
Notas Fiscais nº 736, no valor de R$ 12.922,88; nº 748, no valor de R$ 68.832,62;
nº 754, no valor de R$ 54.027,65; nº 764, no valor de R$ 58.686,34; nº 12, 'no valor
de R$ 80.341,27; nº 22, no valor de R$ 103.716,06; nº 31, no valor de R$
104.257,02; e nº 48, no valor de R$ 85.141,06, datadas de 09/09/2013, 04/11/2013,
03/12/2013, 18/12/2013, 12/02/2014, 25/03/2014, 15/05/2014 e 02/07/2014,
respectivamente, emitidas pela Empresa Neo Construção e Comércio Ltda,; foram
lançados no sistema apenas os valores referentes às transferências à contaê da
empresa contratada, os valores de R$ 12.237,97 (NF 736), R$ 65.184,49 (748), R$
51.164,19 (754), R$ 55.575,96 (NF 764), R$ 76.083,18 (NF 12), R$ 98.219,12 (NF
22), R$ 98.723,38 (NF 31) e R$ 80.628,59 (NF 48), não sendo lançado no SIMEC as
parcelas referentes ao recolhimento do imposto sobre serviços e encargos sociais,
o que resultaram em valores a menor dos débitos evidenciados na conta específica
correspondente.
'

24472

,

,

24473

'

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029-002, de 19/05/2016, a
Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, apresentou por meio do Oficio/Gab/SEME nº
13/2016, de 25/05/2016, a seguinte justificativa:
—

”

.. ID 24470 Nota Fiscal 151 ocorreu um erro no valor inserido divergindo da
documentação, sendo que o mesmo já foi resolvido pelo Engenheiro responsável".
—

Análise da equipe:
A inserção de dados divergentes no SIMEC pertinentes a execução das obras
e o monitoramento por parte do FNDE, quanto à regixlaridade
acompanhamento
prejudica o
da execução dos recursos repassados à conta do Proinfância, contrariando o disposto no Art.
”j" da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08.06.2012 e alterações
5º, Inciso III, letras ”f” e
posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:
”f. cientiﬁcar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMECí (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
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endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;”

”j. permitir ao FNDE
informações

e os

o acompanhamento da execução da(s) obra(s),fornecendo, as
documentos relacionados à execução do objeto no que serefere ao

exame da documentação,-"

Dessa forma, permanece a constatação.

3.5 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O CACS-FUNDEB não acompanhou a execução dos recursos transferidos pelo
FNDE à conta do Termo de Compromisso PAR nº 2502/2012, 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:
Expediente datado de 25/05/2016, do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB do Municipio de Rio Branco/AC, por ocasião da reunião
realizada entre a equipe da auditoria/FNDE e os membros do CACS/FUNDEB, em
25/05/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-004, de 25/05/2016, O
Presidente do Conselho do Acopanhameno e Controle Social do FUNDEB no Municipio de
Rio Branco/AC, apresentou por meio do documento s/n, datado de 25/05/2016, a seguinte

justificativa:
"...a SEME alega que em 2014/2015 não foram construídas creches com recuros do FUNDEB.
Portanto, teoricamente, não haveria necessidade de fiscalizção.".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide & constatação, tendo em Vista que os
recursos do Proinfância devem ser fiscalizados pelo CACS/FUNDEB conforme 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 CAOS—Fundeb, previstos no art.
24 da Lei nº 11.494, de 20 dejunho de 2007.,.".
Dessa forma, permanece a constatação.

4. Conclusão:

0
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4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, cdnstando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,33.1, 3.2,
foram verificadas impropriedades na operacionalização dos Prografmas que
merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis pelos programas.

3.3, 3.4 e 3.5

3.3. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que 1he(s) compete(m), âsobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.

3.4. Deve, 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 así demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Mífl'lstérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
'

3.5. 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.

5. Recomendações:

5.1.ÁDIRAE
5.1.1. Notificar & Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC para que
apresente à DIRAE/FNDE, em prazo certo, as medidas adotadas demonstrando a
regularização da entrega dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar às
escolas, bem como as medidas para, efetivamente, recompor o cumprimento dos cardápios
elaborados pela Nutricionista responsável - técnico, conforme subitem(ns) 1.1.
5.1.2. Notificar & Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC para que
apresente à DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo evidências
do item correspondente do relatório, conforme subitem(ns) 1.2.
5.1.3. Notificar & Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC, para que
apresente à DIRAE/FNDE, em prazo certo, Plano de Ação contendo prazos para exeCução de
ações, Visando assegurar a adequação da frota de veículo utilizada para o transporte de
escolar, nos termos vigentes do CTB, conforme subitem(ns) 2.1.
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5.1.4. Orientar o Conselho de Controle Social - CACS/FUNDEB a adotar
iniciativas que garantam a execução eficiente dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do PNATE, de acordo com a resolução do Programa e legislação pertinente,
conforme subitem(ns) 2.2.

5.1.5. Notificar & Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC para que
apresente a DlRAE/FNDE, em prazo certo, Plano de Ação contendo prazos para execução de
ações, Visando assegurar que os condutores contratados possuam a formação específica
para o transporte de escolar e as demais normas vigentes do CTB, conforme subitem(ns)
2.3.

5.1.6. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB - CAOS/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.
—

'

5.1.7. 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.
5.2. A DIGAP

5.2.1. Orientar & Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC a identificar os
comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo com a Resolução
do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.1.

5.2.2. Notificar a Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC para que, em
prazo certo, providencie a inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitem(ns) 3.2.

5.2.3. Elaborar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio
Branco/AC, no prazo de até 30 dias do recebimento deste relatório, Plano de Ação, 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, à DIGAP, que monitore "in loco" a implementação do
citado Plano de Ação, até que todas as inconsistências sejam resolvidas, conforme
subitem(ns) 3.3.
5.2.4. Avaliar previamente as inconsistências evidenciadas pela equipe
da Auditoria Interna do FNDE, notificar em seguida a Prefeitura para que, em prazo certo,
proceda a regularização dos dados no SIMEC, corrigindo as inconsistências detectadas pela
equipe de fiscalização do FNDE e apontadas neste relatório, conforme subitem(ns) 3.4.
5.2.5. Orientar o Conselho de Controle Social - CACS/FUNDEB & adotar
iniciativas que garantam a atuação eficiente dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Proinfância, de acordo com a resolução do Programa e

legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.5.
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5.2.6. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controãle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselhd extrato
deste Relatório de Auditoria, para conhecimento do contido no item 3- PAC II PROINFÃNCIA.

6. Encaminhamento:
6.1. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: &) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas nas páginas 8 e 9, referente ao Programa Nacional do Livro
Didático- PNLD; e às providências adotadas em relação às recomendações contidas no
subitem 5 1; 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'goutras e
denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e
da Ouvidoria do FNDE;
'

6.2. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DÉIGAP: &)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 5.2,- b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da plestação 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, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE ;
—

6.3. Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da presíação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015, e PAC II PROGRAMA PROINFÃNCIA
CONSTRUÇÃO DE CRECHES, Termos de Compromisso PACZ nº 2502/2012 ;
—

6.4.

à

-

Coordenação de Auditoria

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 5.1;

e

COAUD, para acompanhar as
à DIGAP, contidas no subitem 5.2,-

6.5. à Prefeitura do Município de Rio Branco/AC, para conhecimento.

Em 06/06/2016
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 15/2016
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

Águªs
tefe da DIFIP

~

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Emil/(Ll

20%

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0109303).

Em

Mu

m-

‘f

b

Auditora—Chefe Substituta
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