MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
'
_._Zg"

Auditoria Interna

'

Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 19/2016
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Auditoria realizada no período de

junho de 2016, objetivando
legislação, quanto às ações e procedimentos

verificar

13 a 24 de

a adequação e a conformidade à
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria
Interna - PAINT/2016.

A fiscalização verificou, por amostragem, & aplicação de R$ 11.186.505,03 (onze milhões,
cento e oitenta e seis mil, quinhentos e cinco reais etrês centavos), distribuídos entre as
seguintes ações:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015 - 08 nº 42/2016, valor
fiscalizado R$ 6.511.499,38, referente ao subitem 91 do PAINT/2016.
Analisados por:
e
-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015 - 08 nº
59/2016, valor fiscalizado R$ 730.563,27, referente ao subitem 92 do PAINT/2016.

—

»

—

Anªlisadº pºr:
de Compromisso: PAC2 nº 201032/2011 (IDs nºs 19831 e
nº
nº
04110/2013 (ID
24909); e PACZ Nº 4130/2013 (ID nº 19800), referentes
19812); PAC2
ao subitem 93 do PAINT/2016, OS nº 60/2016, montante fiscalizado de R$ 3.418.496,98; 6
Termo de Compromisso nº 201400641, incluido mediante alteração no PAINT/2016, valor
fiscalizado R$ 525.945,40.
Analisado por:
—

PAC

II PROINFANCIA - Termos
—

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2015. Este programa é realizado por meio de
distribuição de livros às escolas da rede de ensino municipal, sem a transferência direta de
recursos.
Analisado pºr:
—

Histórico:
A rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho —
SEMED Porto Velho, é formada por estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam os anos !,inícíais do ensino fundamental, sendo que alguns estabelecimentos ofertam também os anos
?

«:
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finais. Há, ainda, escolas que atendem ao Ensino de Jovens

PNLD,

&

e

Adultos

—

EJA.

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
rede da SEMED Porto Velho foi beneficiada no exercício 2016 com:

- distribuição íntegra] dos livros didáticos para
fundamental ;

o

segmento de

—

lº ao Sº ano do ensino

-

reposição integral de livros consumíveis de Língua Estrangeira, Filosofia e
Sociologia;

reposição e complementação parcial de livros reutilizáveis para os segmentos de 69
ao 99 ano do ensino fundamental e lº ao 3º ano do ensino médio; e

—

~~
~
~
~~~ ~
—

obras complementares

A equipe de auditoria, no período de 13/06 & 17/06/201, fiscalizou 22 Escolas
Municipais, sendo 10 na zona urbana e 12 na zona rural. Conforme quadro abaixo:
[

Séries ºfertadas

“

Escola

Código

Zona

Fundamental EJA

Rural

1ª ao 9ª

] Rural

lº ao 59

Rural

1“ ao 9“

Rural

19 ao

EMEF Francisco ]. Chiquílíto c. Erse||11045809

~

~

[EMEF josé Rodrigues

11037580

EMEF Ermelino Monteiro Brasil

11001011

EMEF Riacho Azul

11046651

EMEF Flor de Cupuaçu

|

|

11046660

EMEF Manoel Pedro Pereira

Rural

11001461

Rural

~

[EMEF Antônio Augusto Vasconcelos "11000465

[EMEIEF João Afro Vieira

|

“11002182

lº segmento

1º ao 9º

lhº

|Bura1

1111001267

[EMEF Santo AntônioI

|~

sº

ao 59

10 ao

9“

19 ao

sº

||

|

~

Rural

[Rural

19 ao 59

~

~

1ª segmento

||

|

“19 e 2“ seg
|1º e 2ª seg

[EMEF Cora Coralina

11003693

“Rural

H1º ao 5g

IEMEIEF joaquim Vicente Rondon

11037881

Rural

[EMEF Deigmar Moraes de Souza

“11000864

Rural

“EMEF Estela de Araújo Compasso

11001038
11037865

[Urbana
Urbana

"lº ao sº
"lº ao 90
lº ao 5ª
lº ao 5º

11118814

Urbana

1º ao Sº

1º segmento

EMEF Prof. Pedro Tavares Batalha

10037636

Urbana

1ª segmento

EMEIEF Chapeuzinho Vermelho

11037512

Urbana

1102956

Urbana

lº ao 59
lº ao 59
lº ao Sº

11048301

Urbana

1

Urbana

1“ ao Sª

EMEF Ulisses Soares Ferreira

EMEIEF Pé de Murici

~

“EMEF Senador Olavo Gomes Pires

EMEIEF Castanheiras

EMEF Joaquim Vicente Rondon
EMEF Manoel aparício Nunes

IEMEF Padre Chiquinho

~
~
|

[

!

11001275

|

Ilº ao 59

"Urbana

"lº ao Sº

|

|

]

|

ano

Urbana

11045167
11001828

º

~

19 e

2ª seg

lº segmento
lª e 2ª seg

~
~

RA. Nº 19/2016 / PREF MUN DE PORTO VELHO

As visitas foram realizadas junto com técnicos da SEMED Porto Velho,
responsáveis pela execução do Programa no município.

PNLD Campo tem regras próprias, dispostas na Resolução CD/FNDE nº 40,
Faz—se necessaria esta diferenciação em relação ao PNLD (urbano)
devido às peculiaridades das escolas situadas em zonas rurais, tais como: difícil acesso e/ou
comunicação, alta incidência de séries multiseriadas, escola com poucas turmas, etc. Diante
disto, procurou-se atingir o máximo de escolas de difícil acesso/distantes da sede do
município, de modo a extrair o mais fidedignamente possível a situação do campo quanto ao
Programa.
O

de 26 de

julho de 2011.

Porto Velho tinha em sua rede, em 2015, 61 escolas rurais e 55 escolas
urbanas. Algumas delas situadas a mais de trezentos quilômetros da sede do município e em
regiões que o acesso se dá somente por meio ﬂuvial. Por estas características, as questões
apontadas pelos membros das escolas rurais e urbanas diferem bastante em alguns itens do
questionário.

_

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de
e entrevistas a diretores(as) e/ou coordenadores(as), algumas vezes com a
presença de professores(as), nas escolas listadas .

questionários

percentuais registrados são resultado do tratamento dessas informações e
sintetizam a visão dos entrevistados em conjunto com as observações da equipe de
fiscalização, 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.
Os

Durante as visitas foram verificadas as documentações referentes ao controle
de entrega e devolução dos livros didáticos e a participação dos professores na escolha dos

títulos.
1 -

Material de divulgação entregue nas escolas

Na zona urbana, 60% dos entrevistados declararam receber o material de
divulgação Via Correios e também entregue diretamente na escola por representante das
editoras e 40% apenas via Correios.

Na zona rural a entrega é feita pela SEMED. Das escolas visitadas 33% (4
escolas) disseram que não receberam amostras.

Apesar de haver entrega diretamente nas escolas, apenas uma das
entrevistadas afirmou desconhecer a proibição de entrega diretamente pelas editoras, tendo
dado acesso de seus representantes aos professores. Os demais afirmaram que os
representantes das editoras não têm acesso aos professores e ao processo de escolha.

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
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”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 0 ﬁnal
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como
a entrega de materiais de forma impessoal, pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo
funcional evidente com o Titular de Direito Autoral/'
—

2 -

a

Participação dos professores na escolha do livro

Quanto à zona urbana, 70% apresentaram comprovante de participação dos
professores na escolha do livro. Os 30% restantes, apesar de não apresentarem ata da
escolha, afirmaram que tinha havido participação dos professores.
Para escolas da zona rural, a escolha é feita em conjunto por todas as escolas
Secretaria de Educação assegurar as condições para que os professores das
escolas participantes atuem no processo de escolha, conforme disposto no artigo 7º, inciso
III, alínea c da Resolução CD/FNDE nº 40, de 26 de julho de 2011.
e cabe a

Das 12 escolas rurais visitadas, 6 disseram não haver participado da escolha,
devido às dificuldades inerentes ao campo, sobretudo quanto à distância.

profissionais responsáveis pelo Programa na SEMED disseram que 0
tempo para escolha é muito reduzido, dificultando a participação das escolas rurais, que
muitas vezes não conseguem sequer ser avisadas ou não conseguem se organizar para se
Os

deslocarem à sede do municipio.
3

—

Plano Politico Pedagógico

77% das escolas visitadas afirmaram que a escolha do livro considerou o
Projeto Politico Pedagogico (PPP) da escola, sendo que na zona urbana o percentual atingiu
100%.

4 - Dificuldade na entrega dos livros
59% das escolas visitadas disseram que houve problema na entrega do livro,
sendo que todas estas (13 escolas) tiveram problemas com entrega dos livros
posteriormente ao inicio do período letivo, 10 na zona rural e 3 na zona urbana.
5

—

Livros de 2ª opção

rural, devido

30% das escolas urbanas disseram que receberam livros da 2ª opção. Na zona
baixa participação dos professores na escolha do livro, a maioria não soube

à

responder.
6 Quantidade de livros didáticos destinados à utilização em 2016 (devolução ao
final de 2015, remessa no inicio do ano letivo de 2016 e redistribuição pela
—

entidade).
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titulos/séries,
suficiente.

Das 22 escolas visitadas, 14 afirmaram que houve falta em diversos
6 que houve falta em alguns títulos/séries e 2 que a quantidade de livros foi

A maioria dos casos de falta de livros foi por aumento/variação de matrícula.
Isso se deu, segundo os entrevistados, por dois fatores: 1º— Estado e Município fizeram um
acordo para que cada ente cuidasse de apenas séries/anos específicos. O município de Porto
Velho tornou-se responsável pelos 1Q ao Sº anos do ensino fundamental e o Estado de
Rondônia do 69 ao 99 anos do ensino fundamental e pelo ensino médio. Por causa desse
ajuste, o município recebeu grande quantitativo de alunos dos anos iniciais do fundamental
oriundos do Estado. E transferiu ao Estado os alunos dos anos finais do fundamental,- 2º Devido às obras de usinas hidrelétricas no Estado, há uma rotatividade muito grande de
alunos, sobretudo na zona rural, onde se encontram tais obras. A cada nova etapa finalizada
das usinas, saem e chegam alunos.
7 -

Controle de entrega dos livros aos alunos

86% das escolas apresentaram documentos do controle de entrega dos livros
aos alunos, em conformidade com o que dispõe a alínea
inciso IV, art. 8º, da
nº
Resolução/CD/FNDE
42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

h,

apresentaram este controle são
livros serem dos próprios alunos
escola tem tão pouco aluno que este controle não se faz

Ressalta—se que as todas as escolas que não

da zona

rural

e

justificaram que seria pelo fato

(consumíveis), ou porque

a

de os

necessário.
8 - Controle de devolução dos

livros ao final do ano letivo

e

apuração do percentual

devolvido
Todas as 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.
8º, 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 que seja
mensurado o percentual devolvido, conforme dispõe a alínea ”h", inciso IV, art. Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
No entanto, apesar de não haver o cálculo do percentual devolvido, as escolas
estimaram a devolução em percentuais que variaram de 80% a 97%.

Para escolas rurais este item não se aplica, posto que todos os livros
entregues são consumíveis.
9 - Livros não

utilizados nas escolas

gestores afirmaram que ficam com uma pequena reserva para caso de novas
matrículas, 11 que havia livros fora do triênio de validade utilizados para pesquisa, recortes,
ou pelos próprios alunos quando a quantidade de livro não é suficiente. Ou seja, em alguns
6
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casos, os livros acabam tendo um periodo de utilização letiva superior a três anos, para
compensar entrega em número inferior ao necessário.
Em 3 escolas havia livros excedentes de EJA.

10 - Desfazimento dos livros fora do

triênio de utilização

80% das escolas da zona urbana doam os livros aos alunos. 30% mantem os

livros na escola.
Para escolas rurais este item não se aplica, posto que todos os livros
entregues são consumíveis.
11 - Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático
Em uma escala de ótimo & ruim, passando por regular e bom, 54% das escolas
avaliaram o Programa como bom, 23% como ótimo e 23% como regular. As escolas urbanas
fizeram uma avaliação melhor do Programa, com 40% considerando-o ótimo e apenas 10%
regular. já na zona rural, 33% consideraram o Programa regular e apenas 8% ótimo.

12 - Sugestões para aperfeiçoamento do Programa
Das 22 escolas visitadas 21 apresentaram sugestões/solicitações para o
aperfeiçoamento do Programa. Segue a consolidação:

Item

N 9 de
%
escolas

1

10

Sugestão/Solicitação

45%

A região norte e o estado de Rondônia não são
bem representados nos livros, principalmente
os de História e de Geografia

~
~

[2

7L7

32%

Melhorar

3

5

23 ºA)

3

14 ºA)

Disponibilizar os livros antes do início do ano letivo
(atraso na entrega/entrega parcelada)
Maior participação dos professores da zona rural na
escolha do livro

4

5

9%

2

o

processo de Remanejamento/Ajuste/Adicional

.

Os livros didáticos não levam em consideração
a baixa escolarização dos alunos do campo

(poucos passam pela educação infantil)

']!Mais opções de títulos para o

6

2

“9%

7

1

5 ()A)

Adotar o sistema de livro texto
,
de exercmos

l8

1

5%

Aumento do prazo para escolha do livro

l9

”1

5%

Atualizar

10

I

1

I

5 oA,

Campo
e

livro

.

o

acervo da biblioteca

Maior apoio pedagógico no próprio livro
das disciplinas de artes e línguas, pois
.
N
muitas vezes o professor que ministra nao
.

da área
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.

,

e

.

.

,

SWº

Disponibilizar livros paradídáticos (PNBE)
que falem sobre a região e o Estado

5 (,/o

Que as editoras ofereçam um serviço de
,
«3m as escolas que escolheram seus tltulos.

17

11

12
~

1
~ ~

~

~

.

~ ~

x

~

13 - Considerações

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

o PPP.

Quanto a aspectos administrativos do Programa, destaca-se a não
disponibilidade do livro antes do início do ano letivo, subdividindo-se em duas vertentes: 1ª
A entrega inicial com atraso e/ou parcelada; e 2ª - A falta de livros suficientes para
Secretaría de Educação fazer 0 remanejamento dos livros de acordo com a demanda e a
demora ou não envio por parte do FNDE de lotes adicionais solicitados. Atrasos na entrega
e demora no processo de remanejamento/adicionais prejudicam o trabalho pedagógico
desenvolvido pelos professores. A maioria das escolas sugeriu/solicitou melhorias quanto a
—

estes aspectos.

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

solicitar à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho que oriente às
escolas & apurarem o percentual de livros devolvidos ao final de cada ano,
conforme item 8 (Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo e
-

apuração do percentual devolvido);

solicitar à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho que oriente as
escolas de sua rede a não receberem títulos entregues diretamente à escola
por representantes de editora, conforme item 1 (Material de divulgação
entregue nas escolas);
-

analisar as sugestões/solicitações apresentadas pelo corpo diretor das
escolas visitadas, conforme item 12 (Sugestões para aperfeiçoamento do
Programa), sobretudo quanto aos pontos 1, 2, 3 e 4, que foram mencionados
por um grande número de entrevistados.
—

].

PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas &
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contribuir para

a

redução dos índices de evasão

e

para formação de bons hábitos

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 4.978.896,00
Extensão dos exames:
Analisada por amostragem a aplicação dos recursos financeiros, transferidos
pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no montante de
R$4.924.697,58, correspondentes aos repasses para as escolas e aquisições de gêneros
alimentícios realizados pela Prefeitura Municipal de Porto Velho no período de 13/03/2015 a
17/03/2016. Ainda, analisou-se também por amostragem as despesas realizadas pelas
Unidades Executoras relacionadas no quadro abaixo, no montante de R$1.586.801,80, em
razão dos repasses na forma descentralizada adotada pela Prefeitura Municipal.

Unidade Executora UEX

Valor repassado pela Prefeitura para as unidades
executores das escolas, conforme documentação
constante nos processos de prestação de contas
referente ao exercício de 2015 — R$

l11047925 / EMEIEF 12 de Outubro

102.382,00

—

]11000368 / EMEF 13 de Maio

11041064 / EMEIEF Alegria

88.386,00

~
~
56.820,00

11048301 / EMEIEF Castanheira *

EMEIEF São José Filhas da Cruz *
EMEIEF Solar da Paz *

59.460,00

11049170 / EMEF Ely Bezerra de Salles **

41.508,00

11001003 / EMEF Engº Wadih Darwich
Zacarias

87.666,00

11001 011 / EMEF Ermelindo Monteiro Brasil

45.312,00

11047909 / EMEIEF Esperança

58.854,28

11001038 / EMEF Estela de Araújo Compasso

78.852,00

11048280 / EMEF Flamboyant

54.300,00

11001186 / EMEF Henrique Dias

11001275 / EMEF Joaquim Vicente Rondon
11

11001313 / EMEIEF José Augusto da Silva

11045167 / EMEF Manoel Aparicio Nunes
Almeida

~

205.649,39

001828 / EMEF PE Chiquinho

111002883 / EMEIEF Pingo de Gente

83.594,41

58.804,00
85.494,00

11037733 / EMEIEF Meu Pequeno Jones **

11041056 / EMEI Moranguinho

~

42.720,00

~ 037881 / EMEIEF joaquim Vicente Rondon

_1_1

.

37.576,00

~

1040556 / EMEIEF Prof Mana ]ac1ra Feitosa
de Carvalho

35.960,00
50.704,00

ll75.994,00

1

61. 8 40, 00
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11002263 / EMEF São Luíz Gonzaga ***
4.500,00

11040548 / EMEF Rio Verde ***

~

11048522 / EMEI Sementes do Araca

61.205,72

11037865 / EMEF Ulisses Soares Ferreira

73.1 1 0,00

11047178 / EMEIEF Vovó Helena

36.110,00

TOTAL

~

~

ANALISADO

[1.586.801,80
~

lº

Observações: (*) Escola da UEX Castanheira. (**) Analisada & prestação de contas referente ao
semestre/2015. (***) Escola da UEX Consórcio Escolar Anibal Martins.

Constatações:
1.1 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

Programa.
Fato:
A Entidade realizou a transferência de recursos do Programa às escolas de
sua rede de ensino fora do prazo previsto, que seria no máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE, em desacordo com o disposto no 539
do Art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 8730-0 da agência 2757-X do Banco
do Brasil e os seguintes processos administrativos:

~

'Repasses para 34 escolas da Educação Especial

~

—

Data do repasse
efetuado pelo FNDE

Data do repasse
efetuado pela SEMED

?;;ígªlêgª

10/03/2015

07/04/2015

128

09/06/2015

~

29/06/2015
~

Parcela

~

~

Fevereiro (1)
Maio (4)

junho

(5)

julho (6)

~

"05/10/2015

03/09/2015

[05/10/2015

32

05/10/2015

03/12/2015

59

Outubro (9)

06/11/2015

~

~

~

[Novembro (10)

~

“27/07/2015

~

"05/01/2016

03/12/2015

”04/03/2016

dos dias de

~

20

[06/07/2015

Setembro (8)

~

FNDEXSEMED

"07/08/2015

Agosto (7)

~

Processo nº 09.00076-00/2015

21

|59

~
27

|

"59

|

[Repasses para 49 escolas de Mais Educação - Processo nº 09.00075-00/2015

Data do repasse
efetuado pelo FNDE

Parcela
lFevereiro (1)

|
~

10/03/2015

R.A. Nº 19/2016

~

/ PREF MUN

dos

Data do repasse
efetuado pela SEMED

das de

1123122233

FNDEXSEMED

10/04/2015

31

?~

~~

DE PORTO VELHO

gde 43

ª
5,33

[

0 (4)

015

5/06/2015

(6)

06/08/2015

09/10/2015

osto (7)

03/09/2015

09/10/2015

Setembro (8)

05/10/2015

03/12/2015

Outubro (9)
Novembro (10)

06/11/2015

03/12/2015

05/01/2016

17/03/2016

Repasses para 49 escolas de Mais Educação - Processo nº 09.00201-00/2015

~
~~

Diferença dos dias de

Pªmelª

3:123:35:

unho (5)

SIÉNDE

EfªãggorggâªeEMED

gg’ggfssEMED

[06/08/2015

04/12/2015

120

julho (6)

06/08/2015

04/12/2015

120

Agosto (7)

03/09/2015

04/12/2015

92

Setembro (8)

05/10/2015

[04/12/2015

60

Outubro (9)

05/11/2015

04/12/2015

28

Novembro (10)

05/01/2016

15/02/2016

41

para 36 escolas de Creche

—

Processo nº 09.00066—00/2015

do repasse
efetuado pelo FNDE
evereíro (1)
(2)

aio (4)
(5)
0 (6)

10/03/2015

31/03/2015

13/04/2015

07/05/2015

9/06/2015

15/06/2015

7/2015

1/07/2015

8/2015

1/09/2015

este (7)

3/09/2015

1/09/2015

Setembro (8)

5/10/2015

3/12/2015

Outubro (9)
ovembro (10)

06/11/2015

3/12/2015

05/01/2016

15/02/2016

~ ~

Repasses para 58 escolas da Educação

Parcela

dos dias de

ta do repasse
etuado pela SEMED

EXSEMED

~

Infantil - Processo nº 09.00067—00/2015

Data do repasse
efetuado pelo FNDE

Data do repasse
efetuado pela SEMED

Diferença dos dias de
repasses
FNDEXSEMED

Fevereiro (1)

10/03/2015

07/04/2015

28

[Março (2)

13/04/2015

18/05/2015

35

~Maio (4)

09/06/2015

23/06/2015

14

06/07/2015

21/07/2015

15

junho (5)

RA. Nº 19/2016 / PREF MUN DE PORTO VELHO

~

10 de 43

~

É
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o (6)

07/08/2015

16/09/2015

03/09/2015

16/09/2015

Setembro (8)

05/10/2015

18/11/2015

Outubro (9)

06/11/2015

18/11/2015

(7)

Repasses para 91 escolas do Ensino Fundamental - Processo nº 09.00063-00/2015

Parcela

Data do repasse
efetuado pelo FNDE

~

~~

Data do repasse
efetuado pela SEMED

~
~

Diferença dos dias de

~

IDÉÉISZSDÉSSEMED

Fevereiro (1)

10/03/2015

Março (2)

13/04/2015

Abril (3)

18/05/2015

Maio (4)

09/06/2015

[23/06/2015

Junho (5)

06/07/2015

21/07/2015

julho (6)

07/08/2015

15/09/2015

03/09/2015

15/09/2015

Setembro (8)

IOS/10/2015

17/11/2015

43

Outubro (9)

“06/11/2015

17/11/2015

[11

~
~

Agosto (7)

~

27/03/2015
04/05/2015

I

21/05/2015

17

21

03

]

14
15

39

12

Repasses para 32 escolas da Educação de jovens e Adultos - Processo nº 09.00062—00/2015

~

Diferença dos dias de

Parcela

Data do repasse
efetuado pelo FNDE

Data do repasse
efetuado pela SEMED

Fevereiro (1)

10/03/2015

08/04/2015

29

Maio (4)

09/06/2015

25/06/2015

16

repasses
FNDEXSEMED

Manifestação da entidade:
S.A. nº 033—007/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
—

e informações constantes do Mem. Nº 88/2016/DACP—D—
SEMED, de 30/06/2016

justificativas

2. Esta Secretaria ainda não tem gestão plena dos recursos e depende de
outra secretaria para a realização das transferências dos repasses, o que
dificulta todo esse processo.

3. Informamos ainda que no período em que houve maior demora na
realização dos repasses de recurso às unidades escolares, ocorreu justamente
no período em que o FNDE atrasou na realização dos depósitos dos convênios,

"his 43
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sendo este debitado no início do período de férias escolares e recesso natalino
dos servidores desta secretaria.
4. justifica-se ainda que a não realização dos respectivos repasses às unidades
executoras dentro do período determinado pela Resolução, não prejudicou a
execução das atividades atinentes aos programas, pois já estavam no período
de encerramento das atividades escolares e ainda tinham recursos financeiros
que poderiam estar utilizando, caso fosse necessário.
5. É imperioso ressaltar, que por motivos de força maior, no início do ano de
2016 houve a substituição de servidores, o que trouxe um prejuízo ainda
maior no gerenciamento dos recursos. Porém, esta secretaria já tomou todas
as providências cabíveis para a retomada do cumprimento dos prazos

estabelecido pela Resolução n. 26/2013.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 8º, 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
escolas de educação básica pertencentes à sua rede de ensino ou às Unidades Executoras
UEX, observado:
—

§39A 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.

Dessa forma, permanece a constatação, com a ressalva de que a Prefeitura
a retomada do
cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução.

Municipal de Porto Velho/RO informou que tomou providências para

1.2 Não atendimento ao princípio de segregação de funções.

Fato:
A nutricionista cadastrada como responsável-técnica pelo Programa, exerce a
função de membro do Conselho de Alimentação Escolar CAE, órgão de fiscalização da
execução d0 PNAE, o que contraria o princípio da segregação de funções.
—

Evidências:
Consulta ao Cadastro de Nutricionista

—

SINUTRI

e

Consulta ao SIMEC,

referente aos dados do CAE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 033-007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
—

Encaminhamos Oficio Nº 2227/DAE/GAB/SEMED.
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na“,
7

desvinculação da nutricionista Nadia Gomes da Costa, CRN nº 1806, 7ª
Região, das funções de membro do Conselho de Alimentação Escolar CAE,
haja vista que a mesma está cadastrada como Responsável Técnico RT pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar, função que continuará
desenvolvendo.
—

—

Análise da equipe:
O exercício de atribuições, de forma concomitante, por parte do mesmo
profissional de nutrição afronta à segregação de funções, que decorre dos princípios

elencados no art. 37 da Constituição Federal, precipuamente da legalidade, da moralidade e
da eficiência. Consiste na repartição de funções entre os agentes públicos de forma a evitar
que um mesmo órgão ou indivíduo exerça atividades conflitantes umas com as outras
especialmente aquelas que envolvam a prática de atos em fases iniciais de um processo e,
posteriormente de fiscalização desses mesmos atos.
Assim, o nutricionista, que é Vinculado ao quadro da Entidade Executora, tem
um papel primordial na gestão do Programa, especialmente na fase inicial do processo de
aquisição dos gêneros alimentícios, cujo planejamento do cardápio vincula as compras
realizadas pela Entidade Executora. Além disso, tem a atribuição, no âmbito da entidade
executora, de acompanhar a execução do Programa desde a aquisição dos gêneros
alimentícios, incluindo o preparo, & distribuição e o consumo das refeições pelos escolares
(art. 59, H c/c art. 12, & lº, II e é 39, c/c art. 19, da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de
junho de 2013),

Enquanto que sua atuação como membro do CAE, órgão fiscalizador e
deliberativo, atribui—lhe & responsabilidade pela fiscalização da aplicação dos recursos,
assegurando O cumprimento das diretrizes e do objetivo do programa. Tal atuação se
materializa com a emissão, por parte daquela colegiado, do parecer conclusivo acerca da
execução do programa, que é peça fundamental da prestação de contas da entidade ao
FNDE sobre a regularidade da execução do programa em determinado exercício (art. Sº, III
c/c art. 3, da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 dejunho de 2013).
Assim, percebe—se que a atividade fiscalizadora do Conselho não é compatível
com a atuação de pessoa inserida no contexto da gestão do Programa. Do contrário, pode—se
ficar sob suspeição & opinião do conselho com relação ao posicionamento conclusivo acerca
da prestação de contas, vez que um de seus membros também atua na execução do

programa.

A Prefeitura Municipal não atentou para as orientações do Tribunal de Contas
da União TCU, quanto à segregação de funções, conforme contido no Acórdão 2848/2010
-

—

Plenário/TCU:
(...) A acumulação, de Coordenadora de Merenda Escolar da Secretaria de Educação
atenta flagrantemente contra o princípio da segregação de funções, princípio basilara
qualquer atividade de controle Ao praticar atos de gestão relativos & merenda
escolar, o(a) servidor(a) deixa de possuir a independência exigida para o escorreito
exercício do papel fiscalizador a ser desempenhado pelo Conselho de Alimentação
Escolar.
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Inobstante a ausência de verificação de prejuízo à execução do programa,
permanece a constatação, devendo a Entidade tomar providências no sentido de evitar que,
no âmbito do PNAE, ocorra fatos de similar natureza, ou seja a atribuição a um mesmo
agente de atividades de gestão ou execução do Programa concomitantemente com as de
fiscalização.
1.3 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento de 12.706 (doze mil, setecentos e seis) alunos
matriculados na educação básica, declarados no censo de 2015, a Prefeitura disponibilizou
uma nutricionista Responsável Técnica (RT) e duas nutricionistas Quadro Técnico (QT),
contrariando o que determina o art. 12, § 2º da Resolução nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Consulta ao cadastro de nutricionistas do Programa no SINUTRI e Relatório
de Rede de Atendimento por alunos — Censo Escolar 2014 — Clientela 2015.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 033-007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
—

Ressaltamos que foram solicitadas 05 (cinco) profissionais ocupantes do cargo
de Especialista em Educação — Nutrição Escolar pra atender a demanda desta

Secretaria Municipal de Educação

—

SEMED

(Ofício nº

0327/DP/DA/GAB/SEMED ..,), porém recebemos como resposta da Secretaria
Municipal de Administração (Ofício nº 2669/ASEE/GAB/SEMAD ...),
informando a impossibilidade do atendimento em observância à Lei de
Responsabilidade Fiscal — LRF, informação corroborada pelo Memorando nº
2222/DP/DA/SEMED

Análise da equipe:
A justificava não elide a constatação. A situação apresentada contraria
determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/ENDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por
escolar. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 465, de
23/08/2010, conforme segue:
de alunos

de nutricionistas

Carga horária técnica mínima
recomendada

500

1

RT

a 1.000

1

RT +

QT

horas

1.001 a 2.500

1

RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 3 OT

30 horas

1

30 horas
1
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”1 RT + 3 OT e +

“Acima de 5.000

1

QT a cada fração de 2.500 alunos

”30 horas

][

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.

Verifica-se o papel central que os profissionais de nutricão desempenham na
execução do Programa, sendo eles os responsáveis técnicos pela qualidade e adequação da
alimentação oferecida aos alunos. Dessa forma, deve a Prefeitura Municipal garantir 1 (um)
Responsável Técnico RT e 6 (seis) Quadro Técnico QT, vinculados para atender aos
12.706 alunos de sua rede, conforme quantitativo mínimo determinado pelo Conselho
Federal de Nutrição.
—

—

Portanto, permanece

a

constatação.

1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
Em visitas às instalações das escolas, verificou—se que as condições das
escolas são inadequadas para armazenagem de gêneros alimentícios, por apresentarem: As
janelas e as saídas de exautores não possuem telas de proteção para evitar entrada de
vetores e pragas; Utilização dos locais de armazenamento de gêneros alimentícios para a
guarda de materiais alheios à alimentação, 0 que pode acarretar a contaminação dos
produtos estocados, em desacordo com o disposto no § 4º, do artigo 33 da Resolução
FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Visitas as instalações das unidades escolares a seguir:

~

Unidade Escolar

Constatação

EMEIEF Alegria

Janela sem tela de proteção milimétrica contra vetores
Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção

milimétrica contra vetores

Cor de Jambo

Gêneros alimentícios guardados junto a outros
materiais alheios à alimentação escolar

~

EMEIF Senador Darcy Ribeiro

Três botijões de gás no ambiente interno da cozinha,
sendo dois de reserva podendo ocasionar acidentes, no
caso de vazamento.

EMEIEF 12 de Outubro

Janela sem tela de proteção milimétrica contra vetores

_

Instituto Alencar Freitas

Saída do exaustor e janela da cozinha sem tela de
proteção milimétrica contra vetores

Prateleira de madeira (empenada) da cozinha
encostada na parede
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M

Cor de Jambo: Saída do exaustor da cozinha sem tela de proteção
mílimétríca

~

~

~

~

Cor de jambo: Gêneros alimentícios guardados junto a outros
materiais alheios

Senador Darcy Ribeiro: Três botijões de gás no ambiente interno da
cozinha

12 de Outubro: janela sem tela de proteção milimétrica contra

Inst. Alencar Freitas: Pratelena de madeira (empenada) da cozinha na
parede

~

vetores

,

RA. Nº 19/2016 / PREF MUN DE PORTO VELHO

16 de 43

~

~

Inst. Alencar Freitas: Janela da cozinha sem tela de proteção
milimétrica

Inst. Alencar Freitas: Saída do exaustor sem tela de proteção
milimétrica

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 033—007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
—

Informamos que os gestores são orientados frequentemente quanto ao uso
adequado do depósito de alimentos e sua organização. Encaminhamos cópia
do Ofício Circ. Nº 154/2015/DAE/GAB/SEMED
Ofício Circular nº
081/23/04/15
Ofício circ. 32/2016/DAE/GAB/SEMED
e Ofício Circular nº
207/2015/DAE/GAB/SEMED, de 19/11/15 ..., documentos que foram
encaminhados às Unidades Executoras com orientações quanto ao
armazenamento, guarda e conservação dos gêneros alimentícios adquiridos
para a confecção da merenda escolar. Ressaltamos que nas formações aos
gestores, nas supervisões feitas pela equipe de nutrição da Divisão de
Alimentação Escolar/DIALE, esta orientação e' abordada no check list para a
devida instrução aos gestor quanto às orientações a serem cumpridas.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO esclarece que realizou orientações
aos gestores escolares quanto ao armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
alimentícios, no entanto, na verificação in loco constatou-se que os depósitos de gêneros
alimentícios nas escolas visitadas apresentam condições inadequadas de armazenamento,
bem como utilização dos locais para a guarda de materiais alheios a alimentação, 0 que
pode acarretar a contaminação dos produtos estocados.
De acordo com o § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de
alimentos de qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o
transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo
Programa. Ressalta-se ainda que a ausência de infraestrutura adequada dos depósitos de
gêneros alimentícios das escolas municipais contraria o item 4.1.4, da Resolução RDC nº
216 da ANVISA, de 15/09/04, o qual estabelece que as aberturas externas das áreas de
armazenamento, inclusive o sistema de exaustão, devem estar providas de telas
—

("1
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mílimetradas para impedir o acesso de vetores
devem ser removíveis para facilitar a limpeza.

e

pragas urbanas, sendo que essas telas

Dessa forma, permanece a constatação.

1.5 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa ou Convênio.

Fato:
A Prefeitura Municipal não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas
conta específica com o nome do Programa e do FNDE, em desacºrdo ppm o disposto no
art. 62 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores.
à

Evidências:

~
~
~

Notas Fiscais exemplificadas, conforme quadro demonstrativo:

~

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE

J

—

Empx“ esa
,

.

_

DG Imp e Exp de Prod Ahmentunos Ltda EPP

N

G

—

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda EPP

,
,
Hanna Comercw Generos Ahmentmms Serv1ços Ltda - ME
,

,

A

_

,

,

~

Número do
DANFE

Data

2164

25/02/2015 21.946,87

2584

26/05/2015||3.629,86

2127

12/06/2015 3.506,82

2133

12/06/2015 345,37

2134

12/06/2015 3.164,96

5302

12/06/2015 7.631,96

Valor — R$

5304

12/06/2015 311,04

4876

29/04/2015 191,52

A M L Martins Ltda ME

4881

29/04/2015 1.603,20

5234

09/07/2015 10.473,97

Roldão Braga Ribeiro ME

4164

|04/05/2015 395,30

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 033—007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:

justificativas

e informações constantes do Mem.

Nº 88/2016/DACP—D-

SEMED, de 30/06/2016

6.Referente às notas fiscais das despesas efetuadas, onde não foram
identificadas o nome do Programa/Convênio, da EEX e do FNDE,
esclarecemos que nestes casos específicos citadas pela equipe do FNDE, a
Unidade Executora e a própria Prefeitura, pois se trata de recursos adquiridos
por aquelas escolas que não foram escolarizadas a alimentação escolar.

&
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7. No que concerne a não identificação dos demais itens nas notas fiscais, esta
secretaria ao tomar conhecimento de tal irregularidade adotou providências
cabíveis de forma a sand—las. Contudo no Termo de Referência dos processos
em questão, há identificação em destaque, que as aquisições serão custeadas
por recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas Notas Fiscais contraria o disposto no art. 62
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores, o qual estabelece que:
"as notas fiscais, que são documentos comprobatórios, devem ser identificadas
com a denominação ”Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE" e
com o nome do FNDE".
—

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são 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

Conforme

o

Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/T CU:

. a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte.

Dessa forma, permanece a presente constatação.

1.6 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
As Unidades Escolares efetuaram pagamentos aos fornecedores, por meio da
emissão de cheques, em desacordo com o disposto no inciso XVII, do artigo 38, da
Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, e no § lº do artigo 29 do Decreto Federal nº
7.507, de 27/06/2011.

Evidências:

.

Extratos bancários (amostragem) constantes nas prestações de contas das
unidades executoras das seguintes escolas, por amostragem:
"Extratos bancários do Banco do Brasil
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ência Nº

Unidade Escolar
Sementes do Araça

Conta Corrente Nº

2290-X

52.718-1

ovó Helena

231-X

17.499-8

12 de Outubro

231—X

17.390-8

Governador Joaquim Vicente
Rondon

181—X

13.542-9

Professora Maria Jacira F. de
Carvalho

181-X

5.214-0

3231-X

6.406—7

705

30.429—8

Bezerra Salles

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 033-007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
—

Os Gestores das UEX/SEMED são conscientes da necessidade da utilização do
gerenciador financeiro, que agiliza a movimentação e o controle dos recursos
recebidos do Governo Federal facilitando, assim, a consulta a extratos,
pagamentos e outros serviços do género. Apesar dos avanços legais o
pagamento aos fornecedores ainda continuam sendo feitos por meio de
emissão de cheques, contrariando as normas vigentes. O Município de Porto
Velho RO, assim como os demais da região Norte do país vive uma realidade
diferente: falta de computadores nas UEX, principalmente nas Unidades da
Zona Rural, falta de uma rede lógica adequada e pessoal capacitado para
—

operacionalizar

o

sistema (Texto extraído do Mem. Nº

087/NCPC/ASTEC/GSB/SEMED, de 30/06/2016 ...). Quanto à utilização do
cheque nominal para pagamentos a fornecedores, informamos que, diante das
dificuldades enfrentadas no acesso a informatização (transferência on line)
das escolas, os gestores efetivam os pagamentos através de cheques nominais
e cruzados.
Ressaltamos que envidaremos esforços para que as UEX sejam orientadas, na
medida de seu acesso a informatização, quanto ao uso do meio eletrônico para
efetuarem os pagamentos mediante crédito em conta corrente de titularidade
dos fornecedores devidamente identificados.

Análise da equipe:
A movimentação de recursos por meio não eletrônico, contraria 0 disposto no
inciso XVII, do artigo 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, e no § lª do artigo
2º do Decreto Federal nº 7.507, de 27 de Junho de 2011:
movimentação dos recursos financeiros realizar-se-á exclusivamente por
meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores devidamente identijicados.
a

Mantém-se a constatação, com

a

ressalva de que
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Prefeitura alegou que

empreenderá esforços para adequar a estrutura das escolas de sua rede às formas de
liquidação das despesas previstas na legislação do Programa.
1.7 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:

~
~
~

Veríficaram-se débitos referentes à tarifas bancárias realizadas na conta
corrente específica do programa, nos valores demonstrados no quadro demonstrativo nas
evidências, em desacordo com os arts. 18 e 38, da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

~

Evidências:

Extratos bancários das unidades executoras das seguintes escolas:
[11048522 / EMEI SEMENTES DO ARACA

~
]

[Conta 52728-1, Agência 2290—X, Banco do Brasil

|Data

"Histórico

Valor - R$
|!

|05/01/2015[ Tar Manut Conta
|08/O1/2015] Tar Extr Agencí

|

|

2,10

||

21,90

||

2,10

||

2,10

.

~

03/02/2015 |Tar Manut Conta
[13/02/2015|Ta1—Extr Agenci

13/02/2015l Tar Extr Agencí
13/02/2015HTar Extr Agencí

|I

2,10

[13/02/201 5| Tar Extr Agencí

||

2,10

|13/02/2015 Tar Extr Agencí

~

~

21,90]

|

|

|

|

|

][

2,10

|13/02/2015 Tar Extr Agenci

||

2,10]

[13/02/2015 Tar Extr Agencí

||

2,10

los/03/2015llTar Manut Conta

||

21,90

05/03/2015 Tar Extr Agenci

||

~

2,10

[02/04/2015| Tar Manut Conta

21,90

0,85

[13/04/2015 ]Tar Extr Agencí

2,10

~

16/04/2015 Tar Processamento Cheque!

05/05/2015 Tar Manuten Conta Ativa

~

|

|O7/05/2015llTar Extr Mês Anterior—Ag

]

2,00

|

0,85

|

0,85

~

||

2,10

||

18,40

[13/05/2015||Tar Processamento Cheque"

0,85

|08/05/2015llTarífa Fornec Cheque

I

21,90

|o7/05/2015 Tar Processamento Cheque
~

|

~~

|10/04/2015l Tar Processamento Cheque

[15/04/2015 )Tar Proces Cheq

|

2,10]

05/03/2015 Tar Extr Agencí
~

]

|

|

!

A
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[26/05/2015 Tar Processamento Cheque"
[02/06/2015 Tar Manuten Conta Ativa

[[

1,70

[

21,90

[

[05/06/2015[[Tar Processamento Cheque"

2,00[

[08/06/2015[[Tar Processamento Cheque"

0,85

Eme/2015 Tar Processamento Cheque

0,85

[

[06/07/2015 Tar Processamento Cheque

0,85

[

[03/08/2015 Tar Processamento Cheque“

0,85

[04/08/2015 [Tar Manuten Conta Ativa [[
[28/08/2015 [Tar Processamento Cheque

21,90

29,00

16/09/2015[ Tar Processamento Cheque”

2,00

[28/09/2015[[Tar Processamento Cheque

0,85

[

[02/10/2015[[Tar Manuten Conta Ativa

[

29,00

[23/10/2015[[Tar Processamento Cheque"

0,85

[26/10/2015[[Tar Processamento Cheque”

1,70

[30/10/2015[ Tar Processamento Cheque

1,70

[

[04/1 1/2015[ Tar Processamento Cheque

[09/11/2015 Tarifa Fornec Cheque

[

[

0,85

[[

[04/11/2015[[Tar Manuten Conta Ativa

[

0,85

[31/08/2015 [Tar Processamento Cheque

02/09/2015[Tar Manuten Conta Ativa

[

[

[

[

[

[

0,85

[

29,00

[[

19,20

[

[10/11/2015 Tar Processamento Cheque[

0,85

23/11/2015 Tar Processamento Cheque [
02/12/2015 Tar Manuten Conta Ativa

0,85

29,00

03/12/2015 Tar Processamento Cheque“

0,85

[17/12/2015 Tar Processamento Cheque

0,85[

21/12/2015[[Tar Processamento Cheque

0,85

22/12/2015[[Tar Processamento Cheque”

0,85

23/12/2015[[Tar Processamento Cheque

0,85

[

T

o

t al

~

360,20

11047178 / EMEIEF

vovo

[

[

[

[

[

[

HELENA

[

Conta 17499-8, Agência 3231-X, Banco do Brasil

[Data

"Histórico

[06/01/2015[[Tarifa de Pacote de Serviços

[[

[

[g7/01/2015[[Tarifa Devolução de Cheque
[
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Valor

[

- R$

42,00
21,50
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105/02/2015llTarifa de Pacote de Serviços"

42,00

[30/04/2015uTarifa de Pacote de Serviços"

46,00!

30/04/2015nTarífa de Pacote de Serviços]

46,00

|06/05/2015 [Tarifa de Pacote de Serviços]

46,05]

[05/06/2015 |Tarífa de Pacote de Serviços!

MW

.06/07/2015HTarifa de Pacote de Serviços

~

46,00]

05/08/2015 Tarifa de Pacote de Serviços

46,0m

“08/09/2015'Tarífa de Pacote de Serviços

52,50

06/10/2015 Tarifa de Pacote de Serviços

52,50

[14/10/2015 Tar Agenda Fin

|

1,50

05/11/2015 [Tarifa de Pacote de Serviços"

52,50

07/12/2015 [Tarifa de Pacote de Serviços"

52,50

~

~

[

|

|

|

|

~

|T o

1:

al

593,00]

||

11049170 / EMEF ELY BEZERRA DE SALLES

*

Conta 30429-8, Agência 2270-5, Banco do Brasil

“Histórico

Data

"

Valor - R$

12/01/2015 Tarifa Pacote de Serviços

36,00

10/02/2015 Tarifa Pacote de Serviços

36,00

~

~~

l15/O4/2015llTar Processamento Cheque
IT o

2,00

t al

74,00

~~

~

|

[

~
~
~

11040556 / EMEIEF PROF MARIA ]ACIRA
FEITOSA DE CARVALHO

Conta 5214-0, Agência 3181—X, Banco do Brasil
Valor - R$
Data
"Histórico
"

19/05/2015]|Tari Adic Cheque Compel

7,63

28/07/2015]|Tari Adíc Cheque Compe

10,93

25/08/2015IlTarí Adic Cheque Compe

06/11/2015llTari Adic Cheque Compe

~

12,20
12,20

~

Total

]

]

42,96

~
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11048280 / E ME F FLAMBOYANT
Conta 26406—7, Agéncia 3231—X, Banco do Brasil

Data

]Histórico

Valor - R$

~
~
~
~~
]]

05/01/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa

]]

21,90

]]

30,00

]]

2,10

]]

21,90

]]

21,90

]26/01/2015] Tarifa Renovação Cadatro

]27/01/2015]]Tarifa Extrato Solio na Agência

03/02/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa

03/03/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa

]02/04/2015]LTar1fa Manutenção Conta Ativa

]]

21,90

07/04/2015 Tarifa Processamento de Cheque"

1,70

13/04/2015 Tarifa Processamento de Cheque“

0,85

]15/04/2015]]Tarífa Processamento de Cheque"

2,00

E5/04/2015Itfarifa Processamento de Cheque“
20/04/2015] Tarifa Processamento de Chequâ]
27/04/2015 Tarifa Processamento de Cheque]

0,85

0,85

05/05/2015 Tarifa Processamento de Cheque]

1,70

]

]

]

~

]

.

]05/05/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa

]

2,00

21,90

]11/05/2015 Tarifa Processamento de Cheque]

0,85

I13/05/2015 Tarifa Processamento de Cheque”

0,85

]27/05/2015 Tarifa Processamento de Cheque

0,85

]

29/05/2015 Tarifa Processamento de Cheque
29/05/2015 Tarifa de Fornecimento Cheque

2,00

I

18,40

]29/05/2015] Tarifa Processamento de ChequeII
]02/06/2015] Tarifa Manutenção Conta Ativa

]]

0,85

21,90

]

I

]

]08/06/2015]]Tarifa Processamento de Cheque"
E0/06/2015] Tarifa Processamento de Cheque]

0,85

16/06/2015 Tarifa Extrato Mês em Curso-Ag

2,23

25/06/2015 Tarifa Processamento de Cheque

2,00]

02/07/2015 ]Tarifa Manutenção Conta Ativa

]

0,85

21,90

09/07/2015 ]Tarifa Processamento de Cheque]

0,85

O9/07/2015]]Tarifa Extrato Solio na Agência

2,23

]]

I24/07/2015IITarifa Processamento de Cheque"
27/07/2015 Tarifa Renovação Cadastro
]]

30,00

30/07/2015 Tarifa Processamento de Cheque

2,00

]O4/08/2015]]Tarifa Manutenção Conta Ativa

0,85

]

]

]

]

]

]

21,90

'
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]11/08/2015]]Tarifa Processamento de Cheque“

2,00

]13/08/2015]]"1"arífa Processamento de Cheque“

0,85

]18/08/2015]]Tarifa Processamento de Cheque]

0,85

]19/08/2015]]Tarífa Processamento de Cheque]

0,85

I25/08/2015IITarifa Processamento de ChequeII
27/08/2015IITarifa Processamento de ChequeII

1,70

1,70]

28/08/2015 ]Tarifa Processamento de Cheque“

1,70

]31/08/2015 ]Tarifa Processamento de Cheque]]

0,85

~
~

]

]

I

02/09/2015]]Tarifa Manutenção Conta Ativa
03/09/2015IITarifa de Fornecimento Cheque

[I

21,90

]]

19,20

I

I

]

]

I

]

]25/09/2015]]Tarifa Processamento de Cheque]

2,00

29/09/2015 Tarifa Processamento de ChequeII
30/09/2015 Tarifa Processamento de Cheque

1,70]
0,85

]01/10/2015]]Tarifa Processamento de Cheque

0,85

]

13/11/2015]]Tarífa Processamento de Cheque
20/11/2015 Tarifa Processamento de Cheque
]25/ 11/2015 Tarifa Processamento de Cheque

26/11/2015 Tarifa Processamento de Cheque

0,85

29,00

]]

08/10/2015]]Tarífa Processamento de Cheque]]
04/11/2015]]Tarifa Manutenção Conta Ativa

'

'

0,85

]

]

0,85

2,00

0,85

0,85

2,00

]26/11/2015 Tarifa Processamento de Cheque

2,00

03/12/2015]]Tarifa Processamento de Cheque

]

29,00

26/11/2015 Tarifa Processamento de Cheque“
02/12/2015 Tarifa Manutenção Conta Ativa

]

~
~
~

]02/10/2015]]Tarifa Processamento de Cheque]
IO2/10/2015IITan'fa Manutenção Conta Ativa

]

]

]

]

29,00

0,85

]

~

04/12/2015IITarifa Processamento de Cheque

I09/12/2015IITarifa Processamento de Cheque"
10/12/2015 Tarifa de Fornecimento Cheque

0,85
0,85

19,20

15/12/2015 Tarifa Processamento de Cheque

0,85

]16/12/2015 ]Tarifa Processamento de Cheque“

1,70

16/12/2015 Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA]

1,70

17/12/2015 Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA]

1,70

17/12/2015 Tarifa Processamento de Cheque

0,85

21/12/2015 Tarifa Processamento de Cheque

0,85

22/12/2015 Tarifa Processamento de Cheque

1,70

22/12/2015] Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA

1,70

24/12/2015]Tar1'fa Processamento de Cheque

0,80

]

]

]

]

l

I

fa
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€

“T

otal

[]

470,76

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria S.A. nº 033-007/2016, de
12/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, a
seguinte justificativa:
Em atendimento

à

—

Em 2014, ao detectar que estavam ocorrendo descontos de taxas bancárias
referentes à manutenção 9 movimentações bancárias de contas—corrente
abertas pelos Conselhos Escolares para a aplicação de recursos de Programas
Nacionais oriundos do FNDE/MEC, a Assessoria Técnica/GAB/SEMED
providenciou, junto & Titular da Secretaria Municipal de Educação a
assinatura e o envio do Ofício nº 3833/20]4/ASTEC/GAB/SEMED, de 27 de
novembro de 2014 à Gerência Central do Banco do Brasil em Rondônia,
invocando o Acordo de Cooperação Mútua nº 41/2011, assinado em
02/02/2011 entre o FNDE e a Direção Nacional do Banco do Brasil para
solicitar a cessação e devolução das cobranças das referidas taxas aos
Conselhos Escolares das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, como
se comprova com a cópia anexa.
Com o Ofício nº 940/2016 ASTEC/GAB/SEMED, de 15 de março de 2016,
produzido pela ASTEC/GAB/SEMED (.., ), foi feita a reiteração dos termos do
Ofício nº 3833/2014/ASTEC/GAB/SEMED, de 27 de novembro de 2014 à
Gerência do Banco do Brasil em Rondônia, considerando que, no Relatório da
visita de monitoramento da Controladoria Geral da União quanto a aplicação
dos recursos financeiros do PNAE foram decretadas as cobranças das aludidas
taxas nas escolas municipais visitadas.
—

Pelo Ofício nº 941/2016—ASTEC/GAB/SEMED, de 15 de março de 2016,
produzido pela ASTEC/GAB/SEMED (cópia anexa com o comprovante de
remessa), endereçado ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, foi solicitada a interveção do FNDEjunto à Gerência Nacional
do Banco do Brasil, visando à isenção das cobranças das taxas bancárias, de
que se trata neste documento, considerando o Acordo de Cooperação Mútua
nº 41/2011.
Em resposta aos Ofícios nº 3833/2014/ASTEC/GAB/SEMED e nº 940/2016 —
ASTEC/GAB/SEMED, a Gerência Geral do Banco do Brasil UN, Porto Velho—
R0, apresentou o Ofício 008/2016, de 04 de abril de 2016 à Titular desta
Secretaria Municipal de Educação (...), por meio do qual orienta sobre as
taxas passíveis de isenção com o Acordo de Cooperação Mútua nº 41/2011 e
solicita a relação de todas as contas dos Conselhos Escolares e/ou Consórcios
das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino que estão com cobranças ou
lançamento de débitos ativos.
Em atendimento ao Ofício 008/2016 do Banco do Brasil, foi enviado o Ofício
nº 2023/2016-ASTEC/GAB/SEMED, de 13 de junho de 2016, produzido pela
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Assessoria Técnica/GAB/SEMED (...)

à

Gerência Geral UM da

Superintendência do Banco do Brasil em Porto Velho—RO, sobre

o

qual a

SEMED aguarda o posicionamento.
Como se observa do descrito acima, a Secretaria Municipal de Educação vem
tentando resolver a situação, considerando entender que a cobrança das taxas
efetivadas nas contas-corrente das Unidades Executoras das Escolas da Rede
Pública Municipal de Ensino de Porto Velho se deu por inobservância, por
parte do Banco do Brasil, do Acordo de Cooperação Mútua nº 41/2011, razão
pela qual pediu por meio do Ofício nº 941/201õ-ASTEC/GAB/SEMED, a
intervenção do FNDE junto à Central Nacional da Instituição Bancária para a
solução da questão.

Desta forma, solicita-se ao FNDE que acione o Banco do Brasil, por intermédio
da Central Nacional, no sentido de orientar à Gerência Geral UN da
Instituição bancária em Porto Velho, o ressarcimento dos valores lançados e
que autorize a isenção do Município de Porto Velho de quaisquer devoluções
de valores apontados (...) constante do Relatório de Visita de Auditoria Interna
referente à aplicação dos recursos do (...) PNAE do exercício de 2015, onde
são elencados os valores das Escolas.- EMEI Sementes do Araçá, EMEIEF Vovó
Helena, EMEF Ely Bezerra de Salles; EMEIEF Professora Maria ]acira Feitosa
de Carvalho e EMEF Flamboyant, no total geral de R$1.540,92 (...) ou outros
valores de mesma similaridade que vierem a ser detectados na audítagem ou
apreciação da aplicação dos recursos do programa deste e de outros
exercícios.

Análise da equipe!
A Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, define a forma da transferência,
operacionalização e movimentação dos recursos financeiros do PNAE, bem como afirma que
os recursos se destinam exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios, conforme
se vê nos arts. 18 e 38:
.Art. 18 Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE
serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

Art. 38

O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congénere,
nos termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de
gêneros alimentícios,

A referida Resolução prevê ainda, no inciso IX do art. 38, a isenção do
pagamento de despesas bancárias, correspondentes à movimentação e manutenção de conta
corrente, nos termos do Acordo de Cooperação Mútua nº 41, de 02/02/2011 celebrado entre
esta Autarquia e o Banco do Brasil SIA, conforme se vê:
IX - nos termos dos Acordos de Coºperação Mútua ceiebrados entre o FNDE e
os bancos parceiros, a EEx é isenta do pagamento de tarifas bancárias,
fornecimento de extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer taxas
similares referentes à manutenção e movimentação da conta corrente aberta
“..

“u
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para as ações do PNAE;

Foi constatada pela Equipe de Auditoria, & realização de débitos de tarifas
bancárias nas contas correntes abertas para & operacionalização e execução do PNAE pelas
Unidades Executoras, na forma de escolarização, sendo demandado à Prefeitura Municipal
de Porto Velho, por meio da Solicitação de Auditoria nº 033-007/2016, de 12/05/2016, os
esclarecimentos e regularização.
Vale ressaltar que sobre a descentralização da forma da operacionalização da
execução do PNAE, o art. 8º da Resolução CD/FNDE define:
Art. 89 É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os
recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado no
art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica
pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

A Prefeitura Municipal de Porto Velho em sua manifestação à Solicitação de
Auditoria, por meio do Ofício nº 2317/2016, de 01/07/2016, alega que encaminhou o Ofício
nº 3833/2014/ASTEC/GAB/SEMED, de 27/11/2014, para a Gerência Central do Banco do
Brasil em Rondônia, invocando 0 Acordo de Cooperação Mútua nº 41/2011 e solicitando a
cessação e devolução das cobranças das referidas taxas aos Conselhos Escolares. Em
15/03/2016, a Entidade emite o Ofício nº 940/2016/ASTEC/GAB/SEME, reiterando &
solicitação ao Banco do Brasil ao Ofício supracitado.
Em resposta aos ofícios acima, o Banco do Brasil emitiu o Ofício 008/2016, de
04/04/2016, por meio do qual informa da existência da Instrução Interna nº 475-1, que
regulamenta sobre as contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a
isenção de taxas com base no Acordo citado e solicita a relação de todas as contas dos
Conselhos Escolares e/ou Consórcios das Escolas da Rede Pública que estão com cobranças
ou lançamento de débitos ativos. Por meio do Ofício nº 2023/2016—ASTEC/GAB/SEMED, de
13/06/2016, & SEMED encaminha & relação dos conselhos escolares com as respectivas
contas correntes para a Superintendência do Banco do Brasil.

A SEMED, por meio do Ofício nº 941/2016/ASTEC/GAB/SEMED, de
15/03/2016, solicita ao FNDE & intervenção junto à Gerência Nacional do Banco dó Brasil,
visando à isenção das cobranças bancárias, considerando o Acordo de Cooperação Mútua nº
41/201 1.
O Ofício nº 941/2016/ASTEC/GAB/SEMED foi recepcionado no FNDE em
23/03/2016 e encaminhado à Diretoria Financeira, em 06/04/2016, onde encontra-se para
análise na Divisão de Pagamento de Bolsas e Domicílio Bancário - DIPAB.

Verifica-se, portanto, a necessidade da manifestação da Diretoria Financeira
quanto à solicitação da Prefeitura Municipal objetivando ações junto ao Banco do Brasil no
que se refere à cessação de cobrança indevida das tarifas bancárias bem como o
ressarcimento daquelas taxas descontadas indevidamente, em inobservância ao mencionado
Termo de Acordo de Cooperação Mútua.

Igualmente, deve ser informada à Coordenação Geral de Contabilidade
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Acompanhamento da Prestação de Contas CGCAP, quanto aos resultados obtidos junto ao
Banco do Brasil, visando subsidiar a análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal.
—

No entanto, permanece a constatação tendo em vista que é indevido o
desconto de tarifas bancárias, devendo ser os recursos destinados exclusivamente para a
aquisição de gêneros alimentícios,
_

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 0
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$ 730.563,27
Extensão dos exames:

FNDE

a

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar » PNATE, do

exercício 2015.

Constatações:

2.1 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura Municipal não possui regulamentação própria que discipline o
uso dos veículos destinados ao transporte de escolares, contrariando o disposto no § único
do art. 39, da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
Não atendimento a SA 033-000/2016, de 13/06/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 033-003/2016, de 31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de Ofício nº 2225/CMTE/GAB/SEMED, de 05/07/2016, a

seguinte justificativa:
A prefeitura do Município de Porto Velho ainda não tem legislação própria que
regularize o uso do veículo do transporte escolar, será solicitado aos setores
competentes providências para a elaboração do documento.

Análise da equipe:

,4
( *O

RA. Nº 19/2016 / PREF MUN DE PORTO VELHO

29 de 43

~

A ausência de legislação própria que regulamente o transporte do escolar
disposto § único do art. 3º, da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, e
alterações posteriores, o qual estabelece que 0 uso dos veículos de transporte escolar deve
ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, observando as disposições legais Vigentes:

contraria

o

Parágrafo único. Compete aos municípios, Distrito Federal e Estados,
regulamentar, por meio de instrumento legal próprio, os critérios e
procedimentos para operacionalização do Programa de Transporte Escolar,
destinados aos alunos da Educação Básica das suas respectivas redes de
ensmo.

Dessa forma mantém-se a constatação.

2.2 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O CAOS—FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle
social e fiscalização da execução do Programa, contrariando os arts. 3º e 18º da Resolução
CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, sendo constatado:
ausência de quórum nas reuniões deliberativas ;
- ausência de plano de trabalho e relatório
de atividades desenvolvidas pelo Conselho, bem
como registro de reunião em ata, referente ao exercício de 2015;
- existências de espaços sem preenchimentos
no Livro Ata de Reunião do CAC's FUNDEB; e
ausência de registro de reunião do Conselho, referente ao exercício de 2015.
—

—

Evidências:

do FUNDEB

—

Ata de registro de reunião do Conselho de Acompanhamento
CAC'S FUNDEB.

e

Controle Social

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 033-003/2016, de 31/03/2016, ao
Conselho Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB, no entanto, até a presente
data não houve manifestação.

Análise da equipe:
A atuação deficiente do CAOS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
controle social da execução do PNATE, o que contraria o exposto nos arts. 39 e 189 da
Resolução (JD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, transcritos a seguir:
art. 39 Participam d0 PNATE:
(...)

III

—

o

Conselho de Acompanhamento
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Manutenção

e

Desenvolvimento da Educação Básica

e

de Valorização dos

Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), responsável pelo
acompanhamento e controle social, bem como pelo recebimento, análise ,e
encaminhamento, ao FNDE, da prestação de contas do Programa, conforme
estabelecido no § 13, art. 24 da Lei nº 11.494, de 2007.
( ...)

art. 18 A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao
PNATE e' de competência do MEC, do FNDE, do CAOS/FUNDEB e dos órgãos
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante a
realização de auditorias, de fiscalizações, de inspeções e da análise dos
processos que originarem as prestações de contas.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.
Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi identificada com o nome
do Programa e/ou FNDE, contrariando o disposto no § 59, art. 14, da Resolução CD/FNDE nº
5, de 28/05/2015.

Evidências:
Notas fiscais a seguir:

Tipo do
documento

Data de
pagamento

[NEE-00355

30/03/2015

INPE-00256

30/03/2015

INPE-00257

30/03/2015

~

[NEE-00313

21/07/2015

”183.053,99

.

.

Prestador de Serv1ço

Flecha Transportes

e

Turismo Ltda

Valor
.

.

aªoprrado

I46.520,72

92.720,00

7

49.193,53

l

NEE-00332 l21/07/2015 “132.969,00
NEE-00359 10/11/2015 1126092297
Valortotal:R$“765.385,21
li

]

]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 033-003/2016, de 31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de Ofício nº 2225/CMTE/GAB/SEMED, de 05/07/2016, a
seguinte justificativa:

Por um lapso de nossa parte não houve

a

identificação com

o

nome do
.e
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programa nas notas fiscais, justificamos que a partir de agora serão tomadas
as devidas providências para que se proceda ao pagamento das notas fiscais
somente com o carimbo de identificação do programa.

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que adotará providências para
proceder a identificação das Notas Fiscais com o nome do Programa e do FNDE, permanece
a contatação, tendo em vista que esse procedimento não foi adotado nos documentos
referentes ao exercício de 2015, portanto, a ausência de identificação da documentação
comprobatória das despesas com o nome do Programa e do FNDE contraria o disposto no §
Sº, art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015:
'

_

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

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastantes graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
(.,), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (..) ao ente político em questão (...).
O

Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 795/5008

-

Primeira

Câmara, orienta:
'

(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2011

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo
C, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações

B e

Articuladas PAC nº 201032/2011,
—

PACZ nº 04110 e 4130 ambos de 2013.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.713.112,94
Extensão dos exames:

elencadas a

Analisada
seguir:
1

—

&

aplicação dos recursos repassados

e

visitadas as construções

Termo de Compromisso PAC2 11137/2014, vigência 30/03/2017:

-

Creche do Bairro Três Marias, ID 19800, valor repassado R$ 1.227.333,06
(100%), em execução (92,16% da obra executada, segundo SIMEC).
2

—

Termo de Compromisso PAC2 201032/2011, vigência 30/03/2017:

-

Creche Bairro Areia Branca, ID 19831, valor repassado R$ 1.207.326,90
(100%), em execução (95,04% da obra executada, segundo SIMEC);

-

Creche do Bairro Eletronorte, ID 19812, valor repassado R$ 734.725,64
(60%), em execução (93,07% da obra executada, segundo SIMEC).

3

—

Termo de Compromisso PAC2 4110/2013, Vigência 31/12/2016:

Creche/Pré—Escola Alfaville, valor repassado R$ 249.111,38 (14,48%), em
execução (76,44%da obra executada, segundo SIMEC).

—

Foi incluído no escopo dos trabalhos o Termo de Compromisso PAR
201400641, no valor de R$ 525.945,40, firmado para aquisição de equipamentos e
mobiliário para as Unidades Escolares Creche do Bairro Jardim Santana (ID 19782) e
Creche do Bairro jardim Santana II (ID 19789).

Informação:
Termo de Compromisso PAR 201400641 foi firmado para aquisição de
equipamentos e mobiliário para as Unidades Escolares Creche do Bairro Jardim Santana (ID
19782) e Creche do Bairro Jardim Santana II (ID 19789), dentre outras. Porém, apesar de as
obras já estarem prontas, o recurso repassado para compra de equipamento e mobiliário
não havia sido utilizado. Diante deste fato, apesar de o termo de compromisso mencionado
não constar da Ordem de Serviço emitida para esta fiscalização, a equipe de auditoria,
levando em consideração a complementariedade das ações, decidiu incluir a verificação da
não execução dos recursos no escopo de seu trabalho, gerando a constatação consignada no
subitem 3.3 deste Relatório.
O

Quanto às obras, cabe registrar que apesar de haver no SIMEC restrições
quanto à execução de todas elas, a Prefeitura tem aplicado recursos próprios para
continuidade das construções, evitando paralisações. Ressalte-se que consta do SIMEC as
justificativas pela não superação das restrições apontadas pela equipe técnica deste Fundo.

R.A. Nº 19/2016
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Constatações:
3.1 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:
A Prefeitura pagou despesas de obra referente ao Termo de Compromisso
PAC2 nº 11137/2014, ID nº 19800, com recursos da conta específica do Termo de
Compromisso PAC2 nº 4110/2013, contrariando o disposto no Art. 59, inciso III, alínea b,
Resolução CD/FNDE 13, de 08/06/2012.

Evidências:
1 - Extratos bancários da conta corrente nº 8428-5, agência nº 2757-X, do
Banco do Brasil, aberta exclusivamente para execução do Termo de Compromisso nº
4110/2013;

2 -

Comprovantes de pagamento;

3 -

Notas fiscais abaixo identificadas.

Favorecido

"CNPJ

MM MATRIZ
CONSTRUÇÓES

MM MATRIZ
CONSTRUÇÓES

e

”NF

“Data

05.701,882/0001—36 203
.

05.701.882/0001-36 279

“Valor (R$)

22/08/2012

127.489,02

25/10/2012

291.666,11

[

Manifestação da entidade:
Até a conclusão deste relatório não houve resposta a S.A nº 033—004/2016.

Análise da equipe:
A Resolução CD/FNDE 13, de 08 de junho de 2012, que "Estabelece os
critérios de transferência automática de recursos & municípios, estados e ao Distrito
Federal, a título de apoio financeiro, para construção de unidades de educação infantil

—

Proinfância, quadras esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras escolares no
âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento PAC2”, determina, em seu .Art. Sº, inciso
III, alínea b, que:
—

Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:

(..)
III. aos municípios, estados

e ao

Distrito Federal:
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(...)

b) utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/ MEC
exclusivamente no cumprimento do objeto firmado no Termo de Compromisso
(...)

Note-se que a Resolução vincula a utilização do recurso a objeto específico
firmado no Termo de Compromisso, restrição esta que não autoriza o EEX & pagar despesas
de uma obra com recursos destinados para construção de obra prevista em Termo de
Compromisso distinto.
Em atendimento aos termos da legislação específica do Programa, os recursos
repassados para Execução do Termo de Compromisso nº 4110/2013 utilizados para
pagamento de despesa de obra referente ao Termo de compromisso nº 11137/2014 deverão
ser restituídos à conta específica do primeiro (BB, agência nº 2757—X, C/C 9428—5),
devidamente corrigidos.

Contudo, deve & DIGAP avaliar previamente a movimentação financeira das
contas dos dois Termos de Compromisso, PACZ 11137/2014 e PACZ 4110/2013, adotando
prontamente as medidas que julgar cabíveis, inclusive sobre a eventual impugnação de
valores caso caracterizado danos ao erário, considerando tal avaliação na manifestação, de
sua competência, que deverá fazer nas respectivas prestações de contas.

3.2 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Não havia placa de identificação nas seguintes obras, contrariando a
CD/FNDE
13, de 08/06/2012, em seu artigo Sº, inciso III, alínea h:
Resolução
Creche Bairro Areia Branca - ID 19831 e
1
2- Creche/pré escola Alfaville - ID 24909.
A placa de identificação da obra Creche do Bairro Eletronorte ID 19812 - estava tombada,
não permitindo sua Visualização.
,-

—

Evidências:
Relatório fotográfico:

Alfaville - ID 24909

Bau-ro Eletronorte - ID 19812
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Bairro Areia Branca ID 19831
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à S.A nº 033-010/2016

& Prefeitura encaminhou, 30/06/2016,
via email, relatório fotográfico demonstrando & recolocação da placa de identificação da
obra Creche do Bairro Eletronorte - ID 19812, que encontrava-se caída.

Informou, ainda, no referido e-mail, que, quanto às demais obras (Creche
Bairro Areia Branca - ID 19831 e Creche/pré escola Alfaville ID 24909) notificou as
—

contratadas para que providenciassem as placas de identificação no prazo de

5

(cinco) dias.

Análise da equipe:
A Resolução CD/FNDE 13, de 08/06/2012, que "Estabelece os critérios de
transferência automática de recursos & municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de
apoio financeiro, para construção de unidades de educação infantil - Proinfância, quadras
esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras escolares no âmbito do Plano de
Aceleração do Crescimento - PAC 2", determina que:
Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:

(...)
HL aos municípios, estados e ao Distrito Federal:
(...)
h) assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e
do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido,
bem como apor a marca do Governo Federal em placas, de identificação da (s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa,
obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de
dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República;
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A Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013, que "Estabelece os critérios de
transferência automática de recursos a municipios e ao Distrito Federal, a titulo de apoio financeiro,
para construção de unidades de educação infantil - Proinfância, com utilização de Metodologias
Inovadoras e dá outras providências' determina que:
-

Art.

59. Aos agentes cabem as seguintes responsabilidades:

(...)

III .aos municípios

e ao

Distrito Federal:

(...)

j.assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal,
Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou
não, relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo—
padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas,
de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos a conta
do Programa, obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2,
de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e
Gestão Estratégica da Presidência da República;

Diante do exposto, permanece

a constatação, devendo a Prefeitura
referidas placas de identificação nas obras da Creche Bairro Areia Branca da Creche/pré escola Alfaville ID 24909.

providenciar
ID 19831 e

as

—

3.3 Inexecução do Termo de Compromisso PAR nº 201400641.

Fato:
Não foram utilizados os recursos repassados para compra de mobiliário e
equipamento, referente ao Termo de Compromisso PAR Nº 201400641, contrariando o item
VII do ato pactuado, o qual trata do compromisso assumido pela entidade em executar
tempestivamente os recursos disponibilizados.

Termo de Compromisso PAR 201400641, firmado para aquisição de equipamentos e
as Unidades Escolares Creche do Bairro jardim Santana (ID 19782) e
Creche do Bairro jardim Santana Il (ID 19789), dentre outras, não havia sido executado até
o encerramento da fiscalização em campo, embora as unidades escolares estivessem em
pleno funcionamento naquela data.
O

mobiliários para

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº

9597—4,

Agência nº

2757—X, do

Banco do Brasil.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à S.A. nº 033-011/2016, a entidade encaminhou
2282/2016/DAE/GAB/SEMED, de 29/06/2016, esclarecendo o seguinte:
1 -

Quanto

à

o

Ofício nº

compra de mobiliário:

&
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i, A demora quanto à abertura do Processo Licitatório deu-se pela dificuldade que a
Prefeitura encontrou em obter cotações de preço de acordo com todas as especificações
técnicas exigidas pelo FNDE;
ii. Ao abrir-se o Processo Licitatório houve sucessivas impugnações por parte das empresas
interessadas questionando, sobretudo, as especificações técnicas que estariam em
desacordo com os produtos comercializados à época no mercado,iii. Diante das dificuldades, contataram este FNDE quanto à possibilidade de flexibilização
das especificações técnicas, posto que o material comprado com recursos próprios para
atender às creches municipais apresentariam ótima qualidade;
iv. Por fim informa que que está em fase de conclusão a abertura de um novo Processo
Licitatório para Ata de Registro de Preços.
2

—

Quanto a compra de equipamentos:

i. O Processo encontra—se em fase pós licitatória.

A Prefeitura encaminhou, ainda, cópia de comunicação interna referente aos
trâmites do Processo Licitatório, bem como cópia dos Diários Oficiais nos quais foram
publicadas as suspenções do Processo Licitatório referente à compra de mobiliário
decorrentes de sucessivas impugnações.

Análise da equipe:
O Termo de Compromisso PAR Nº 201400641 firmado entre este Fundo e a
Prefeitura Municipal de Porto Velho, estabelece nos itens VII e X, que deve o Ente Executor:

VII - Responsabilizar—se pelo acompanhamento das transferências financeiras
efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos
creditados a seu favor.

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente
Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE,
quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações
necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à
Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo
de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços
da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.
O EEX. em sua manifestação, alega ter envidado esforços para efetuar a
compra de equipamento e mobiliário com os recursos apertados para tal fim, bem como
informa ter consultado esta Autarquia "quanto à possibilidade de flexibilização das
especificações técnicas, posto que o material comprado com recursos próprios para atender
às creches municipais apresentariam ótima qualidade".

Quando das visitas in loco às escolas Creche do Bairro jardim Santana (ID
19782) e Creche do Bairro Jardim Santana II (ID 19789), concluídas e em funcionamento,
verificou—se a existência de mobiliário para educação infantil (adquirido com recursos
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próprios da entidade), conforme demostrado em relatório fotográfico. Ressalte-se que não
foi feita avaliação técnica do mobiliário encontrado nas escolas visitadas, apenas constatouse que se tratava de material específico para o público infantil.
Outrossim, & entidade afirma que um fator que influenciou sobremaneira a
demora no processo de compra de mobiliário com recursos federais foi a dificuldade em
cumprir todas as especificações técnicas exigidas por este FNDE.
Contudo, apesar das intercorrências, tem—se que as crianças estão atendidas
por mobiliário próprio, adquirido com recursos do EEX, demonstrando efetividade na
execução do Programa Proinfâncía. Por outro lado, há recurso na conta do Programa não
utilizado há mais de dois anos, o que compromete a eficiência do Programa.
'-

Diante do exposto, sugere—se
Educacionais

à

Diretoria de Gestão, Articulação

e

Projetos

DIGAP que acompanhe a execução deste Termo de Compromisso e analise as
dificuldades alegadas pelo EEX, de modo a procurar, dentro do que permite a legislação
vigente, soluções para a utilização dos recursos parados.
—

4. Conclusão:

4.1. 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;
4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2,2, 2.3, 3.1,
3.2 e 3.3 foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que
merecem atuação da Diretoria Técnica desta autarquia, responsável pelo programa;

4.3. Na constatação referente ao subitem 1.7, identificou—se débito indevido à conta do
programa, devendo a Diretoria Financeira desta Autarquia atender à recomendação
consignada no sutítem 5.1.1 deste relatório ;

44. Ademais, devem

as diretorias considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre o cumprimento do objeto
dos programas e transferências fiscalizadas;
'

4.5 Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
4.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento tempestivo às
recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e
consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por
objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de eventuais
falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores, relativamente
aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia.
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5. Recomendações:

5.1. A DIFIN

—

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

5.1.1. avaliar a manifestação do gestor quanto às providências por ele
adotadas e verificar quando da análise da prestação de contas se houve a recomposição do
erário quanto aos valores debitados indevidamente, conforme subitem(ns) 1.7.
5.2. ÁDIRAE

5.2.1. Orientar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, para que
adote rotinas de forma a garantir que os repasses dos recursos as Unidades Escolares sejam
realizados tempestivamente, conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 1.1.
5.2.2. Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para que, em
prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE medidas concretas visando evitar que seja atribuído
a um mesmo agente atribuições de gestão ou execução do Programa concomitantemente
com atribuições de fiscalização dessas mesmas atribuições, conforme subitem(ns) 1.2.

5.2.3. Notificar & Entidade para que em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma visando
adequar 0 quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do CFN, conforme
subitem(ns) 1.3.
5.2.4. Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para que
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, cabendo a DIRAE, se entender pertinente, e após
receber tal relatório, fazer visitas de monitoramento nas citadas instalações, conforme
subitem(ns) 1.4.

apresente

a

5.2.5. Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO sobre a
necessidade de identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE de acordo com a legislação pertinente, conforme subitem(ns) 1.5.
5.2.6. Notificar a Prefeitura de Porto Velho/RO para que adote medidas
Visando assegurar o cumprimento do artigo 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013 e alterações posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores devidamente identificados, conforme subitem(ns) 1.6.
5.2.7. Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a instituição, no âmbito do PNAE,
regulamento próprio que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares
no município, conforme exigido nos normativos do Programa, conforme subitem(ns) 2.1.
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5.2.8. Orientar o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB do Municipio de Porto Velho/RO quanto ao contido na regulamentação do
Programa visando o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social,
conforme subitem(ns) 2.2.

5.2.9. Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO sobre 0
cumprimento das normas regulamentares do PNATE, que determinam a identificação dos
comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE, conforme subitem(ns) 2.3.

inerentes

a esse

contido no item

2

5.2.10. Encaminhar ao (BAGS—FUNDEB em razão das atribuições
Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE.
—

5.2.11. Encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar— PNAE.
5.3. A DIGAP

5.3.1. Notificar a PM de Porto Velho-RO para que comprove a
DIGAP/FNDE, em prazo certo, a regularização quanto a ausência de placa de identificação
das obras da Creche Bairro Areia Branca - ID 19831 e da Creche/pré escola Alfaville - ID
24909, mediante relatório fotográfico, conforme subitem(ns) 3.2.
5.3.2. Acompanhar a execução do Termo de Compromisso PAR nº
201400641, bem como analisar as dificuldades apontadas pelo EEX, visando garantir e
aprimorar a execução do Programa, conforme subitem(ns) 3.3.
5.3.3. Avaliar previamente a movimentação financeira das contas dos
dois Termos de Compromisso, PAC2 nº 11137/2014 e PAC2 nº 4110/2013, adotando
prontamente as medidas que julgar cabíveis, inclusive sobre a eventual impugnação de
valores caso caracterizado danos ao erário, considerando tal avaliação na manifestação, de
sua competência, que deverá fazer nas respectivas prestações de contas, conforme
'
subitem(ns) 3.1.

'

6. Encaminhamento:

6.1. a Diretoria de Ações Educacionais - DlRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
as recomendações contidas no subitem 5.2 e no Histórico quanto ao PNLD; 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, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da
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Ouvidoria do FNDE;
6.2. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, &)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 5.3; 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, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

6.34 à

Diretoria Financeira

—

DIFIN, para conhecimento

e

comunicação à

COAUD das providências adotadas em relação à recomendação contida no subitem 5.1, bem
como subsidiar análise da prestação de contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015,
PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES, Termos de Compromisso
PACZ 4110/2013, 201032/2011 e 11137/2014; e PROGRAMA PROINFÁNCIA - MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTO PAR Nº 201400641,-

—

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

6.5.

à

Coordenação de Auditoria

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 5.2
DIFIN, contidas no subitem 5.1;

e à

-

COAUD, para acompanhar as
DIGAP, contidas no subitem 5.3 e &

6.6. à Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, para conhecimento.

Em 29/08/2016

DIF ICOFIC/FNDE

~

~~
DIFIP/CQFIC/FNDE

DIFIP/COFIC/FNDE
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 19/2016
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 anuéncia.

Emi/ªl ZOÍÃ
"

Chefe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.
nº 212160).
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI

Em

ﬂ/ﬂ/ /“v/J/
Í
Auditor-Chefe
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