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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 20/2016

SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO D0 PARA/PA

Auditoria realizada no período

de 20 de junho a 01 de julho de 2016,
adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e
procedimentos adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados
com recursos descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de
Auditoria Interna PAINT/2016.

objetivando verificar

a

—

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 41.323.454,55(Quarenta e um milhões, trezentos e
vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta .e quatro reais. e Cinquenta e cinco centavos), de
recursos repassados pelo FNDE, distribuídos entre as seguintes ações:
-

—

-

—

Programa Nacional do Livro Didático PNLD/2015. Executado por meio de distribuição de
livros às escolas da rede de ensino municipal, referente ao item 82 do PAINT/2016.
Anausadoporz

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercício 2014/2015 - OS nº 67/2016, Valor
do Repasse R$3.848.377,39(três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e
setenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente ao item 81 do PAINT/2016.
Anahsado por
- PAC

II - Plano de Ações Articuladas / PAR - Termo

de Compromisso nº 64482/2015 OS nº
77/2016, Valor do Repasse R$37.475.077,16 (Trinta e sete milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil, setenta e sete reais e dezesseis centavos). Esse item foi auditado em substituição
ao item 79 do PAINT/2016.
—

Anausadopon

Histórico:
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2015.
Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede da Secretaria de Estado da Educação do Pará, foi beneficiada no exercício
2014, com: distribuição integral dos livros didáticos para o segmento de Gº ao 9º ano do
ensino fundamental; reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização Matemática,

—

Letramento

Alfabetização, Língua Estrangeira, Filosofia e Sociologia; e reposição e
complementação parcial de livros reutilizáveis para os segmentos de 29 ao 5º ano do ensino
e
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fundamental

e

lº ao Sº ano do ensino médio.

A execução do Programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino
Fundamental da Secretaria de Estado da Educação do Pará (SEDUC), o qual faz a gestão
junto ao FNDE e o acompanhamento e orientação junto as 04 Regionais Administrativas RA. O remanejamento dos títulos foi apontado como o maior desafio de gestão do Programa,
junto às escolas da rede de ensino Secretaria de Estado da Educação do Pará.
A rede de ensino da Secretaria de Estado da Educação do Pará é formada por
estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam ensino fundamental, algumas escolas
também atende ao Ensino de jovens e Adultos EJA.

~
~
~
—

As Visitas foram realizadas junto com técnicos da Secretaria de Estado da
Educação do Pará, responsáveis pela execução do Programa no Município.
A equipe de auditoria visitou 50 estabelecimentos de ensino, conforme

TABELA,

&

seguir:

Código Inep "Nomes Escolas
15039676

15039609

"EEEFM.
"EEEFM.

BENJAMIN CONSTANT

mo BRANCO

15039695

EE....EFM BARÃO DO

15040380

E.....EEFM ULYSSES GUIMARÃES

[15040534

E.E..EF..M RODRIGUES PRIRAGÉ

15039730

E....EEFM MAROJA NETO

15040267

|15040372

[15040097

~
|

DR. jUSTO CHERMONT

EEFM. VILHERA ALVES
EEEFM PROFESSOR ORLHANDO
"EEEFM. DINTO MARQUÉS
[

15034500

E....EEFM REGINA COELI SOUZA

15516830

EMEIEF ANANI

|

J

BITAR

|

[

~

~

[15034410

"EEEFM.

[15523420

|E.E.E.F. ARMANDO FAJARDO

15034275

IEMEEFM GOLÇALVES DIAS

15574199

|E.E.E.F.M . RAIMUNDO VERA CRUZ

115144720

EEEF.

|15517039

E....EEF ESPIRITO SANTO

15048454

EEEFM ISABEL AMAZONAS

15034475

EWEEFM. JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA

15586332

E.....EEFM PROF. MANOEL SATURNINO DE ANDRADE

DR. ANTONIO TEIXEIRA GUEIROS

|

|

~

15034585
15034046

15034364

ESCOLA JARDIM ]ADER BARBALHO

|

EEEF. DR. GASPAR VIANA
"EEEFM. DOM ALVERTO GALDÉNCIO RAMOS
“EEEFM. PROFª ONEIDE DE SOUZA
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15035425

][EEEEM

15034640

[[EEEF. LUIZ NUNES DIREITO

]

15586332

11555.5.M PARAENSE

]

15034844

[[EEEFM

15034550

1155.55. DEPUTADO ARMANDO CORREIA

ELAINE ISMAELINO DE FREITAS

.

]

GONDIM LINS
]

1

[]EEEM DR. JUSTO CHERMOT
[EEEM RAIMUNDO VERA CRUZ
[EE.M PRINCESSA ISABEL

115039676

~
15574199

15033830

[15523420

EEARMANDO FAJARDO

[15039811

EE PROFª ANTONIA PAES DA SILVA
]

[EEEM DR. MÁRIO
[EEF FREI DANIEL

15039927
15039951

]

CHERMONT

115.5.5. PROFº JOÃO RENATO FRANCO

[15038749
15040488

[IE.E.F.PROFª CELINA ANGLADA

15039790

115.5.5. STELIO MAROJA

~
~

HELENA

115040542

11E.E.F.ST9

[15516539

[[EEF. ESCOLA EST. MONTE SERRT

[15039544

EEF. DONA ALZIRA TEIXEIRA DE

[15039692

EE

115039986

15.5.5. VEREADOR GONÇALO DUARTE

115040291

115.55M. 55055 RUisTH ROSITA DO N. GONZALES

SOUZA

AMAZONAS DE FIGUEIREDO

15040151

E....EFM PROFª NORMA MORHY

15040356

EEEFM

]

[
1

EDGAR PINHEIRO

15039226

1555

15039765

15555

15041310

115.5.5. HUMBERTO DE CAMPOS

[

PROFª MARIA LUIZA VELLA ALVES
1

MONSENHOR AZEVEDO
1

[

Informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de
entrevistas nas 50 escolas Visitadas pela equipe de Auditoria, em
cumprimento aos procedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012. Cabe ressaltar
que nas escolas Visitadas foram empossados novos gestores, e as entrevistas foram
AS

questionários

e

realizadas também com os Coordenadores Pedagógicos.
Os percentuais registrados São resultado do tratamento dessas informações,
juntamente com as verificações documentais, quando pertinente. Durante as visitas foram
verificadas as documentações referentes ao controle e devolução dos livros didáticos e à
participação dos professores na escolha dos livros.

As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm por
objetivo propiciar a área gestora no FNDE a avaliação e o aperfeiçoamento do Programa.
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Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 53 % das escolas Visitadas os dirigentes declararam receber,
exclusivamênte pelos correios, material enviado pelas editoras. Em 15% dos dirigentes
declararam? que há entrega de material diretamente na escola e 32% afirmaram que o
material dei divulgação é entregue tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por
representantes das editoras. Considerando o expressivo percentual de material de
divulgação éntregue por representantes das editoras, é importante frisar que a entrega de
material deª divulgação por outro meio “que não a remessa postal contraria o disposto no
Inciso VIII, 5 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 &
prática de:
'

divulgação ou' entrega de qualquer'material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado
da avaliação ou a divulgação dos guias de escolha pelo MEC/FNDE, até o final
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como
a entrega de materiais de forma impessoal, pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo
funcional evidente com 0 Titular de Direito Autoral.

VIII - realizar pessoalmente

*

'
'

2 -

a

Participação dos professores na escolha do livro.

Em 81% das escolas visitadas foram documentadas reuniões que comprovam
efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas
na escola, demonstrando a conformidade com o que dispõe as alíneas "b" do Inciso III, ”b" e
”d" do Inciso IV, e "a" do Inciso V, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e
alterações posteriores, 19% dos gestores não apresentaram documentos que comprovassem
& participação dos professores na escolha dos livros.
a

3 - Plano

Político Pedagógico.

:

Em 100% das escolas Visitadas os dirigentes declararam que a utilização dos
é parte integrante da Política Pedagógica, em conformidade com o que
dispõe a alínea "e", Inciso IV, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
ª

livros didáticos
posteriores.;
'

4

—

Dificuldade na entrega dos livros.

Cerca de 3% dos gestores das escolas declararam que tiveram dificuldade no
recebimentq dos livros por parte dos correios;
?

5 -

Livros de 2ª opção.

Em 81% das escolas Visitadas os livros didáticos recebidos foram os
escolhidos nja 1ª opção e somente 19% receberam livros didáticos da 2ª opção. Dessa forma,
as escolas foram atendidas nos termos do 5 2º do art. 69 da Resolução nº 42, de 28 de
'
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agosto de 2012, que dispõe que as escolas participantes devem receber os livros didáticos
que selecionarem, em primeira ou segunda opção, para cada componente curricular,
mediante registro no sistema de escolha disponibilizado pelo FNDE.

06. A quantidade de livros didáticos destinados à utilização em 2016
ao final de 2015, remessa no inicio do ano letivo de 2016
e redistribuição pela entidade).

foi adequada’.’ (devolução

68 % das escolas consideraram ser adequada a quantidade de livros recebida

em 2016;
13% manifestaram que a quantidade foi adequada, mas que houve falta em

alguns títulos/séries ;
19% manifestaram que a quantidade não foi adequada
vários títulos/séries.

e

que houve falta em

A falta de livros para uso individual pelos alunos contraria o disposto no § 39
o qual dispõe: Os livros didáticos são destinados ao uso
individual de alunos e professores, e os acervos são designados como material permanente
das escolas beneficiárias.
do artigo

lº da Resolução 42/2012,

'

7 -

Controle de entrega dos livros aos alunos.

percentual de 73% das escolas comprovou por meio de documentos o
controle de entrega dos livros aos alunos, 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,
O

porém, outras 27%, não apresentaram documentos de distribuição de livros aos alunos.
8 -

Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo

e

apuração

do percentual devolvido.
Todas as escolas apresentaram registros da devolução dos livros ao final do
ano letivo, contudo, verificou-se que o controle da entrega e da devolução não é
sistematizado, não havendo cruzamento entre um e outro, 0 que não permite que seja
mensurado o percentual devolvido, conforme dispõe a alínea "”,h inciso IV, art. 89, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

estimaram

No entanto, apesar de não haver o cálculo do percentual devolvido, as escolas
percentuais que variaram de 67% a 81%.

a devolução em

9 -

Livros não utilizados nas escolas.

Apesar de não constar o cálculo do percentual, de forma empírica os gestores
informaram que 59% das escolas estimaram que a devolução ocorre em quantidade acima
de 90%; 18% na faixa de 80 a 89%; e 11% estimaram a devolução na faixa de 60 a 79% dos
livros entregues aos alunos no início do ano letivo, 12% das escolas informou haver controle,
mas não há percentual de livros devolvidos.
10. Livros excedentes nas escolas.
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Em 62% das escolas não se verifica livros excedentes, em 13% se verifica
livros excedentes (já informados à SEDUC), em 15% das escolas, as unidades disponíveis
referem-se a reserva técnica para novos alunos e em outras 10% existem livros fora do
triênio aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando
alguma aplicação do disposto nas alíneas ”e", Inciso III e "”k Inciso IV, art. 89, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
11 - Desfazimento dos

livros fora do triênio de utilização.

Em 45% dos casos verificou-se que as escolas não promovem o desfazimento,
sendo que os livros são recolhidos e permanecem na escola. Em 31% dos casos as escolas
doam os livros aos alunos ao final do terceiro ano de utilização e em 24% doam para
instituições de caridade ou outras entidades.
12 - Grau de satisfação com o Programa Nacional do

Livro Didático.

Em uma escala de ótimo e ruim, passando por regular e bom, 14% dos
gestores avaliaram o PNLD como ótimo, 64% avaliaram como bom e 7% como regular.%
como regular 15% avaliaram como ruim ou não opinaram sobre o Programa. No entanto não
houve registros dos motivos.

13. Sugestões para a melhoria da execução do PNLD.
Das 50 escolas Visitadas 15 apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento
do Programa. Segue a consolidação das sugestões mais relevantes:

~

Nº de escolas
03

04

~

Sugestão / Solicitação
Que fosse otimizada a reposição da reserva técnica.

~

[Que os livros fossem entregues antes do inicio do ano letivo.

Que representantes do PNLD e das Editoras promovam palestra na
escolha dos livros didáticos.

03
O2

"Preservar a escolha feita pelos professores.

02

]Ealta de livros.
Que realizassem conferências trimestrais para os professores, via

01

internet.

Conclusão:
A importância do PNLD é reconhecida em 85% dos entrevistados (variando de
muito bom a regular). As principais dificuldades apontadas estão relacionadas à entrega de
livros insuficientes, deficiência no processo de remanejamento dos livros que prejudica o
trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Não obstante o elevado grau de
satisfação dos entrevistados (85%), a maioria das escolas sugeriu/solicitou melhorias quanto
a estes aspectos.

Recomendação:
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Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco,
recomenda-se a DIRAE, a analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, bem como
realizar possiveis correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo
da execução do PNLD, e nas demais questões que lhe compete adotar providências
pertinentes junto a Secretaria de Estado da Educação do Pará (SEDUC/PA), no sentido de:
1. orientar para o disposto no artigo 89, parágrafo III, alínea i, da Resolução
nº42, de 28 de agosto de 2012, segundo o qual compete a Secretaria de Estado da Educação
do Pará (SEDUC/PA) analisar, nas condições vigentes, os pedidos referentes à reserva
técnica oriundos das escolas e solicitar, se for o caso, nos termos e prazos vigentes, livros

didáticos,-

realizar

remanejamento de livros didáticos'nas escolas de sua rede e
também junto outras redes ou localidades em atendimento ao disposto na alínea ”d” inciso
Ill, artigo 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações;
2.

o

a

3. informar tempestivamente ao FNDE, na forma estabelecida na Resolução
vigente, após os remanejamentos necessários, a existência de escolas/séries com falta ou
sobras de livros;

4. implementar medidas de controle contínuo efetivo, da entrega e devolução
dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final de cada
ano, até o término do correspondente ciclo trienal de atendimento em conformidade com o
disposto na alínea ”h", inciso IV, artigo 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações;
5. preservar a autonomia das escolas participantes no processo de escolha, de

garantir

recebimento dos livros didáticos que selecionarem, em primeira ou
segunda opção, para cada componente curricular, mediante registro no sistema de escolha
disponibilizado pelo FNDE de acordo com o parágrafo § 29, do artigo 69, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações;

forma

a

o

6. orientar as escolas que é vedado receber materiais de divulgação de livros
por outros meios que não pelos Correios, nos termos do Inciso VIII, § Sº, art. Bº da Portaria
Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação; e

ao FNDE a existência de escolas com
aumento ou diminuição na oferta de séries em razão da migração de alunos entre as redes
estadual e municipal ou da migração entre os ensinos ofertados.

7. que

informe tempestivamente

1. PROGRAMA

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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~
~
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Montante dos recursos financeiros:R$ 1539350956
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação de 3.848.377,39(três milhões, Oitocentos e quarenta e
oito mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) Correspondentes a 25%
dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na
Escola - PDDE, dos exercícios 2014/2015 referentes às Unidades Executoras, conforme o
quadro demonstrativo:

[Código Inep Nomes Escolas
[15039676
15039609
15039695

15040380
15040534

15039625
15040267

[15040372
[15040097

[15034500
[15516830

E.....EEFM DR. JUSTO CHERMONT

[

EEEFM

BENJAMIN CONSTANT

[[EEEEM. BARÃO DO RIO BRANCO
[[EEEEM. ULYSSES GUIMARÃES
[[EEEEM. RODRIGUES PRIRAGE'
[[EEEEM. MAROJA NETO
[[EEEM. VILHENA ALVES

E.E.EFM DR. ANTONIO TEIXEIRA GUEIROS-

15523420

E.E.EF ARMANDO FAJARDO

~
15574199

E.E..EF ESCOLA JARDIM JADER EAREALHO

15517039

EEEF

15034475

ESPIRITO SANTO

[EEEFM ISABEL AMAZONAS
EEEFM. JOSÉ MARCELINO DE OLIVEIRA

~
15590917
15034585

[EEEMFM PROF. MANOEL SATURNINO DE ANDRADE
[[E.E.E.F. DR. GASPAR VIANA

15034046

[EEEFM

DOM ALVERTO GALDENCIO RAMOS

15034364

[[EEEEM.

PROFª ONEIDE DE SOUZA TAVARES

E.....EEFM ELAINE ISMAELINO DE FREITAS

15034640

EEEF. LUIZ NUNES

15034844
15034550

15039676

[

~
[

[

[

15035425

15586332

l

[[EEEEM. GOLCALVES DIAS
[[EEEEM . RAIMUNDO VERA CRUZ

15144720

15578020

[

EEEFM. DINTO MARQUÉS
[[EEEEM REGINA COELI SOUZA
Í[E.E.EEANANI

15034410

15034275

l

E.....EEFM PROFESSOR ORLHANDO BITAR

[
[

DIREITO
[

[EEEFM PARAENSE
[EEEFM GONDIM LINS

[[EEEF. DEPUTADO ARMANDO CORREIA
[IEEEM DR. JUSTO CHERMOT
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~

115574199

"EEFM RAIMUNDO VERA CRUZ

11503830

“EEM PRINCESSA ISABEL

[15523420

“EEARMANDO FAJARDO

15039811

IEE PROFª ANTONIA PAES DA SILVA

15039927

[EEFM DR. MÁRIO
EEF FREI DANIEL

15039951

15038749
15040488

|

|
]
]

CHERMONT

~
|

]

~

E.E.F. PROFº JOÃO RENATO FRANCO

E.E.F.PROFª CELINA ANGLADA

~
~

|15041310

[E.EF. HUMBERTO DE CAMPOS

[15039790

“EEF.

15040542

"E.E.F.STº HELENA

15516539

15039544

"EEF. ESCOLA EST. MONTE SERRT
“EEF. DONA ALZIRA TEIXEIRA DE SOUZA

l15039692

[E.E. AMAZONAS DE FIGUEIREDO

|15039986

|15040291

EEF VEREADOR GONÇALO DUARTE
"EEFM. AMILCAR ALVES
"EEFM. PROFª RUisTH ROSITA DO N.

|15040151

[EEFM PROFª NORMA MORHY

[15040356

IE....EFFM EDGAR PINHEIRO

~
~
~

~

115039552

[

~

EEF.

[15039226

ESCOLA STELIO MAROJA

|

|

~

]

|

GONZALES

PROFª MARIA LUIZA VELLA ALVES

E....EFF MONSENHOR AZEVEDO

|15039765

;

~

Constatações:
1.1 Utilização dos recursos financeiros em desacordo com a categoria

ecônomica da despesa.
Fato:
Algumas Unidades Executoras não observaram os limites de gastos de acordo
com as respectivas categorias econômicas, utilizando recursos destinados a despesas de
capital com materiais de consumo e serviços na categoria custeio, em desacordo com
disposto nos artigos 14 e 17 da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013.

Evidências:
Demonstrativos de execução da receita e das despesas
efetuados das Unidades Executoras exemplificadas:

e

de pagamentos

Unidades Executoras

|

E.....EEFM CENTRO COMUNITÁRIO PRINCESA ISABEL

'

~

~
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[EE.EEM. EEEF ESPIRITO SANTO
[E.EEEM. MARIO CHERMONT

l
]

lEEEEM.

;

RUTH ROSITA
]

IE.E_E.F. SANTA HELENA

IE.E.E.F.M ARMANDO FAJARDO

]
]

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 030—003/2016, de 30/06/2016, às
Unidades Executoras relacionadas no campo evidência desta constatação, encaminhada
pela Secretaria de Estado da Educação/PA, por meio dos Ofícios
CPREG/CRF/DAFl/SAPG/SEDUC n.s 1349/2016, 1350/2016, 1351/2016, 1352/2016 e
1353/2016, de 19de julho de 2016, sem haver, contudo, justificativas por parte das
Unidades Executoras até a conclusão do presente Relatório de Auditoria.

Análise da equipe:
A movimentação dos recursos pelas Unidades Executoras somente será
permitida para a' aplicação financeira e para pagamento de despesas relacionadas com as
finalidades do Programa, conforme disposto no artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº 10 de

18/04/2013,

e

alterações posteriores.

A execução dos recursos transferidos nos moldes e sob a égide da referida
Resolução com percentuais para execução nas categorias custeio e capital deverá ocorrer
até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas
correntes específicas das Unidades Executoras.
Caso haja saldos de recursos financeiros, entendidos como as disponibilidades
existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, estes poderão ser reprogramados
pelas EEX, UEX e EM, obedecendo, em todo caso, às classificações de custeio e capital nas
quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de
seu emprego nos objetivos da ação programática, nos termos do paragrafo 1º do artigo 17
da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores.

Conforme se extrai dos artigos supramencionados, não se vislumbra na
Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores, a possibilidade de
remanejamento de recursos das categorias em que foram consignados sem implicar em
alteração das finalidades do PDDE básico.
exposto na Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, no
E DOS PARCEIROS - alínea 1, do inciso II, do artigo
26, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013 sobre a operacionalização do Programa, faz
parte das atribuições da SEDUC/PA, dentre outras:

Considerando

o

titulo DAS ATRIBUIÇÓES DO FNDE
—

Art. 26

FNDE, para operacionalizar 0 PDDE, contará com a parceria dos
Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, das UEX e das EM,
O
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cabendo, entre outras atribuições previstas nesta Resolução:
'

II - às EEx:
a) apoiar o FNDE na divulgação das normas relativas aos critérios de repasse,

execução e prestação de contas dos recursos do PDDE, assegurando aos
estabelecimentos de ensino beneficiários e às comunidades escolares a
participação sistemática e efetiva desde a seleção das necessidades
educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do
resultado do emprego dos recursos do programa;
1)

acompanhar, fiscalizar

e

controlar

a

execução dos recursos repassados às

UEX representativas de suas escolas e dos polos que mantém;

Dessa forma, nos termos do artigo 26 da Resolução CD/FNDE nº 10 de
incube
à SEDUC/PA o controle e acompanhamento, desde o levantamento das
18/04/2013,
necessidades das Unidades Executoras de sua rede de ensino até a efetiva prestação de
contas dos recursos, sem, contudo, que haja ingerência na autonomia destas.

Ressalta-se que houve prejuízo às ações do Programa, porém não se
vislumbrou prejuízo ao erário na conduta do gestor, devendo, em todo caso, se evitar a
reincidência deste tipo de despesa, sob pena de se tornar sancionável.

"

Dessa forma, permanece a constatação.

1.2 Utilização dos recursos em finalidade diversa.

Fato:
As Unidades Executoras descritas no quadro do campo evidência desta
constatação utilizaram recursos do PDDE - Educação básica com reformas e serviços.
Ademais, a Unidade Executora da EEEFM PROFª LUCY CORREA DE ARAÚJO utilizou
recursos do PDDE com serviços e revitalização da sala dos professores. O disposto contraria
0 artigo 49, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013.

Evidências:

Demonstrativos de execução financeira das Unidades Executoras
exemplificadas:

Unidades Executoras
E.E.E.F.M. RAIMUNDO VERA CRUZ

E.E...EFM CENTRO COMUNITÁRIO PRINCESA ISABEL

EEEFM

LUCY CORREA DE ARAUJO

E.E.E.F. PARAENSE

EEWEFM ARMANDO FAJARDO
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Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA nº 030-003/2016, de 30/06/2016, às
Unidades Executoras relacionadas no campo evidência desta constatação, encaminhada
—

pela Secretaria de Estado da Educação/PA, por meio dos Ofícios
CPREG/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC n.s 1343/2016, 1344/2016, 1345/2016, 1349/2016,
1350/2016 e 1353/2016, sem haver, contudo, até a conclusão do presente Relatório de
Auditoria, justificativas por parte das Unidades Executoras.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e
alterações posteriores, os recursos do PDDE Educação básica destinam-se a cobertura de
despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorrem para a garantia
do funcionamento e melhoria da infraestrutura fisica e pedagógica dos estabelecimentos de
ensino beneficiários, devendo ser empregados:
—

II

-

na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à
manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;

A utilização dos recursos do PDDE - Educação básica para reformas das
escolas contraria as disposições da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, que
possibilita o uso dos recursos em pequenos reparos necessários à conservação e melhoria
da Unidade Escolar, sem, contudo, permitir a utilização em reformas e adaptações da
estrutura da escola.

No caso da utilização dos recursos do PDDE Educação básica para a
revitalização da sala dos professores realizada pela Unidade Executora da escola Lucy
Correa de Araújo contraria diretrizes do programa, uma vez que os recursos são repassados
às escolas, com base no quantitativo de alunos matriculados, devendo ser os alunos os
beneficiários das ações do Programa. Ressalta-se que houve prejuízo às ações do Programa,
porém não se vislumbrou prejuízo ao erário na conduta do gestor, devendo, em todo caso, se
evitar a reincidência deste tipo de despesa, sob pena de se tornar sancionável.
—

Mantém-se a constatação para que a DIRAE adote medidas imediatas junto as
Unidades Executoras do PDDE e a SEDUC/PA, no que couber, e nos termos do inciso II do
artigo 26 da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, para absterem-se de utilizar os
recursos do Programa PDDE Educação básica em reformas e serviços de construção das
Unidades Escolares, sendo permitido apenas pequenos reparos e demais ações previstas no
artigo 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013.
—

1.3 Pagamentos realizados por meio de cheques não nominais.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram pagamentos de despesas a conta do
Programa com cheques sem a identificação dos destinatários dos recursos em desacordo
com o artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores.
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Evidências:
Cópias dos cheques utilizados para pagamentos nas Unidades Executoras
exemplificadas:

Unidades Executoras

!

EMEEFM. RUTH ROSITA

I

IEEWEFM VEREADOR GONCALO DUARTE
la.....EEFM LAUREANO ALVES DE MELO
IEEWEF ELCIONE T Z BARBALHO

l

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA nº 030-003/2016, de 30/06/2016, às
Unidades Executoras relacionadas no campo evidência desta constatação, encaminhada
pela Secretaria de Estado da Educação/PA, por meio dos Oficios
CPREG/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC n.s 1348/2016, 1353/2016, 1345/2016, 1362/2016, sem
haver, contudo, até a conclusão do presente Relatório de Auditoria, justificativas por parte
das Unidades Executoras.
—

Análise da equipe:
Nos termos dos parágrafos do artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº 10 de
18/04/2013, e alterações posteriores, a movimentação dos recursos pelas Unidades
Executoras somente é permitida para a aplicação financeira de que trata o artigo 15 e para
pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do programa, devendo—se realizar
por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético específico do programa, a ser
disponibilizado pela agência bancária depositária dos recursos, para uso em
estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou para
realização de operações que envolvam crédito em conta bancária de titularidade dos
fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a identificação dos
favorecidos, tais como:

I

—

II

transferências entre contas do mesmo banco;

transferências entre contas de bancos distintos, mediante emissão de
Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica de
Disponibilidade (TED);
-

III - pagamentos de boletos

bancários, títulos ou guias de recolhimento; ou

de movimentação eletrônica, autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, em que fique evidenciada a identificação dos fornecedores
e/ou prestadores de serviços favorecidos.

IV - outras modalidades

referida Resolução admitem, até que seja disponibilizado o
cartão magnético de que trata o caput do artigo 14, a realização de pagamentos pelas
Os § 1º e § 2º da

Unidades Executoras, nas seguintes condições:
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a) EEx, mediante utilização de outros mecanismos oferecidos pela agência

bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de
pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo; e
b) UEX e EM, mediante utilização de outros mecanismos oferecidos pela
agência bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de
pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo, e mediante
cheque nominativo ao credor.
? 29

Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor,
recomendada a utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas
nas alíneas I a IV deste artigo.

Percebe - se que a movimentação dos recursos por meio de cheque nominativo
é exceção prevista na Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, devendo em todo caso, os
recursos serem movimentados em modalidade eletrônica que fique identificado 0 credor,
conforme disposição do artigo 14.
Os pagamentos realizados por meio de cheques não nominativos contrariam o
disposto no artigo 14 da CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores.

Mantém-se & constatação, para que & DIRAE oriente as Unidades Executoras
do PDDE & & SEDUC/PA, no que couber, para se adequarem as formas permitidas para a
movimentação dos recursos financeiros, conforme a legislação do Programa.

1.4 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação
'

comprobatória.
Fato:

Na documentação comprobatória das despesas os produtos e/ou serviços
adquiridos não foram descritos com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação
conforme previsão dos artigos 62 e 63 da Lei 4320/1964.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas, conforme quadro demonstrativo:
N.

Un, Executora

Fiscal
nº
_

EEEFM ULISSSES GUIMARAES

00368

Fornecedor

Data

M RODRIGUES
DE SOUZA & CIA

22/06/2015 1.300,00

Valor R$

Produto

Notebook

LTDA

EEEFM LUIZ NUNES DIREITO

0035

FAZ MAIS
SERVIÇOS LTDA

10/11/2014 1.200,00

C.E.E.E DR, FREITAS

01.590

ª??? 'Cªs?

29/01/2014 4.100,00
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MB DA SILVA
000.034 COMÉRCIO E

C.E.E.E DR,
FREITAS

29/01/2014

FILMADORA

05/06/2014 620,00

23533383;

SERVICOS

C.E.E.E PRINCESA ISABEL

00.781

SIVAL
COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 030—003/2016, de
30/06/2016, a Secretaria de Estado da Educação/PA, apresentou por meio de documento
sem número, de 04 de julho de 2016, o seguinte esclarecimento:

...informar que esta Secretariade Estado de Educação/SEDUC/PA. realiza
periodicamente, inclusive em parcerias com outros Órgãos, tais como,
Tribunal de Contas do Estado do Pará/TCE-PA, Tribunal de Canto dos
Municípios/TCM - PA e Secretaria da FAZENDA/SEFA/PA, com o objetivo de
orientar e capacitar os Conselhos Escolares quanto a necessidade de que seja
observada a Legislação aplicável às prestações de contas dos recursos
recebidos através do Programa Dinheiro Direta na Escola PDDE. Bem como,
vem implementado ações junto ao seu corpo técnico e" aos Conselhos
Escolares, a fim de atender as orientações feitas p elo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação/FNDE, evitando assim, que as falhas
—

detectadas venham a se repetir.

Análise da equipe:
A ausência de discriminação dos bens e serviços prestados na neta fiscal,
compromete a análise da execução do Programa e a correta verificação por parte dos órgãos
de controle acerca da regularidade da aquisição destes bens e serviços.

Ainda, com esse entendimento,
Plenário determinando que:,

o

TCU emitiu no Acórdão nº 716/2010

—

TCU

—

(...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando—os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias a liquidação de despesa
prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964.

Dessa forma, permanece a constatação para que a DIRAE oriente a
SEDUC/PA, no que couber, e as Unidades Executoras do PDDE, para a perfeita
caracterização dos objetos adquiridos e/ou serviços prestados de forma & possibitar sua
comprovação perante os órgãos de controle.

1.5 Ausência de tombamento

e

incorporação dos bens

adquiridos/produzidos.

x

Fato:
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A Secretaria de Estado da Educação do Pará - SEDUC/PA não tombou e
incorporou ao Patrimônio do Estado os bens adquiridos com recursos do PDDE e doados,
conforme termos de doação constantes nas prestações de contas, para maior controle de
utilização e localização dos respectivos bens, em desacordo com o artigo 25 da Resolução
CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores.

Evidências:
Termos de doação dos bens adquirido com recursos do Programa, conforme
quadro exemplificativo:

Igódigo Inep “Nomes Escolas

"EEEFM.
"EEEFM.

15039695
15040380
15040534

]

BARÃO DO RIO BRANCO.
|

ULYSSES GUIMARÃES

.

|

EE....EFM RODRIGUES PINAGÉ

~

[339730

E.EE...FM MAROJA NETO
~

”EEEF.

15034585

DR. GASPAR VIANA

15586332

EEEFM PARAENSE

15034550

E....EEF DEPUTADO ARMANDO CORRÉIA.

~

~

E.E.F.DOM ALBERTO GAUDÉNCIO RAMOS
B.B.F. PROFª VICENTINA SODRÉ DE ARAÚJO
___4__J._.__._

||g.E.E.F ELCIONE T.z. BARBALHO

~

"EEEF GUILHERME

GABRIEL

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 030-003, de 30/06/2016, a
Secretaria de Estado da Educação/PA, apresentou por meio de documento sem número, de
04 de julho de 2016, o seguinte esclarecimento:

...Quanto

ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, temos a informar que o setor responsável desta
a

Secretaría já está providenciando a regularização.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 25 da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e
alterações posteriores, os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos & expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio do
Estado e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados,
cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

lº No caso das UEX, representativas das escolas públicas ou de polos
presenciais da UAB, a incorporação dos bens permanentes adquiridos ou

5
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produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de
Termo de Doação à EEx'à qual a escola ou polo estejam vinculados, cujo
modelo está disponível no sítio www.fnde.gov.br, providência que deverá ser
adotada no momento do recebimento do bem adquirido ou produzido.
§ 29

As EEx deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no
parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das
escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas
para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.
§ 39

As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com
documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido
caput do art. 17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos
produzidos com recursos do PDDE, com seus respectivos números
tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de jiscalizações e auditorias.

os
no

ou
de

§ 59

Na hipótese de encerramento de atividades, a parte do patrimônio da EM
constituída com recursos do PDDE, deverá ser destinada a entidade similar ou
a instituição pública que atue no mesmo segmento educacional,
preferencialmente sediada no município ou unidade federativa onde
funcionava a EM desativada.
Dessa forma mantém—se a constatação para que & DIRAE acompanhe a adoção
das medidas saneadoras informadas na justificativa apresentada em atendimento à
Solicitação desta Auditoria.

1.6 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
A Secretaria de Estado da Educação do Pará SEDUC/PA não identificou os
bens adquiridos com recursos do PDDE e doados, conforme termos de doação constantes
nas prestações de contas, com & plaquetas de patrimônio para facilitar a identificação,
contrariando o disposto no § 3º, do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e
alterações posteriores.
—

Evidências:
Termos de doação

e

relatos fotográficos de Visitas às escolas:
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Oneide de Souza Tavares.

Orlando Bittar.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 030—003, de 30/06/2016, a
Secretaria de Estado da Educação/PA, apresentou por meio de documento sem número, de
04 de julho de 2016, o seguinte esclarecimento:
—

..Quanto

a ausência de tombamento e incorporação dos bens
adquiridos/produzidos, temos a informar que o setor responsável desta

Secretaria já está providenciando

a

regularização.

Análise da equipe:
A ausência das placas de tombamento nos bens adquiridos ou produzidos“ com
recursos do PDDE, contraria O disposto no & 39, do art. 25, da Resolução (ID/FNDE nº 10 de
18/04/2013, e alterações posteriores. Cabe & SEDUC/PA providenciar o emplacamento dos
bens adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira a garantir a sua identificação pelos
órgãos de acompanhamento e controle interno e externo
Dessa forma, permanece a constatação.

1.7 Inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à conta do

Programa.
Fato:
Conforme verificado na movimentação financeira evidenciada no extrato
bancário da conta corrente nº 5749—5, Agência nº 1674-8, do Banco do Brasil SA, específica
do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, constatowse & inexecução dos recursos
transferidos pelo FNDE, em desconformidade com 0 art. 17, da Resolução/CD/FNDE nº 10,
de 18/04/2013, e alterações posteriores.
—

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente nº 5749-5, agência nº 16748, do Banco do
Brasil SA, específica do Programa, conta específica da SEDUC/PA.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 030-001/2016, de
30/06/2016,“ a Secretaria de Estado da Educação/PA, apresentou por meio de documento
sem número, de 27 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:
a compra do material, através do Processo
719814321/2014, nota de empenho nº 06539/2015, porém pelo encerramento
do exercício de 2015, considerando que não houve entrega do material por
parte da empresa PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA, o empenho foi
cancelado, não havendo tempo hábil para realização de nova despesa.

Informamos que foi providenciado

saldo existente no Programa, esta
providencias através do processo nº

No exerczcio de 2016, considerando

Secretaria já adotou

O

NX
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999251/2016./SEDUC/CRF, para utilização do recurso.

Análise da equipe:
Apesar de não haver prejuízo ao erário, a ausência de execução dos recursos
repassados deixou de beneficiar a clientela alvo do Programa. De acordo com as normas
vigentes os recursos devem ser utilizados dentro do exercício, conforme determinado pelo
art. 17, da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, e alterações posteriores:

Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta
Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido
efetivado 'o respectivo crédito nas Contas correntes específicas das EEX, das
UEX ou das EM.

lº

Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as
disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas,
poderão ser reprogramados pela EEx, UEX 9 EM, obedecendo às
classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação
no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos
§

da ação programática.

§29 Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela
excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente.
§ 39

Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total de
recursos disponíveis no exercício, o somatóriodo valor repassado no ano, de
eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de
aplicações no mercado financeiro.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.8 Realização de despesas não previstas pela legislação do Programa.

Fato:
A Unidade Executora da Escola Guilherme Gabriel (18ª URE) contratou
serviços de assessoria e formação para professores, com ênfase no letramento, que não
possui fundamentação na legislação do Programa, não sendo permitida para o PDDE
educação básica. Ademais a Unidade Executora contratou os referidos serviços de empresa
não habilitada. Adquiriu ainda, 02(dois) saxofones com empresa não habilitada para venda
de aparelhos musicais.

Evidências:
Consulta ao SINTEGRA, realizado em 24/06/2016, consulta ao Cadastro
Nacional de Pessoas jurídicas da Receita Federal, em 22/07/2016 e Notas fiscais, conforme
quadro demonstrativo:
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Un. Executora

NFS-e [Fornecedor

ICNPJ

gigª/ÉEUILHERME 08.920,047/0001-85

[Valor R$

11.33 9

JLC PAPELARIA
LTDA

27/06/2014

3.405,00

33

A.M da 5. COSTA
30/04/2014
EIRELLI-EPP

5.000,00

~
1323

Total R$

[Data

DIANE DO
SOCORRO LIMA

06/05/2014

200,00

ESILVA

8.605,00

N

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 030—003/2016, de 30/06/2016, à
Unidade Executora da Escola Guilherme Gabriel, encaminhada pela Secretaria de Estado da
Educação/PA, por meio do Ofício nº 1347/2016 CPREG/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC, sem haver,
contudo, até a conclusão do presente Relatório de Auditoria, justificativas por parte da
Unidade Executora.

Análise da equipe:
A Unidade Executora da Escola Guilherme Gabriel(18ª URE) contratou
serviços de assessoria e formação para professores com ênfase no letramento com recursos
do PDDE Educação básica em descordo com as diretrizes da Resolução CD/FNDE nº 10 de
18/04/2013, e alterações posteriores.
—

Consoante o artigo 2º da referida Resolução, os recursos do Programa
destinam—se a beneficiar escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito
Federal, que possuam alunos matriculados na educação básica e polos presenciais do
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que Ofertem programas de formação inicial ou
continuada a profissionais da educação básica, não sendo a citada despesa, realizada pela
Unidade Executora, com serviços de assessoria e formação para professores com ênfase no
letramento, gasto compativel com o Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE educação
básica.
—

Ademais, segundo consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da
Receita Federal, em 22/07/2016 a empresa contratada não é habilitada para esse tipo de
prestação de serviços, contrariando o disposto no artigo 29 da Lei 8.666/93 de 21/06/1993.
Dessa forma mantém-se a constatação.

Identificação do responsável:

CPF:-144.032.
Valor Original:

R$ 8.605,00
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1.9 Realização de pagamentos por serviços não executados.

Fato:
A Unidade Executora da EEEF MAROJA NETO realizou despesas com serviços
elétricos, de substituição de luminárias, instalação de ventiladores, tomadas, etc. com a
empresa: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. demonstrados por meio
das notas fiscais, conforme quadro demonstrativo do campo evidência, emitidas na mesma
data, com mesmo fornecedor e a mesma planilha de pesquisa de preços e serviços, com
indícios de não comprovação da efetiva execução, em desacordo com as determinações dos
artigos 62 e 63 da Lei 4.320, de 17/03/1964.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo abaixo:

[Unidade Executora

~ª

"NFS-e
00035

EEEFM MAROJA NETO

01'840'493/0001'30

E

[Valor R$

25/02/2014

ISK/335811330

!

5.500,00

“ENGENHARIA LTDA 25/02/2014

~

[Total R$

“Data

~

[00036

~

"Fornecedor

||~

~

5,500,00

~~

~~

||-

"11.000,00
~

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 030-003/2016, de 30/06/2016, à
Unidade Executora da Escola Maroja Neto, encaminhada pela Secretaria de Estado da
Educação/PA, por meio do Ofício nº 1346/2016 CPREG/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC, de 19 de
julho de 2016, sem haver, contudo, justificativas por parte da Unidade Executora até a
conclusão do presente Relatório de Auditoria.

Análise da equipe:
A Unidade Executora da Escola EEEF MAROJA NETO realizou débitos na
conta específica do PDDE, tendo como base a mesma documentação de prestação de
serviços, mesma planilha de pesquisa de preços e serviços, com as mesmas datas, sem
comprovar a efetiva execução dos serviços, em desacordo com as determinações do inciso
III, do artigo 63 da Lei 4.320, de 17/03/1964, o qual estabelece que o pagamento da despesa
só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação e terá como base:

IH

-

os comprovantes da entrega de

material ou da prestação efetiva do

serviço.

Mantém-se & constatação, com impugnação dos pagamentos realizados, uma
vez que a Unidade Executora não comprovou em atendimento a solicitação da equipe de
auditoria, & execução dos serviços prestados e tendo em Vista a fragilidade dos documentos
apresentados para comprovar a despesa com indícios de irregularidades.

Identificação do responsável:
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#>

..578.032--

CPF:

Valor Original:

R$ 11.000,00

2. PLANO DE AÇÃO. ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2015

Objeto do Programa: Apoio financeiro para execução de obras, conforme
Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas PAR nº 64482/2015.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 3.464.376,29
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à. conta
do Programa, no montante de R$37.475.077,16, correspondente à construção de 14
(quatorze) unidades escolar com 12 salas de aula, pertinente ao Termo de Compromisso
PAR nº 64482/2015, (vigência 31/12/2016), referente ao exercício de 2015.
Cabe esclarecer que o valor de R$3.464.376,29 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2015, sendo
que o valor examinado abrange o total dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Termo de Compromisso nº 64482/2015.

Informação:

'

Foram verificadas as ações celebradas no Termo de Compromisso
nº
PAR
64482/2015, referente a construção de 14 (quatorze) unidades escolar com 12 salas
de aula, registrada no Sistema SIMEC, conforme consulta realizada em 20/06/2016.

Ordem ID

Municipio

Valor Global '

Valor

FNDE (R$)

repassando
FNDE (R$)

3.971.496,97

ª/° do

Valor Pago
rep asse (R$)

% de

execução da Situação da obra
obra

FNDE

(FNDE +
Estado PA)

3.971.496,97

100,00

4.836.044,27

100,00

Concluída

1

27461

Belém -Mosqueiro

2

27456

Belém - Tenoné

3.852.995,74

3.852.995,73

100,00

4.752.601,40

100,00

Concluída

3

27454

Limoeiro do Ajurú

3.971.496,97

1.985.748,49

50,00

566.482,15

30,33

Em Execução

4

27460

Tailândia

3.971.496,97

2.700.617,94

68,00

4.231.987,07

94,54

Em Execução

5

27462

Curuçá

3.971.496,97

3.971.496,97

100,00

4.049.380,59

99,67

Em Execução

6

27468

Oeiras do Pará

3.927.444,53

3.541.307,94

90,17

2.164.624,62

51,81

Paralisada

7

27457

Faro

3.971.496,97

1.985.748,49

50,00

2.518.383,48

45,48

Paralisada

,

V
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971.496,97

1.985.748,49

994,82

4,94

1.508.210,48

458.982,83

.496,97

1.509.168,85

19.077,20

.496,97

622,73

00

Felix do Xingu

496,97

.496,97

00,00

do Norte

383,07

995.691,54

,00

383,07

1.516.725,57

00

ocajuba

.475.077,16

133,748.27

Execução

1,61

832,43

Execução

Iniciada

0.00

410,7

Foram ínspecíonadas in loco as seguintes obras de construção de escolas:
ii)-27486 -' mma;
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Constatações:
2.1 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme evidenciado no extrato bancário, verificou-se transferências de
valores, realizadas na Conta Corrente nº 11166—X, Agência nº 1674-8, do Banco do Brasil
SA, específica do Programa, conforme demonstradas no campo evidência, para finalidade
não prevista no Termo de Compromisso - PAR nº 64482/2015, contrariando o disposto no
item IV, do referido Termo de Compromisso.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 11166—X, Agência nº 1674—8, do
Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso - PAR nº 64482/2012:

~Débitos na

Conta Corrente nº 11166-X, Agência nº 1674-

~

8, do Banco do Brasil SA
[11/06/2013

[300.245,18

[11/06/2013

[17.474,58

E2/07/2013

217.350,00
_

[12/07/2013

12.650,00

[11/06/2013

[234.491,27

11/06/2013

“13.647,64

11/06/2013

“300.245,18

[11/06/2013

“17.474,58

[Total

“1.113.578,43

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 030-004, de 28/06/2016, a
Secretaria de Estado da Educação/PA, apresentou por meio de Nota Técnica nº
—
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01/2016/GFIN/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC, datada de 30/06/2016,

o

seguinte esclarecimento:

”..Em análise técnica realizada por esta Gerência de Execução Financeira
com o objetivo de subsidiar dados acerca de esclarecer os fatos apontados na
referida Solicitação de Auditoria, constatamos as seguintes informações:
Em 11/06/2013 e 12/07/2013, foram emitidas e pagas despesas do
Convênio em pauta, equivocadamente, na Conta Corrente nº 11.166-X;
Agência: 1674—8 referente ao Convênio 658.472/2003 (Construção de 11
Escolas Profissionalizantes) que totalizaram o valor de R$ 996.329,66
(novecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e nove reais, sessenta e
seis centavos), devidamente comprovada através do extrato em anexo e
detalhadas abaixo:
1—

Nº DA DE
201 301305955

IDATA

“VALOR

[11/06/2013

|

|

300.245,1 8

]

~

~

|20130305960

"11/06/2013

|

[2013030 7763

"12/07/2013

"217.350,00

|

|20130B07764

"12/07/2013

"12.650,00

|

"547.719,76

!

[Despesa referente a Obra de Tailândia

[Nº DA OB

"DATA

17.474,58

|

~

“VALOR

|
|

20130305970

11/06/2013

"234.491,27

20130305971

11/06/2013

|13.647,64

|

~ ~

~

|Despesa referente a Obra de Garrafão do Norte

~

[248.138,91

]~

~

ATA

DA DE
0130305893

11/05/2013

0130B05844

11/06/2013

referente

a

Obra de Óbidos

VALOR
00.245,18
17.4 74,58

00.470,99

%
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Em 27/08/13 no intuito de regularizar os lançamentos entre as contas
envolvidas, foi providenciado a Remessa nº 3648, a qual deveria creditar 0
valor de R$ 996.329,66 (novecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e
nove reais, sessenta e seis centavos) na conta corrente nº 11.166-X para efeito
de ressarcimento da mesma e debitar a conta corrente nº 11.840—0 para efeito
de registro da despesa do TC nº 64482/2012, uma vez que os pagamentos
referente as obras de Tailândia, Garrafão do Norte e Óbidos deveriam ser
debitados na Conta Corrente nº 11.840-0, Agência.-16748, específica do
convênio, pois tais despesas fazem parte do TC nº 64482/2012. Entretanto, tal
procedimento, por um mal—entendido, ocasionou lançamento a débito na conta
corrente nº 11.166-X, gerando, mais uma vez, débito equivocado na conta
corrente nº 11.166-X na ordem de R$ 996.329,66 (novecentos e noventa e seis
mil, trezentos e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos).
2

—

Em 30/08/2013, para ajustar o duplo lançamento na ordem de
1.992.659,32 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais, trinta e dois centavos) debitado equivocadamente na
conta nº 11.166-X foi procedida a Remessa nº 3649, levando a crédito a
referida conta, e debitando a conta nº 11.840-0 no valor de R$ 1.992.659,32
(um milhão, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove
reais, trinta e dois centavos), regularizando definitivamente as pendências
apontadas na conciliação bancária...”.
3

—

Análise da equipe:
Conforme verificado no extrato bancário da Conta Corrente nº 11166-X,
Agência nº 1674—8, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso PAR nº
64482/2012, verificou—se movimentação indevida de recursos, nos valores de R$996.329,66
e R$1.992.659,32, nos dias 27/08/2013 e 30/08/2013, respectivamente, contrariando o
disposto no item IV, do referido Termo de Compromisso, a qual estabelece:
—

"...Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, exclusivamente,
no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a
movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas
previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo
a movimentação realizar-se, restritamente, por meio eletrônico, no qual seja
devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores
ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados...“.

A Secretaria em sua justificativa admitiu que foram efetuados pagamentos
para cobrir despesas que não pertenciam ao Termo de Compromisso nº 64482/2012,
informando que tal ocorrência foi em virtude da realização de pagamentos efetuados
equivocadamente com recursos do referido Termo de Compromisso cujas despesas
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pertenciam ao Plano de Trabalho do Convênio nº 658.472/2009 - FNDE/MEC, informando
ainda, que tal ocorrência foi regularizada com a realização de transferencias entre as contas
correntes do Convênio nº 658.472/2009 - FNDE/MEC para o Termo de compromisso nº
64482/2012, no total dos débitos efetuados equivocadamente.
Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
DIGAP avaliar imediatamente a regularidade de cada uma das contas
correntes específicas, Termo de Compromisso nº 64482/2012 e do Convênio 658.472/2009,
de forma a garantir a adequada continuidade da execução financeira quanto aos recursos
repassados pelo FNDE e a consumação da política pública, adotando, se for o caso,
iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

recomendar

a

2.2 Realização de depósitos não identificados na conta específica do

Programa.
Fato:
Conforme evidenciado na movimentação financeira demonstrada nos extratos
1674—8, do Banco do Brasil SA,
nº
64482/2012 PAR, verificou-se a realização de
específica do Termo de Compromisso
créditos financeiros não identificados, conforme demonstrado no campo evidência,
contrariando o disposto no item IV, do referido Termo de Compromisso.

bancário da Conta Corrente nº 11166-X, Agência nº

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 11166—X, Agência nº 1674—8, do
Banco do Brasil SA, específica do Programa, conforme a baixo demonstrado.

[Créditos não identificados na conta específica
“Documento
[[Valor (R$)
[Data
[06/05/2014

[1.220

[[3.006.385,85

[01/07/2014

3.938.834

[54.294,50

[09/04/2014

[8.931

[581.253,59

~
[

624.359,07

[

[3.593.748

458.661,92

[

09/04/2014

[[4896425

"153.454,71

[

15/07/2014

[[1.680

[471.179,12

[28/05/2014

[

[22/04/2014

10.712

[29/05/2014

[[4922564

[100.000,00

[22/04/2014

[3.593.592

[139.899,32

[

55/04/2014

[[2389

[693.604,23

[

01/07/2014

[3.938.824

29/05/2014

[ 16.505

259.518,43

[30/05/2014

[[22375

279.535,55

[02/05/2014

[[3106

[993.243,48

Jl22.395,77
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Áe/

Total

”7.837.785,54

'

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 030-004/2016, de
28/06/2016, a Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio de Nota Técnica,
datada de 01/07/2016, a seguinte justificativa:

referente a realização de depósitos não identificados na conta específica
do Termo de Compromisso nº 64482/2012-PAR, realizada nos dias 06/05,
01/07, 09/04, 28/05, 22/04, 09/04, 15/07, 29/05, 22/04, 15/04, 01/07, 29/05,
30/05 e 02/05/2015, totalizando 0 valor de R$ 7.837.785,54.
Em análise técnica realizada por esta Gerência de Prestação de Contas com o
objetivo de subsidiar dados acerca de esclarecer os fatos apontados na
referida Solicitação de Auditoria, constatamos as seguintes informações:
Os créditos não identificados na conta específica referem-se 0 Recursos
liberados pela Secretaria da Fazenda do Estado Pará título de Adiantamento
ao Termo de Compromisso nº 64482/2012 para átender despesas do referido
termo de compromisso, como abaixo:
—

61

EM
IANTAMENTO

'

NSTR UÇAO DE ESCOLA DE 12

'
UÇAO DE

ESCOLA DE 12

UA AZUL

ITENONÉ

NSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12

DE ESCOLA DE 12
STRUÇÃO DE ESCOLA DE 12

.

EIRO DO AJURÚ

DE ESCOLA DE 12
DE ESCOLA DE 12

DE ESCOLA DE 12
DE ESCOLA DE 12

.

BIDOS/SÃO

o FELIX DO XINGU
AILÃNDIA

C/C TC—64482/2015

705 , 50

4

294,50

4

253,59

4

14OB04000

337,1 7

6 05 14

140802807

661,92

4

14OB02349

53.454, 71

0/04/14

14OB05821

46.545,22

1/07/14

14OB04042

00.000,00

4

14OB03116

000,00

2/05/14

140304000

021,90

4

1

OSQUEIRO

NSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12

DE ESCOLA DE 12

40505253

14OB02351

.

DE ESCOLA DE 12

VALOR

SEFA

1403 03 1 1 6
1

DE ESCOLA DE 12

_

/ /

14OB02808

39.899,32

4

1401305821

32.499,76

1/0 7/14

140305821

.134,14

1/07/14

140302652

504,23
395,77

4/04/14

140305252
140504041

5163 43

140303116
0140504063

431,57
535,55

14OB03116

.464 45

140303070

243,48

14OBO311 6

.
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'

"Repasse SEFA

||-

|| 7.83

7. 785,54II—

|!

Análise da equipe:
A Secretaria esclareceu que os créditos, na ordem de R$ 7.837.785,54- (sete
milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais, cinquenta e quatro
centavos) verificados pela auditoria na conta específica do Termo de Compromisso nº
64482/2012, referem-se a recursos próprios do Estado Pará, os quais foram realizados a
título de adiantamento, para efetuar pagamentos às empresas contratadas, referentes aos
serviços realizados nas obras objeto do referido Termo de Compromisso. Serviços estes,
pertinentes a planilha de serviços a cargo dos repasses do FNDE. Entende—se dessa forma,
que tão logo os repasses sejam realizados pelo FNDE à conta do referido Termo de
Compromisso, & Secretaria fará o ressarcimento dos recursos estaduais debitando os
respectivos valores da referida conta, o que contraria o disposto no item IV, do referido
Termo de Compromisso, que estabelece:
"...Utilz'zar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, exclusivamente, no
cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a
movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas
previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação fmanceira, devendo
a movimentãção realizar—se, restritamente, por meio eletrônico, no qual seja
devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores
ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo
município...".

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
recomendar & DIGAP avaliar a pertinência dos créditos realizados pela Secretaria, a titulo
de adiantamento, e adotar, se for o caso, as medidas cabíveis para o saneamento da
constatação.

2.3 Registros de restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades emitidas
desde a data de 28/08/2014, referentes às obras ID: 27457 (Município Faro), ID: 27460
(Município Tailândia), ID: 27463 (Município Parauapebas), ID: 27464 (Município Castanhal),
ID: 27466 (Município Irituia), ID: 27468 (Município Oeiras do Pará), pertinentes ao Termo
de Compromisso - PAR, nº 64482/2012, em situação de "aguardando providências elou
correções" sem a devida adoção de providências por parte da Secretaria, contrariando o
disposto no art. 10 da Resolução CD/FNDE nºlB, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0
em 28/06/2016.

- aba

'restríções
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 030—004/2016, de
28/06/2016, a Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio do Ofício nº
851/2016—SEDUC, datada de 13/07/2016, as justificativas/esclarecimentos realizados pelos
engenheiros responsáveis por cada obra, em que noticiam as medidas que foram adotadas
de acordo com a peculiaridade das restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.
Contudo, a Secretaria nada informou quanto às medidas que realmente efetivam o
saneamento dos impasses que originaram as anotações no SIMEC, como aquelas de cunho
administrativa e jurídico necessária para regularização das notificações não cumpridas
pelas empresas contratadas, como também a regularização dos prazos de vigências dos
contratos, providências estas que não competem aos engenheiros fiscais de obra.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2,0, constam apontamentos de
'restrições e inconformidades' referentes à execução das obras de construção de unidades
escolares, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da Secretaria,
contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações
posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para
execução das obras no âmbito do PAC 2. Contudo, em resposta a essa equipe de fiscalização
a Secretaria nada informou quanto às medidas efetivas para promover a regularização dos
fatos apontados no SIMEC.
—

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve-se
recomendar a DIGAP avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras, de forma a
garantir a adequada continuidade da execução da construção das unidades escolares e a
consumação da política pública, adotando iniciativas visando resguardar os cofres da
Autarquia.

2.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.
Fato:
A Secretaria não inseriu no SIMEC - ‘aba execução orçamentária' os dados
referentes aos pagamentos efetuados pertinentes a execução das obras: ID: 27468
(Melgaço), ID: 27460 (Tailândia), ID: 27468 (Oeiras do Para) e ID: 27455 (Mocajuba),
conforme detalhado no campo evidência, contrariando o disposto no Item XIII do Termo de
Compromisso nº 64482/2015 e no Art. 59, Inciso III, letras 'f' e 'j' da Resolução CD/FNDE nº
13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC - 'aba execução orçamentária', em 28/06/2016.

"Obra

”Documentação pendentes no SIMEC
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ID: 27468

—

Melgaço

ID: 27460 - Tailândia

ID: 27468
Pará

-

Oeiras do

ID: 27455 Mocajuba
—

Nenhuma documentação comprobatória das despesas efetuadas foi
lançada no SIMEC.
Notas Fiscais nºs 290, 324, 37, 36, 285, nos valores de R$347.902,50,
R$158.629,41, R$173.097,89, R$21.431,55, R$257.265,89,
respectivamente, emitidas pela Empresa R. A. Construtora Rocha - ME
e o respectivo comprovante de pagamento e laudo de medição
correspondente.

Nota Fiscal nº 18, no valor de R$150.429,06, emitida pela Empresa
Lima & Magno Ltda e o respectivo comprovante de pagamento e laudo
de medição correspondente.
Notas Fiscais nºs 228, 179, 137, nos valores de R$176.410,99,
R$596.573,69 e R$239.295,68, respectivamente, emitida pela Empresa
Oasis Construção e Serviços Ltda e o respectivo comprovante de
pagamento e laudo de medição correspondente.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 030-004/2016, de
28/06/2016, a Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio do Ofício nº
851/2016-SEDUC, datada de 13/07/2016, a seguinte justificativa:

Informamos que esta Secretaria já está tomando as devidas providências quanto à
inserção dos dados pertinentes aos pagamentos efetuados referentes à execução das
obras".

Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da Secretaria de que está efetivando a
regularização das informações referentes à execução das obras no SIMEC, a ausência de
dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte do
FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos repassados à conta das obras de
construção de creches do PROINFÃN CIA, contrariando assim, o disposto no item XIII do
”j" da
Termo de Compromisso nº 64482/2015 e no Art. 5º, Inciso 111, letras ”f" e
Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece
que a Entidade tem responsabilidade de:

”f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico httpúsímedmecggvlug”

”j. permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obrat's),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do
objeto no que se refere ao exame da documentação/'.
Dessa forma, permanece a constatação.
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2.5 Atraso na execução da(s) obra(s) do PAR.

Fato:
Conforme verificado no SIMEC, no Módulo Obras 2.0 e na documentação
comprobatória apresentada, a obra de construção da unidade escolar ID: 27464 (Castanhal),
objeto do Termo de Compromisso PAR nº 64482/2015 não foi iniciada, perfazendo mais de
42 (quarenta e dois) meses de atraso, contados da data da liberação dos recursos
repassados pelo FNDE, em 29/12/2012, contrariando o' disposto no Item III, do referido
Termo de Compromisso.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0 aba 'vistoria', em 28/06/2016.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 030—002, de 24/06/2016, a
Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio do Ofício nº 890/2016, datado
de 30/06/2016, a seguinte justificativa:
—

“

informamos que estamos elaborando um Plano de Trabalho e
Compromisso com Cronograma para a regularização das obras
.

compromissadas, onde todas as providências necessárias para a regularização
conclusão das mesmas serão tomadas, inclusive quanto a unidade escolar
ID:27464 - Castanhal“.
e

Análise da equipe:
A Secretaria absteve-se em esclarecer os motives/qua levaram ao atraso do
inicio da execução da obra de construção da unidade escolar ID: 27464 (Castanhal), por
mais de três anos e meio, para a qual foi repassado pelo FNDE, o valor de R$1.516.725,57,
38% do valor previsto da obra, informando apenas que está sendo elaborado um plano de
trabalho

e

compromisso com cronograma para sua regularização.

Em que pese a manifestação da Secretaria de que está adotando iniciativas
para a regularizar a execução da obra em tela, o atraso para o inicio dos serviços contraria 0
Item III do referido Termo de Compromisso que dispõe o obrigatoriedade do cumprimento
das ações pactuadas dentro do cronograma de execução estabelecido e no Art. Sº, Inciso III,
letras ”a" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a entidade tem responsabilidade de:
”a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/ME C à conta do PAC
2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especihcações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos mews/503...”.
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Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
recomendar a DIGAP avaliar imediatamente a situação da obra observando a adoção de
iniciativas, informadas pela Secretaria para a regularização do fato, de forma que a mesma
possa promover a execução da obra até a sua conclusão e que a obra seja disponibilizada
definitivamente a população.

2.6 Obra(s) com execução paralisada(s).

Fato:
Em verificação realizada no SIMEC/Obras 2.0, referentes as obras de
construção das unidades escolares, identificadas no campo evidência, bem como, análise
realizada na documentação comprobatória apresentada, verificou—se que das 14 obras que
integrou a amostra analisada por esta Auditoria, 07 delas estão paralisadas, contrariando o
disposto no art. 59, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE nº13, de 08/06/2012 e
alterações posteriores.

Evidências:
Relatório do SlMEC—Obras 2.0, 'aba vistoria', extraído em 23/06/2016,
laudos de vistoria técnica dos fiscais responsáveis pelas obras.
'

,,
—

ID

'.

,

.

Mun1c1p10

Valor

%

Repassado
FNDE

Repassado
FNDE

e

% Execução

SIMEC

'

1

27454

Limoeiro do Ajurú

R$1.985.748,49

4450.0

26,49

2

27468

Oeiras do Pará

R$ 3.541.307,94ll90.0

51,81

43

27457

R$ 1.985.748,49 50.0

45,48

44

27458 "Melgaço

R$1.985.748,49 50.0

12,30

45

4427463

46

457466

L4427452

4Faro

Parauapebas

lrituia

4

4

4R$1.508.210,48 38.0
44R$1.509.168,85 38.0

449,13

4

17,85
4

"São Felix doXingu44R$ 3.971.496,9744100.0

63,79
4

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 030—002/2016, de
24/06/2016, a Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio de Ofício nº
890/2016-SAPG/SEDUC, de 30/06/2016, a seguinte justificativa:
estamos encaminhando em anexo planilha e notas técnicas com a situação
atual das obras nos (7) sete municípios listados, do Termo de Compromisso nº
64482/2015.

Na oportunidade informamos que estamos elaborando um Plano de Trabalho e
Compromisso com Cronograma para a regularização das obras
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compromissadas, onde todas as providências necessárias para a regularização
e conclusão das mesmas serão tomadas, inclusive quanto a unidade escolar
ID.- 27464 Castanhal...”.
—

Análise da equipe:
Secretaría não concluiu a construção das obras: ID: 27454 - Limoeiro do
Ajurú, ID: 27468 - Oeiras do Pará, ID: 27457 - Faro, ID: 27458 - Melgaço, ID: 27463
Parauapebas, ID: 27466 - Iritúía, ID: 27452 - São Felix do Xingú, integrantes da amostra da
auditoria, objeto do Termo de Compromisso - TC nº 64482/2015, sendo que encontram-se
paralisadas e inacabadas, em descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc III letra ”a" da
—

Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012

e

alterações posteriores:

a. executar os recursos
PAC“ 2, de acordo com os

financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do
projetos executivos fornecidos ou aprovados
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos ...".
Bem como, no item XIII do Termo de Compromisso, & Secretaria deve
obra pactuada e sua entrega à população, ainda que com recursos
próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as
despesas relativas à implantação.

garantir

a conclusão da

A Secretaria em sua justificativa admitiu a situação de paralisação das obras
mencionadas, informando ainda, que está elaborando um Plano de Trabalho e Compromisso
com Cronograma para a regularização, onde todas as providências necessárias para a
conclusão das mesmas serão tomadas.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
recomendar à DIGAP avaliar a manifestação apresentada pela Secretaria verificando
imediatamente a situação de cada uma das obras, de forma que seja acompanhada &
iniciativa da Secretaria quanto Plano de Trabalho a ser implementado para a continuidade
da execução das obras até a sua conclusão definitiva, uma vez que essas construções
constam no SIMEC restando ainda situações que demandam medidas corretivas para que as
obras sejam disponibilizadas definitivamente à população.
2.7 Indisponihilidade da área destinada à construção, de escola.

Fato:
Conforme verificado em visita “in loco" realizada no terreno destinada a
construção da obra da escola ID: 27464, constatou—se que a área sita à Alameda Pedro de
Melo, s/nº, entre as Travessas Portugal e Itália, no bairro Estrela no Município de
Castanhal/PA, encontra-se ocupada com casas oríúndas do Programa 'Minha Casa Minha
Vida'. Bem como, a documentação de dominíalidade do terreno inserida no SIMEC encontrase com o prazo vencido.

Evidências:
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Inspeção 'in 1000' no local destinado a obra e documentação de dominíalidade
do terreno (Lei Municipal nº 038, de 16/12/2011 e Título de Definitivo nº 4836), inserida no
SIMEC.

Levantamento fotográfico:
Cast-an hai ID

27454

Alameda Pedro de Melo
]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 030-005, de 30/06/2016, a
Secretaria de Estado de Educação/PA, apresentou por meio da Nota Técnica s/n, datada de
01/07/2016, a seguinte justificativa:

"...vem respeitosamente se manifestar quanto a CONSTATAÇÃO 2 do
documento referenciado acima, informando que quanto ao terreno para a
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construção da escola, encaminhamos os técnicos desta DRTI ao local e
constatou—se que o terreno de fato havia sofrido uma invasão porém a
prefeitura local realizou a desocupação do mesmo, onde hoje o terreno
encontra—se apto para a construção da escola, conforme relatório de visita
técnica

e

cronograma do plano de ação em anexo.".

Análise da equipe:
Conforme inspeção realizada pela equipe da auditoria, no local destinado a
obra ID: 27464 - Castanhal, verificou-se que a área situada na Alameda Pedro Melo, s/nº,
entre as Travessas Portugal e Itália, no bairro Estrela no Municipio de Castanhal/PA,
conforme documentação de dominíaiidade inserida no SIMEC, encontrava—se ocupada com
outras edificações.
A SEDUC/PA por sua vez justificou que, de fato, o terreno em tela havia sido
ocupado por terceiros, porém a prefeitura municipal local realizou a desocupação da
referida área estando, portanto, o terreno apto para a construção da escola, não prestando
mais nenhuma informação, tampouco quanto ao prazo estabelecido pela Lei Municipal nº
038, de 16 de dezembro de 2011, que originou a cessão do referido imóvel, sob a condição
do inicio da execução da obra ocorrer no prazo de dois anos, periodo já transposto
sem que
a obra tenha sido iniciada.

Ainda, o terreno apresentado pela SEDUC/PA, sito a Rua Pedro Melo s/nº
entre & Travessa itália e Travessa Portugal no Bairro Estrela, não se trata da mesma área
constante nos documentos de dominialidade inseridos no SIMEC, Alameda Pedro Melo s/nº
entre & Travessa Itália e a Travessa Portugal, sendo que estes endereços se referem
a
quadras distintas pertencentes ao mesmo loteamento, conforme apurado pela equipe
da
auditoria em inspeção 'in loco‘ nas referidas áreas, bem como em consulta realizada no
mapa do Loteamento Estrela Real, que originou o Bairro Estrela no Municipio
de
Castanhal/PA.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que se deve
recomendar a DIGAP avaliar imediatamente a situação da dominialídade da área destinada
à obra, adotando iniciativas junto & SEDUC/PA, Visando a adoção
de providências de forma a
regularizar a documentação inserida no SIMEC.

SIMEC.

2.8 Superestimativa do percentual de execução de obras informado no
'

Fato:
Consta no SIMEC que a obra de construção de escola ID 31900 (Nova
Ipixuna) encontra—se paralisada com o percentual de execução de 18,39%, no entanto,
após
verificação física na obra, constatou—se que algumas etapas da obra, dadas como concluídas
não foram executadas ou foram parcialmente executadas (a exemplo
de fundações e
calçadas), sendo que o investimento financeiro apresentado, no valor de
R$699.089,60,
conforme constante no SIMEC, não reflete avanço fisico verificado na
obra, contrariando o
disposto no Item II do Termo de Compromisso, PAC 08329/2013.
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Evidências:
Relatório extraído do SIMEC - Obras 2.0, "aba vistoria" e "aba execução
orçamentária", em 20/06/2016, e Visita 'in loco', conforme levantamento fotográfico abaixo:
Obra ID: 3199:) [Nova Ipixuna)

l

J

Manifestação da entidade:
SA nº 030—005/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
por meio de Nota Técnica.,
apresentou
30/06/2016, a Secretaria de Estado de Educação/PA,
datada de 01/07/2016, a seguinte justificativa:
—

"
—

sobre a divergência verificada na execução física da obra de ID:31900
Escola Nova de 12 salas, no município de Nova Ipixuna-PA, cujo 0
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Contrato de nº 167/13, de Concorrência Pública de nº 004/13, com o
valor da Obra de R$ 3.799.615,46, tendo um Aditivo de Valor de R$
945.446,90, executado pela empresa contratada SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Relato que o responsável Técnico a época Engenheiro Civil GLAUCILENE
DO SOCORRO DUTRA BARBOSA alimentou o sistema SIMEC,
informando em 29/05/2015 (9,61 %) de execução da Obra. Pagos 04
parcelas totalizando R$ 699.089,60 (18,40%) e 02 parcelas totalizando
R$ 670.185,96 (70,89%) de Recursos do Estado. Sendo que ficou sem
alimentação no Sistema até a data de 02/12/2015.
'

Designou-se em 10/12/2015 o Engenheiro Civil Rick Figueiredo para
atualizar o Sistema SIMEC. Manteve—se os mesmos percentuais, não se
alterando nenhum item do percentual, atualizou—se o 29 Termo Aditivo de
valor de R$ 945.446,90 e o 39 TA. de prazo com termina de 26/09/2016,
atualizando a execução da obra em (7.70%). O Sistema tem sido
atualizado mantendo-se o mesmo status.

Informo que

a equipe de Engenharia da DRTI fez visita 'in loco“,
constatando que a obra encontra-se paralisada até a presente data.
Existe um desiquilíbrio físico-financeiro de 10.70%. Esta DRTI está
notificando a Empresa para que a mesma retorne a execução e
estabeleça o equilíbrio físico-financeiro da obra, uma vez que o contrato
encontra-se vigente...".

Análise da equipe:
Conforme apontado no SIMEC Obras 2.0, a obra de construção de escola ID:
31900 (Nova Ipixuna) encontra-se paralisada com o percentual de execução de
18,39%,
contudo, em inspeção física efetuada pela equipe de Auditoria, verificou que os valores
pagos pelos serviços executados não estão condizentes com as medições informadas
no
SIMEC e tampouco com a situação física verificada na obra, o que contraria o
disposto no
Item H do Termo de Compromisso, PAC 08329/2013:
—

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

A Secretaria confirmou a existência de um desiquilibrio físico-financeiro, que
em seu ponto de vista encontra—se no percentual de 10.70%. Todavia, mesmo
considerando
a justificativa apresentada, conforme verificado em inspeção
física na obra, o investimento
financeiro realizado pela Secretaria, na ordem de R$ 1.369.275,56 (R$ 699.089,60 Recursos FNDE + R$ 670.185,96 Recursos Estaduais), não reflete o percentual de
29.10%
—
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de execução da obra informado pela Secretaria.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve—se
recomendar à DIGAP avaliar a situação da obra mencionada adotando,

imediatamente, iniciativas visando resguardar os cofres desta autarquia.
3. Conclusão:
3.1. 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.
3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4, 1.5 1.6, 1.7 ;
2.1, 2.2, 2.3,- 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 foram Verificadas impropriedades na operacionalização
dos Programas que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis
pelos programas.

3.3. Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.8 e
1.9, devendo os responsáveis serem diligencíados & regularizar a situação.

3.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste
de contas que 1he(s) compete(m), sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.

relatório na análise técnica da prestação

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

Autarquia.

4. Recomendações:
4.1. A DIATA
CPF ..144.032-l
4.1.1. Dilígenciar o Sra
(18ª
& restituir no prazo
Gabriel
URE)
Guilherme
escola
Gestora da Unidade Executora da
de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$
8.605,00 (oito mil, seiscentos e cinco reais), acrescidos de juros e correção monetária
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aplicados a partir de 27/06/2014, data da realização da despesa. Para o cálculo do montante
a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU,

acessado

em
seu
sítio
Virtual
pela
página"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo “Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros“ e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU,
preenchido
no
sítio
virtual
do
Tesouro
Nacional
https://consulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980—01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação à Diretoria
Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao
erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30(trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tornou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 1.8.
—

—

Sra,

4.1.2. Diligenciar o
CPF
Gestora da Unidade Executora da escola EEEF Maroja Neto a restituir no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado
de R$ 11.000,00 (onze milreais), acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a
partir de 25/02/2014, data da realização da despesa. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU,

-.578.032—I,

acessado

em
seu
sítio
virtual
pela
página"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito_faces", lançando o
débito no grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo “Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,
preenchido
no
sítio
virtual
do
Tesouro
Nacional
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980—01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação
à Diretoria
Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao
erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30(trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 1.9.
4.2. A DIRAE

4.2.1. Orientar a SEDUC/PA para que adote rotinas com vistas a
orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar a realização de despesas das Unidades
Executoras das escolas de sua rede, para assegurar que os recursos consignados sejam
utilizados em observância às categorias econômicas em que foram repassados, conforme
subitem(ns) 1.1.

e a

4.2.2. Adotar medidas imediatas junto as Unidades Executoras do PDDE
SEDUC/PA, no que couber, e nos termos do inciso II do artigo 26 da Resolução

RA, Nº 20/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA

42 de 47

É

k.

CD/FN DE nº 10 de 18/04/2013, para absterem-se de utilizar os recursos do Programa PDDE
- Educação básica em reformas e serviços de construção das Unidades Escolares, conforme
subitem(ns) 1.2.

4.2.3. Orientar as Unidades Executoras do PDDE para que cumpra os
normativos do Programa quanto aos recursos depositados na conta específica das Escolas
sejam movimentados exclusivamente por meio eletrônico e excepcionalmente as escolas
rurais por meio de cheque nominativo ou outra forma de movimentação autorizada em que
fique identificado os beneficiários dos recursos,
Orientar a SEDUC/PA para acompanhar, nos termos do inciso II do artigo 26 da Resolução
CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, o cumprimento desta norma pelas Unidades Executoras das
escolas de sua rede, conforme subitem(ns) 1.3.

4.2.4. Orientar as Unidades Executoras do PDDE a atentar para as
normas quanto a correta descrição nos documentos fiscais dos produtos/serviços adquiridos,
Orientar a SEDUC/PA para acompanhar, nos termos do inciso II do artigo 26 da Resolução
CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, o cumprimento desta norma pelas Unidades Executoras das
escolas de sua rede, conforme subitem(ns) 1.4.

4.2.5. Notificar a SEDUC/PA para que, em prazo certo, comprove
perante o FNDE/DIRAE o registro de incorporação ao patrimônio da Entidade, dos bens
adquiridos com recursos do PDDE, mediante a apresentação de relatórios fotográfico e
contábil contendo os respectivos números de tombamento, conforme subitem(ns) 1.5.
4.2.6. Notificar a SEDUC/PA para que, em prazo certo, comprove
perante o FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados no campo
"Evidências" do item específico deste relatório, conforme subitem(ns) 1.6.
4.2.7. Notificar a SEDUC/PA para que observe as normas do programa
quanto à utilização tempestiva dos recursos do PDDE até 31 de dezembro do ano em que
tenha sido efetivado o respectivo crédito, garantindo assim a adequada aplicação dos
recursos em benefício da clientela alvo do Programa, conforme subitem(ns) 1.7.
4.3. A DIGAP

4.3.1. Avaliar imediatamente a regularidade das movimentações
realizadas pela SEDUC-PA nas contas correntes específicas do Termo de Compromisso nº
64482/2012 e do Convénio 658.472/2009, de forma a verificar a regularidade dos
lançamentos, adotando, se necessário, imediatas medidas visando reparar eventuais danos
ao erário. Deve, ainda, & DIGAP orientar a SEDUC/PA a observar as formas de
movimentação financeira permitidas na conta específica do termo de compromisso,
abstendo—se de realizar movimentações de recursos provenientes do FNDE em desacordo
com a Resolução do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 2.1.
4.3.2. Avaliar imediatamente a pertinência dos créditos realizados pela
SEDUC/PA na conta corrente específica do Termo de Compromisso nº 64482/2012, a titulo
de adiantamento, de forma a garantir adequada execução financeira dos recursos
repassados pelo FNDE, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando o
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saneamento da constatação, conforme subitem(ns) 2.2.

4.3.3. Avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras,
adotando medidas junto à SEDUC-PA que garantam o imediato saneamento das
inconsistências e a adequada continuidade da execução da construção das unidades
escolares e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas
visando resguardar os cofres da Autarquia, conforme subitem(ns) 2.3.
4.3.4. Notificar & SEDUC/PA para que, em prazo certo, providencie &
inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema atualizado,
na forma das normas do Programa, devendo & DIGAP verificar o cumprimento da citada
providência, conforme subitem(ns) 2.4.

4.3.5. Incluir

obra de ID - 27464 nas ações de monitoramento da
DIGAP, de forma a garantir o seu imediato ínício, conforme cronograma fixado para a
execução da obra, conforme subitem(ns) 2.5.
&

4.3.6. Avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras,
adotando medidas junto à SEDUC-PA que garantam o imediato saneamento das
inconsistências e a adequada continuidade da execução da construção das unidades
escolares e a consumação da política pública, inclusive solicitando & SEDUC—PA &
apresentação de cronograma de conclusão das obras paralisadas, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia, conforme subitemms) 2.6.
4.3.7. Avaliar imediatamente a situação da domíníalidade da área
destinada à obra (ID 27464), adotando iniciativas junto & SEDUC/PA, Visando a adoção de
providências de forma & regularizar a documentação inserida no SIMEC, conforme
subitem(ns) 2.7.
4.3.8. Avaliar imediatamente o descompasso verificado, adotando as
medidas que se mostrarem pertinentes ao caso, de forma a assegurar, a conclusão do objeto
e a consumação da política pública ou, ainda, conforme se mostre necessário, tomar
iniciativas Visando a assegurar a reposição aos cofres federais de eventuais prejuízos,
conforme subitem(ns) 2.8.

inerentes

a esse

4.3.9. Encaminhar ao CACS—FUNDEB em razão das atribuições
Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do

contido no item 2: Programa Aceleração do Crescimento - PAC II/PROINFÃNCIA.

5. Encaminhamento:

5.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico- Administrativo DIATA,
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas no subitem 4.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira DIFIN, para conhecimento e
providências pertinentes; e 2) informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no
prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art, 12 da IN CGU nº
—

—

—
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17/11/2015;

5.2. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 4.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; 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;
5.3. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP: a)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 4.3; 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;
—

5.4. Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PDDE Educação básica/2015, e PROINFÁNCIA CON STRUÇÁO DE
CRECI-IES, Termo de Compromisso PAR64482/2015;
—

—

5.5.

à

Coordenação de Auditoria

recomendações ã DIATA, contidas no subitem 4.1
DIGAP contidas no subitem 4.3;

—

‘a
,

COAUD, para acompanhar as

DIRAE, contidas no subitem 4.2

5.6. a Secretaria de Estado da Educação do Pará
conhecimento.

Em 22/07/2016

AUDIT/DIFIP/COFIC

~

—

e a

SEDUC/PA, para

~~
AUDIT/DIFIP/ OFIC
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da

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 20/2016
DESPACHO

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

Emi/ly

zona

hefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Emª/ªj

2046

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 168681).

Em/Z/ﬂ/WK
Auditor-Chefe
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