MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna

“ªw

“Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 23/2016

PREF MUN DE CAREIRO/AM
01 a 05 de agosto de 2016, objetivando
verificar a adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e procedimentos
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos

Auditoria realizada no período de

descentralizados pela Autarquia
Interna PAINT/2016.

e

previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria

—

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 3.926.253,38 (três milhões, novecentos e vinte e
seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), distribuídos entre as.
,.segumtes açoes:
!

.

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015 0.8 nº 83/2016, valor
do repasse R$ 540.280,00, referente ao item 59 do PAINT/2016.
Analisadopon
—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015
84/2016, valor do repasse R$ 835.273,40, referente ao item 60 do PAINT/2016.
Analísado por:
—

-

-

0.8 nº

PROINFANCIA - Termo de Compromisso nº 656892/2009 9 Termo de
Compromisso nº.268/2011 - 0.8 nº 85/2016, valor do repasse R$ 2.550.699,98, referente ao
item 61 do PAINT/2016.

- PAC

II

—

Anahsado pon

2015
1. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício

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

de
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada,
a
vistas
com
alunos,
dos
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 540.2 80,00

'

j'
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Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2015.

Constatações:
1.1 Número de

nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo

Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:

Verificou-se que () númerode nutricionistas no quadro da Prefeitura
Municipal de Careiro/AM não atendeu aos parâmetros numéricos mínimos de
referência do
Conselho Federal de Nutricionistas, sendo constatada a existência de
apenas uma
nutricionista responsável-técnico, para atender toda a rede pública, contrariando a
determinação contida no § 2º do art. 129 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.
Evidências:
Consulta ao Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE

—

SINUTRI.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036-003/2016, de
04/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº
79/2016—GP/PMC, de
18/08/2016, a seguinte justificativa:
'

problema ocorre em virtude de no último concurso no ano de 2009, não
ter sido
observado esse requisito legal, e [não ser previsto na lei de pessoal
desta Prefeitura,
fato que está sendo corrigido com a elaboração do novo PCCR, que será
encaminhado
à Câmara Municipal, para aprovação.
O

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

Nº de alunos
[Até 500
[501 a 1.000

1.001 a 2.500

2.501 a 5.000

Carga horária técnica
mínima semanal
recomendada

Nº de nutricionistas
1

Íli
lLi

RT

“30 horas

j

RT +

1

QT

,

750 horas

RT + 2 QT

"gar + 3 QT

[30 horas

“I 30 horas

]

l

7
]
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1RT+3QTe+1QTa
Acima de 5.000

cada fração de 2.500
alunos

30 horas

Verifica-se o papel central que os profissionais de nutricao desempenham na
execução do Programa, sendo eles os responsáveis técnicos pela qualidade e adequação da
alimentação oferecida aos alunos. Diante disto, deve a EEX garantir que o número de
nutricionistas & ela vinculada seja suficiente para atender os alunos de sua rede, conforme
quantitativo mínimo determinado pelo Conselho Federal de Nutrição.
Portanto, permanece a constatação.
1.2 Ausência de cardápio diferenciado.

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou o cardápio de alimentação escolar para
o segmento Mais Educação, que contempla, no mínimo, três refeições, em desacordo com
artigo 14 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Cardápio Simplificado 2015 Programa Educação Fundamental, apresentado
pela Prefeitura Municipal, que contempla apenas parte da clientela do programa.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036—000/2016.

Análise da equipe:
Não foi apresentado o cardápio de alimentação escolar destinado ao segmento
Mais Educação, no entanto, a Prefeitura Municipal recebeu recursos financeiros no total de
R$ 97.080,00 (noventa e sete mil e oitenta reais), para atender à clientela da escola Centro
Educacional João Lobo, Escola Daniel Conrado e a Escola Municipal Antonia Oliveira da
Silva.

parágrafo segundo do art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
dispõe que: Os cardápios deverão ser planejados para atender, em média, as necessidades
nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III desta Resolução, de modo a
suprir: VI no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais, distribuídas
em, no mínimo, três refeições, para os alunos participantes do Programa Mais Educação e
para os matriculados em escolas de tempo integral:
O

—

Dessa forma, mantém-se a constatação.

,

1.3 Não comprovação da utilização dos recursos no objetivo do

Programa.
Fato:
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A Prefeitura Municipal adquiriu gêneros alimentícios sem a devida
comprovação da entrega e distribuição para atendimento aos beneficiários do programa.
Ainda, a referida aquisição se deu ao final do ano letivo sem que houvesse tempo hábil para
consumo e sem possibilidade de armazenamento para alguns dos itens adquiridos, por
tratar de alimentos perecíveis como carnes e legumes.

Evidências:
Nota Fiscal nº 1418, de 07/12/2015, Ordem de Compra nº 063 e Calendário do
Ano Escolar da Zona Urbana e da Zona Rural, referente ao Exercicio 2015, Extrato bancário
da Conta Corrente nº 47333-2, Agéncia nº 1219-x, do Banco do Brasil SA e Relatório de
Visitas às Escolas e Análise e Parecer do PNAE Careiro ANE/2015.
—

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036-003/2016, de 04/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº 79/2016—GP/PMC, de
18/0 8/2 016, a seguinte justificativa:
Tal impropriedade, é decorrente de um grande erro administrativo, que por falta de
atenção, permitiu que os vícios na administração pública, incorrem nesses problemas,
que infelizmente vieram acontecer. Ofato é que, a Nota Fiscal nº 1418, foi emitida no
dia 07/12/2015, após a entrega dos gêneros alimentícios, (que ocorreu dentro da
vigência do ano letivo) O que ocasionou essa divergências de datas, e a prefeitura no
sentido de corrigir tal erro, solicitou a emissão da nota fiscal extemporânea. No
entanto segue em anexo, a Ordem de Compra nº 063, que autorizou a entrega dos
gêneros alimentícios, na data de 12 de novembro de 2015, ou seja, com o ano letivo
ainda vigente. Informo, que é de suma impartância para este município manter de
forma transparente suas operações, e para que erros como esses não voltem a
acontecer, as medidas cabíveis foram aplicadas ao setor responsável.

Análise da equipe:
Verificou—se a aquisição de gêneros alimentícios na data de 07/12/2015, sem
no entanto haver comprovação da entrega e distribuição para atendimento aos
beneficiários
ao Programa. E, ainda, sem que houvesse tempo hábil para consumo dos
alimentos pelo
público alvo do Programa, haja vista o encerramento do ano letivo em 12/11/2015, na Zona
rural, e em 08/12/2015, na Zona urbana. Dentre os produtos adquiridos haviam alguns itens
perceiveis impossibilitando seu armazenamento por longo período.

Em manifestação, a Prefeitura Municipal informou que a Ordem de Compra nº
063, foi emitida em 12/11/2015, que os gêneros alimentícios foram entregues dentro
da
vigência do ano letivo e que a Nota Fiscal nº 1.418 foi emitida em 07/12/2015,
extemporânea, tratando-se de um erro administrativo. Por fim, informou que estava
adotando medidas cabíveis no setor responsável para que erros como esse não voltassem
&
acontecer.

No entanto, a Prefeitura Municipal não apresentou documentos que pudessem
comprovar a entrada dos gêneros alimentícios no depósito central, bem como a distribuição
desses produtos para atendimento aos beneficiários do Programa. Cumpre
ressaltar que a

».

~~
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Nota Fiscal não continha registro de atesto ou assinatura de recebimento de mercadorias.
A aquisição de gêneros alimentícios sem a comprovação da entrega e da
distribuição para atendimento aos beneficiários ao Programa, contraria o disposto no inciso
II, art. 5º, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013:

II

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

—

matriculados;

2158/2003

—

Sobre esse fato, O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão
1ª Câmara, o expôs o seguinte entendimento:
”(...) Na execução de programas nutricionais, que envolvem a aquisição de alimentos,
não é suficiente a comprovação da compra dos produtos, mas também a sua
distribuição à população necessitada, momento em que se materializa a ação pública.

Dessa forma, permanece a constatação, com a indicação de prejuízo ao erário
pela não comprovação do recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios;

Identificação do responsável:
CPF:

..849.722--

Valor Original:

R$ 45.421,92

1.4 Ausência de registro que ateste
adquiridos e/ou dos serviços prestados.

()

recebimento dos materiais

Fato:
Verificou—se nos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal a
ausência de atesto em notas fiscais, sendo constatada também, notas fiscais com afixação de
carimbo de atesto sem a devida assinatura e identificação do responsável, que comprovem o
recebimento de mercadorias dos fornecedores de gêneros alimentícios para a merenda
escolar, o que contraria o art. 62 e inciso III, 5 2º do art. 63, da Lei nº 4 320 de 17/03/1964
e alterações posteriores

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas pela Prefeitura Municipal, conforme quadro
demonstrativo:
4
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Razão Social

Nota Fiscal

Data

Valor

PJA Representação e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
_
EPP

NFE

—

1285

20/05/2015

2.124,00

NFE

_

1283

2 0/05/2015

48 ' 700 ' 40

16.950,00

PjA Representação
—

e

Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

EPP

Renata de Freitas Almeida

NFE

—

135158l 29/06/2015

NFE

_

1316

“NFE

-

137999II17/08/2015 ”4.600,00

PJA Representação e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
NFE
EPP

_

1390

NFE

—

149167 13/10/2015

8.250,00

NFE

_

1391

23/10/2015

4 ' 134 ' 61

NFE

_

1418

07/12/2015

45.421,92

PJA Representação e Comércio de Produtos
—

Alimentícios Ltda

EPP

Marcia Melgueiro Pinto de Queiroz
—

23/07/2015

~

21/10/2015

_

[Maria do Rosario Costa Lima
PJA Representação e Comércio de Produtos Alimentícios
EPP

Ltda

—

Pªfêãepresentaçao

e

Comercio de Produtos Alimenticios Ltda

II

9 ' 707 ' 81

“Total R$

34 ‘ 785 ’ 95

"174.674,69

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036-003/2016, de 04/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº 79/2016-GP/PMC, de
18/08/2016, a seguinte justificativa:

Algumas notas fiscais apresentadas na auditoria eram apenas para controle de
lançamento no sistema de prestação de contas SIGPC, no entanto as notas oficiais
estão arquivadas e em ordem nos arquivos da contabilidade desta Prefeitura,
devidamente carimbadas assinadas e identificadas. Segue anexo cópias.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal esclarece que algumas das notas fiscais que constavam
nos documentos apresentados a Equipe de Auditoria não continham o atesto de recebimento
por serem Vias dos documentos fiscais eletrônicos oficiais. Esclarece ainda, que estaria
enviando cópia desses documentos oficiais a este FNDE. N0 entanto, até o fechamento
desse relatório, não houve o envio dos referidos documentos.
A ausência de atesto contraria o art. 62 e inciso III, § 2° do art. 63, da Lei nº
4.320, de 17/03/1964 e alterações posteriores, que determinam que a liquidação da despesa
seja feita por fornecimentos feitos ou serviços prestados, tendo por base os comprovantes
da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Dessa forma, mantém-se a constatação, tendo em vista que nos documentos
apresentados constava ausência de atesto, outros continham carimbos com data, no
entanto, sem assinaturas do responsável pelo recebimento dos gêneros alimentícios
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validando

o ato.

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

-

.

.

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 835.273,40
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, no montante de
R$835.273,40, transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar — PNATE, exercício 2015, no período de 01/01/2015 a 29/02/2016.

Constatações:

2.1 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura do Municipio de Careiro/AM não apresentou regulamentação
própria que discipline, em âmbito local, o uso dos veículos destinados ao transporte do
escolar, em desacordo. com os §§ 1 e 2 do art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 45, de
20/11/2013.

Evidências:
Solicitação de Auditoria nº 036-001/2016, de 03/08/2016
GP/PMC, de 16/08/2016.

e

Ofício nº 80/2016-

»

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036—001/2016, de 03/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº 80/2016—GP/PMC, de
16/08/2016, a seguinte justificativa:
A Prefeitura Municipal do Careiro até o momento não possui regulamentação própria
para transporte escolar, no entanto, já está em elaboração, para com isso se
enquadrar na legislação vigente.

Análise da equipe:
A ausência de regulamentação própria que discipline, em âmbito local, o uso
dos veículos destinados ao transporte do escolar, em especial, os veículos do Programa
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Caminho da Escola dificulta o acompanhamento e o controle social do Programa
possibilita desvios de finalidade na utilização desses veículos.

e

Ademais a referida ausência de regulamentação contraria o disposto nos 55 1
e 2 do artigo 59, da Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, e alterações posteriores, o
qual estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar deverá ser disciplinado em
regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, observando as
disposições legais vigentes conforme segue:
5

lº Os regulamentos a que se refere o caput devem dispor sobre os critérios

para identificar os estudantes a serem beneficiados, bem como a distância
máxima a ser percorrida pelos estudantes entre a sua residência e o ponto de
embarque nos veículos de transporte escolar ou a escola;
29 Os itinerários, em qualquer modalidade dos veículos de transporte
escolar, devem ser definidos de forma a garantir o menor tempo e maior
segurança dos estudantes nos percursos.

É

Dessa forma, mantém-se a constatação, devendo & DIRAE estabelecer prazo
para a Prefeitura de Careiro para apresentar normativos com critérios de utilização dos
veículos utilizados no transporte de escolares nos termos do artigo 59 Resolução/CD/FNDE
nº 45, de 20/11/2013, e alterações posteriores.

2.2 Inexistência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CAOS/FUNDEB.

—

Fato:
Não há CACS/FUNDEB constituído no âmbito da Prefeitura Municipal de
Careiro/AM, em desacordo com as normas estabelecidas na Portaria FNDE 481, de

11/10/2013

Evidências:
Extrato consultado do sistema corporativo do FNDE, módulo CAOS/FUNDEB e
Solicitação de Auditoria nº 036—000/2016, de 01/08/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036-001/2016, de 03/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº 80/2016-GP/PMC, de
16/08/2016, a seguinte justificativa:
A Prefeitura Municipal do Careiro publicou a Portaria nº 406, de 07 de agosto de 2014
que nomeia os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social —
CACS/FUNDEB em acordo com o disposto no Art. 16 da Resolução CID/FNDE nº 12 de
17/03/2011 no Art. 24 Da Lei nº 11.494 de 20/06/2007 e Portaria/FNDE nº 481 de
11/10/2013 e por um equívoco não foi apresentado no dia da fiscalização aos
auditores, para tanto estamos enviando uma cópia em anexo.
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Análise da equipe:
A Entidade informa que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACS/FUNDEB foi nomeado pela Portaria nº 406, de 07/08/2014, no entanto, o mandato
desse Conselho terminou em 22/07/2016, não sendo apresentado novo Colegiado para a
—

CAOS/FUNDEB.
Dessa forma, permanece aconstatação, tendo em Vista que não houve nova
instituição do CACS/FUN DEB da Prefeitura Municipal de Careiro/AM conforme dispõe a
Portaria do FNDE nº 481, de 11/10/2013, a qual estabelece no artigo 29 que os CACSw
FUNDEB serão criados, no âmbito da União, por meio de ato legal do Ministro de Estado da
Educação e, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo Chefe do respectivo
Poder Executivo, de acordo com a Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito

Federal e dos Municípios, observada as composições por esfera governamental.

Cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 10 da referida Portaria, &
criação dos Conselhos, o seu cadastramento no Sistema informatizado de gestão de
Conselhos e a regularidade das informações requeridas são condições indispensáveis à
concessão e manutenção de apoio financeiro no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE, em face das disposições da Lei nº 10.880, de 09/07/2004.
Portanto, mantém-se a constatação.

.

2.3 Ausência de comprovação de regularidade dos veículos utilizados
no transporte de alunos.
Fato:
A Prefeitura de Careiro/AM não apresentou comprovação de regularidade dos
veículos aquaviários utilizados no transporte de alunos que demonstrassem que foi
averiguada a capacidade do veículo, os itens obrigatórios e de segurança das embarcações
Certificado de Registro de embarcação emitido pelo órgão competente e coletes salva-vidas
bem como não foi apresentado documento de habilitação dos condutores das embarcações
destinadas ao transporte de escolares emitido por órgão competente.
—

—

'

Evidências:
Inspeção in loco nas embarcações localizadas na Escola Municipal Francisca
Paula da Silva Oliveira e na Escola Municipal lzidório de Paula, conforme relatório
fotográfico das embarcações, a seguir:

']

,;
'
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Escola Municipal Franciséa Paula da Silva Oliveira

Escola Municipal Francisca Paula da Silva Oliveira
_-

Escola Municipal Izidorío

de.

Paula

.-

—

-

Escola Municipal Izidorío de Paula

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 036-001/2016, de 03/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº 80/2016—GP/PMC, de
16/08/2016, a seguinte justificativa:

A Secretaria Municipal de Educação conta com um Departamento de
Transporte, com a finalidade de acompanhar todo o processo, no decorrer do
ano, solicitando os contratos para serem analisados (se estão de acordo).
Recebendo as demandas advindas das escolas, comunidade, e condutores, no
que concerne as impropriedades ocorridas. No tocante às habilitações dos
condutores, já foram solicitados aos mesmos, e nos setores competentes para
realizarem um mutirão de expedição das mesmas para os condutores de nosso
município, onde estamos no aguardo. Foram realizadas várias notificações
para os mesmos para que disponíbílízassem os devidos equipamentos de
segurança (entre eles os salvas—vidas), sendo frustradas todas as tentativas, e
em consequência dessa observação dada por esse Setor, estaremos renovando
os pedidos antes formulados, agindo com mais pontualidade para que sejam
sanadas todos os problemas apontados.

Análise da equipe:
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Em atendimento à solicitação de auditoria, a Prefeitura de Careiro/AM
os processos referentes ao
transporte de escolares durante todo o ano letivo que recebe demandas das escolas,
comunidade e condutores.

justificou que conta com departamento que acompanha

No tocante às habilitações dos condutores, a Prefeitura de Careiro/AM
informou que solicitou aos setores competentes a realização de mutirão de expedição das
habilitações, sem, contudo, apresentar documentos que comprovassem a referida ação.

Quanto às impropriedades concernentes à segurança dos usuários do
transporte escolar, a Prefeitura alega que realizou Várias notificações para que os
condutores disponibilizassem o equipamento de segurança, porém as tentativas foram
frustradas. Informou ainda, que renovará os pedidos visando sanar os problemas apontados,
no entanto, novamente não apresentou documentos que comprovassem as notificações e
tampouco ações concretas para a correção das impropriedades verificadas.
É de responsabilidade da entidade pública promover a defesa e a segurança
dos usuários do transporte escolar.

A ausência de averiguação e acompanhamento dos condutores das
embarcações contratadas para o transporte de escolares, quanto a capacitação, a
Habilitação e à segurança dos alunos transportados, compromete a segurança dos escolares
ao descumprir o disposto nos artigos 7ºe 8º, ambos da Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário (Lei nº 9.537, de 11/12/1997):

Art. 7° Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela
autoridade marítima para o exercício de cargos e funções a bordo das
embarcações.

Art 89 Compete

ao Comandante:

II - cumprir e fazer cumprir a

bordo, os procedimentos estabelecidos para a
salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e para a
segurança da navegação, da própria embarcação e da carga;

Ainda, de acordo com o Decreto 2.596, de 18/05/1998, que regulamenta a Lei
nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário
em águas sob jurisdição nacional, considera-se infração grave as relativas à documentação
de habilitação ou ao controle de saúde e as infrações relativas ao Rol de Equipagem ou Rol
Portuário dispostos nos incisos dos artigos 12 e 14, respectivamente.
Dessa forma, permanece a constatação com a finalidade de a DIRAE notificar
a Prefeitura de Careiro/AM a implementar imediatas ações visando adequar as embarcações
utilizadas no transporte de escolares as normas de segurança expedidas pela autoridade

marítima.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2011
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Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada - PACII 268/2011.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 265.244,79
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa de Aceleração do Crescimento PAC II PROINFANCIA - Termos
de Compromisso nº TC nº 656892/2009 - data de término de execução - 11/12/2010 e TC nº
268/2011 data de término de execução 31/05/2013 0.8 nº 85/2016, no montante de R$
2.550.699,98(dois milhões quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos).
—

—

—

Constatações:
3.1 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Careiro/AM realizou movimentação indevida de
recursos na Conta Corrente nº 35057—5, agência nº 1219-X8, específica do TC nº
656892/2009- PAC, com débitos realizados por meio de saques contra recibo, cheques
avulsos e pagamentos diversos não identificados que não permitem a verificação dos
destinatários dos recursos, em desacordo com o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 13, de
08/06/2012.

Evidências:

Extratos bancários da Conta Corrente nº 35057-5, agência nº 1219-X8,
específica do TC nº 656892/2009— PAC,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—002/2016, de
Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº
092/2016—GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016, 0 seguinte esclarecimento:

04/08/2016,

a

A movimentação indevida de recursos ora observados, foram realizados pelo gestor
anterior, e o mesmo está respondendo judicialmente por este ato, pois foi feito a
denuncia crime pelo atual gestor em janeiro de 2013.

Análise da equipe:
Conforme verificado nos Extratos bancários da Conta Corrente nº 35057-5,
agência nº 1219-X, específica do TC nº 656892/2009— PAC, a Prefeitura de Careiro/AM
realizou a movimentação da conta corrente por meio de saques contra recibo, cheques
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avulsos e pagamentos diversos não identificados que não permitem a verificação dos
destinatários dos recursos. Em atendimento a solicitação de auditoria, a Prefeitura alegou
que a movimentação indevida dos recursos foi realizada pelo fax-gestor que responde
judicialmente.

A movimentação supramencíonada não permitiu a equipe de auditoria avaliar
a regularidade dos débitos.
A Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, que
estabelece os critérios de transferência automática de recursos & municípios, estados e ao
Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para construção de unidades de educação
infantil - Proinfâncía determina no paragrafo 4º, artigo 13 que:
5 49. Os recursos da conta corrente específica deverão ser destinados somente ao
pagamento de despesas previstas nesta Resolução e para aplicação jínanceira, e serão
movimentados exclusivamente por meio eletrônico, mediante devida identificação da
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos, sendo proibida a utilização de cheques, conforme
dispõe o Decreto nº 7507/2011.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que se deve
recomendar à DIGAP avaliar imediatamente a regularidade das informações inseridas pela
Prefeitura de Careiro/AM no SIMEC visando comprovar a movimentação financeira na conta
específica do Programa, adotando, se for o caso, iniciativas Visando resguardar os cofres da
Autarquia.
'

3.2 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:
A Prefeitura de Careiro/AM realizou, conforme verificado nos extratos
bancários, em 27/05/2014, débito indevido no valor de R$30.970,00(trinta mil, novecentos e
setenta reais) a título de depósito bloqueio judicial na Conta Corrente nº 38251-5, agência
nº 1219 X, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso - PAC nº
—

0268/2011, data 27/05/2014.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº
Banco do Brasil SA.

1219—X,

Agência nº 38251—5, do

Manifestação da entidade:
Foi emitida

&

Solicitação de Auditoria

—

SA nº 032-002/2016, de 04/08/2016, à

débito indevido na conta corrente
específica do Programa. Em atendimento, a Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou
por meio do Ofício nº 092/2016—GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016, o seguinte

Prefeitura Municipal de Careiro/AM referente

ao

esclarecimento:
O

valor de R$ 30.970,00, referente

a um

Bloqueio judicial se refere
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Ações

Trabalhistas, porém a prefeitura se responsabiliza em transferir o referido valor para
conta especifica.

a

Análise da equipe:
A Prefeitura de Careiro/AM corrobora a constatação e informa na justificativa
apresentada em atendimento à Solicitação de auditoria que o débito verificado na conta
corrente específica do Programa se refere a ações trabalhistas e a Prefeitura promoverá a
restituição do valor debitado. Conforme verificado nos Extratos bancários da Conta
Corrente nº 1219—X, Agência nº 38251-5, do Banco do Brasil SA. específica do Termo de
Convênio/Compromisso PAC nº 700052/2010, houve débito indevido na conta específica a
titulo de Deposito judicial, em desacordo com o disposto no item IV, do referido Termo de
Compromisso, & 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...
Dessa forma, permanece a constatação para que a Prefeitura de Careiro/AM
seja diligenciada & restituir o valor debitado indevidamente.

Identificação do responsável:
CPF:

-.849.722--

Valor Original:

R$ 30.970,00

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

Fato:
A Prefeitura do Município de Careiro/AM não inseriu no Sistema de
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação-SIMEC os dados de
execução da obra decorrentes das 1ª, 2g e 3ª medições empenhadas e liquidadas com a
empresa JR VIANA COSTA CONSTRUTORA, em desacordo com o contido no artigo 5º,
Inciso III, letras f e j da Resolução/CD/ENDE nº 13, de 08/06/2012.

Evidências:
Extratos bancários c/c 38251-5, agência 1219- x, Banco do Brasil S.A. e notas
fiscais: 292; 293 e 295 da empresa JR VIANA COSTA CONSTRUTORA.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria

- SA
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nº 032—002/2016, de 04/08/2016, à

A"

Prefeitura Municipal de Careiro/AM referente à ausência de inserção de dados no SIMEC.
Em atendimento, a Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº
092/2016—GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016, o seguinte esclarecimento:
.

A prefeitura irá informar o FNDE através do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle- SIMEC o destrato que foi realizado, e após sua aceitação, todas
as medições referente à nova empresa (]R VIANA COSTA CONSTRUTORA) será
inserido no referido sistema.

Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da Prefeitura de Careiro/AM de que irá
informações referentes à execução das obras no SIMEC, & ausência de
atualização dos dados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte
do FNDE, quanto à regularidade da execução dos recursos repassados à conta das obras de
construção de creches do PROINFÃN CIA, contrariando O disposto no Item XIII do Termo de
Compromisso nº 00268/2011 e no Art. Sº, Inciso III, letras ”f" e ”j" da Resolução/CD/FNDE
nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de:

regularizar

as

”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 http:/[simaºmegggvizrf'

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

3.4 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em verificação realizada, no SIMEC/Obras 2.0, referente à obra de construção
da Creche do PROINFÃNCIA (ID 20188 - TC00268/2011), bem como análise realizada na
documentação comprobatória apresentada, verificou-se que a obra encontrava-se com a
execução paralisada com status de - inacabada.
A obra de construção da Creche do PROINFÁNCIA (ID 8484 - TC656892/2009) encontravase com a execução paralisada com status - concluída - sem, contudo, haver a possibilidade
de utilização pela clientela do Programa, contrariando o disposto no art. Sº, Inciso III, letra
"a" da Resolução CD/FNDE n913, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Relatório do SIMEC—Obras 2.0, 'aba Vistoria“, extraído em 08/09/2016
inspeção in loco, conforme relatório fotográfico & ser inserido no SIMEC.

&
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Pátio interno da creche ID 20188.

Parte externa telhado da creche ID 20188.

Fachada da creche ID 8484.

Janelas creche ID 8484.

~~
Pias do hanheiro creche ID 8484.

~

Parte externa telhado da creche ID 20188.
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Interior da creche ID 20188.

Fachada da creche ID 20188

«Cu

~

Fachada da creche ID 20188

Interior da creche ID 8484.

Manifestação da entidade:

Sr.,

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—002/2016, de
04/08/2016, a Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº
092/2016—GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016, o seguinte esclarecimento:

-

CREA
fiscal anterior do município,
nº
—D/AM, agiu de má fé com administração publica, inserindo vistorias que
estão em desacordo com a realidade atual da obra. Uma vez que era sua
responsabilidade manter as informações transparentes, sendo que o gestor municipal
não dispõe de tempo para o devido acompanhamento, tão pouco domina o Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle-SIMEC, porém a prefeitura
municipal do Careiro, através do seu gestor não se eximindo de suas
responsabilidades, solicita prazo de até 120 dias para regularizar as pendências
existentes e com isso concluir a obra.8egue abaixo novo Cronograma Físico.O
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Análise da equipe:
A Prefeitura do Municipio de Careiro/AM alega que o estado atual das obras
fiscal do município responsável pelas obras que inseriu vistorias em
desacordo com a realidade e solicita, conforme na justificativa apresentada, prazo de 120
(cento de Vinte dias) para regularizar as pendências existentes e concluir as obras.
deveu—se a má fé do

A situação das obras contraria disposto no Art. 5º inciso
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores:
a.
_.

executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC
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III letra ”a”

da

conta do PAC 2, de

acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
os prazos e os custos previstos

Dessa forma, mantém-se a constatação, devendo ser encaminhada a DIGAP,
cópia do Ofício nº 092/2016 - GP/PMC, de 29 de'Agosto de 2016 contendo cronograma
apresentado pela Prefeitura de Careiro/AM para regularizar a situação das obras.

3.5 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Em verificação realizada, no SIMEC/Obras 2.0, referentes às obras de
construção das Creches do PROINFÁNCIA (ID 8484 TC656892/2009 e TC 00268/2011) e
de supervisão realizada por empresa contratada pelo FNDE, verificou-se a existência de
divergência entre os percentuais de execução das obras informados em vistoria do fiscal do
Municipio (100,00% ID 8484) (99,75% ID 20188) e o efetivamente realizado, conforme
supervisão (74,13% ID 8484) e (39,64% ID 20188) do FNDE. O disposto contraria o artigo
59, inciso III letras "a", "d" e "e" da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012.
—

Evidências:
Relatório do SlMEC-Obras 2.0, '.aba vistoria', extraído em 02/08/2016
inspeção in loco, conforme relatório fotográfico a ser inserido no SIMEC.

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—002/2016, de
04/08/2016, a Prefeitura Municipal de Careiro/AM, apresentou por meio do Ofício nº
092/2016-GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016, o seguinte esclarecimento:
A obra ID 8484, a qual o percentual relatado pela ultima vistoria in loco realizada no
dia 11/02/2016 pela empresa contratada do FNDE e' de 74,13%, porém a mesma
atualmente já está com um percentual em torno dos 85,00%, o qual será informado
através de Vistoria, que será inserida pelo fiscal do município.
Na mesma vistoria foi informado um percentual divergindo da realidade nos Serviços
Preliminares que segundo a empresa é de 10%, porém o mesmo já foi executado em
sua totalidade, uma vez que são itens feitos no inicio da execução da obra, como
placa, locação e barracão. O item serviços complementares representa 19,21% do
valor contratado, e o mesmo foi colocado apenas 20% de sua execução, esse item
representa R$ 30.193,58 dos serviços contratados e R$ 204.124,27 referente ao B. D.!
da obra, pois o mesmo não foi diluído dentro de cada serviço e sim colocado no fim da
planilha, consequentemente se o atesto foi de 74,13% de execução e o percentual for
representado em cima do B.D.I, soma-se um valor de R$ 151.317,32, isso representa
13,35% do total da obra, atingindo 87,48% de execução.

A prefeitura não se exime da responsabilidade da situação atual da obra, esse
demonstrativo acima foi apenas para justificar o percentual executado atual.

~
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Além disso, foi feito uma devolução de R$ 104.436,65 no dia 27/05/2015, que por
falha do servidor responsável, O mesmo não solicitou o aditamento de prazo, com isso
o município fmou impossibilitado de executar o recurso, uma vez que a obra estava
com prazo vencido.

Logo a soma desseskvalores somam quase 100% do total contratado. A solução
encontrada pela prefeitura para que a obra seja concluída em sua totalidade, será
realizar uma nova licitação com os itensaínda não pagos pelo Concedente, com
preços atualizados pelo SINAPI. Para que tal solução seja viabilizada, solicitamos
prazo de até 120 dias.

A obra ID 20188, segundo a vistoria in 1000 realizada no dia 11/02/2016 pela
empresa contratada do FNDE, o percentual de execução é de 39,64%, o que
correspondem estagio atual da obra O fiscal anterior do município, Sr.
—D/AM, agiu de má fé com
, CREA nº
administração publica, inserindo vistorias que estão em desacordo com a realidade
atual da obra. Uma vez que era sua responsabilidade manter as informações
transparentes, sendo que o gestor municipal não dispõe de tempo para o devido
acompanhamento, tão pouco domina o Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle— SIMEC, porém a prefeitura municipal do Careiro, através do seu
gestor não se eximindo de suas responsabilidades, solicita prazo de 120 dias para
regularizar as pendências existentes e com isso concluir a obra.Segue abaixo novo

_

Cronograma Físico:
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Análise da equipe:
Conforme apontado no SIMEC Obras 2.0 a obra de construção da escola ID
8484 (Novo Horizonte) encontra—se com a execução paralisada com status de concluida,
indicando percentual de 100% de execução pela Prefeitura de Careiro/AM, no entanto, a
obra encontra-se paralisada e não concluída, com percentual de execução de
aproximadamente 74,13% segundo supervisão da empresa contratada pelo FNDE, realizada
em 11/02/2016 e vistoria in loco da equipe de auditoria.
—

Sobre a obra ID 8484(N0V0 Horizonte), a Prefeitura alega que a supervisão
realizada pela empresa desconsiderou itens feitos no inicio da execução da obra e discorda
dos percentuais verificados na supervisão da empresa contratada pelo FNDE, que, segundo
o gestor encontra—se em aproximadamente 87,48% além de que a prefeitura informa a
devolução de R$ 104.436,65(cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e
sete centavos), em 27/05/2015 por erro de servidor. A devolução do valor informado foi
confirmada no SIAFI em consulta realizada em 05/09/2016.
Verificou—se ainda que os valores liquidados e pagos, conforme medições
inseridas pela Prefeitura no SIMEC, não estão condizentes com a situação fisica verificada
na obra de acordo com a supervisão realizada em 11/02/2016 e inspeção física da equipe de
auditoria.

A Prefeitura solicitou prazo de 120(cento
com os itens não pagos e regularizar a situação.

e

Vinte) dias para realizar licitação

A obra ID 20188 (Sebastião Borges) consta com execução de
aproximadamente 99,75% em vistoria realizada pela Prefeitura e 39,64% em supervisão
efetuada pela empresa contratada pelo FNDE e inspeção in loco pela equipe de Auditoria.
Na obra ID 20188(Sebastião Borges), a Prefeitura alega má fé do engenheiro
responsável de que o mesmo inseriu vistorias no SIMEC por serviços não executados que
foram liquidados e pagos, segundo a justificativa, sem o conhecimento do Prefeito que não
domina o referido sistema.

A Prefeitura alegou que não se exime da responsabilidade de concluir a obra e
solicitou prazo de 120(cento e vinte) dias para regularizar as pendências existentes e
concluir a obra.
'

III letras "a"

"d”

”e"da Resolução/CD/FNDE nº
13, de 08/06/2012 e alterações posteriores que estabelece os critérios de transferência
automática de recursos & municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio
financeiro, para construção de unidades de educação infantil Proinfância, cabe à
Segundo o artigo 5º, inciso

e

e

—

Prefeitura:

a)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
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Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos.
d) responsabilizar—se, com recursos próprios, pela implementação de obras e
serviços de terraplenagem e contenções, infraestrutura de redes (água

potável, esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia), bem como
aqueles necessários à implantação do empreendimento no(s) terreno(s)
tecnicamente aprovado(s);

garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no
Termo de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores
transferidos se revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s);
e)

Dessa forma, mantém-se a constatação, devendo ser encaminhada & DIGAP,
Cópia do Ofício nº 092/2016 GP/PMC, de 29 de Agosto de 2016 contendo cronograma
—

apresentado pela Prefeitura de Careiro/AM para regularizar a situação das obras e ainda,
para & DIGAP, avaliar a distorção relevante na execução físico-financeira das obras,
adotando, imediatamente, iniciativas visando resguardar os cofres desta autarquia.
4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

142122

'

'

4.2. Nas constatações referentes aos subltens 11
3.3, 354 933.15_f0ram verificadas impropriedades na operacionalização dos Programas que
merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis pelos programas.
~~~~

&

~

4.3. Identiticou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.3 e
3.2, devendo os responsáveis serem diligenciados & regularizar a situação.

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

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

e

o

transferências fiscalizadas.

4.5. Deve, ainda, as Diretoría(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.
4.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos elou 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.
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5. Recomendações:
5.1. A DIATA'

Senhor,

5.1.1. Diligenciar o
CPF nº -.849.722—
Prefeito do Município de Careiro AM, a restituir o valor original impugnado de R$
45.421,92 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte um reais e noventa e dois centavos)
no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de não comprovação da utilização
dos recursos no objeto do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a
partir de 10/12/2015, conforme extrato bancário evidenciado no item 1.3 deste Relatório.
Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
"http:/[contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada 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(s) item(ns) anterior(es),
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) 1.3.
5.1.2. Diligenciar

I, Prefeito(trintaMunicípio
mil,

Senhor,

o

CPF nº

-.849.722-

de Careiro AM, a restituir o valor original impugnado de R$
novecentos
e setenta reais) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
30.970,00
FNDE, a título de despesas indevidas na conta do Programa/Convênio, acrescidos de juros e
correção monetária aplicados a partir de 27/05/2014. Para 0 cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU,

do

—

—

página
pela
virtual
sítio
seu
em
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebitofaces", 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://consu1ta.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—30. Caso não haja o atendimento ao(s) item(ns) anterior(es),
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) 3.2.
acessando

5.2. A DIRAE
l
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5.2.1. orientar a Prefeitura de Careiro/AM & observar os preceitos
estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto à necessidade de registrar o
recebimento das mercadorias e serviços na documentação comprobatória, conforme
subitemms) 1.4.
5.2.2. Notificar

Prefeitura Municipal deCareiro/AM para que, em prazo
certo, apresente ao FNDE/DIRAE medidas concretas visando assegurar O atendimento dos
parâmetros numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em
função do número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da
Resolução nº 465/2010 e com o art. 69, 5 59 da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho
de 2013, conforme subitem(ns) 1.1.
&

5.2.3fNotificaf

& Prefeitura Municipal de Careiro/AM para apresentar,
em prazo certo, perante o FNDE/DIRAE, & implementação de regulamento próprio que
discipline O uso dos veículos destinados ao transporte de escolares nos termos dos 55 1 e 2
do artigo Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, conforme subitem(ns) 2.1.

5.2.4. Notificar & Prefeitura Municipal de Careiro/AM para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE & instituição do Conselho do FUNDEB CAOS/FUNDEB, nos termos do art. 2 da Portaria do FNDE nº 481, de 11/10/2013, bem
como providencie o correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de Conselhos, na
forma do art, 10 do mesmo normativo, conforme subitem(ns) 2.2.

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

5.2.6. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste relatório
quanto à elaboração de cardápios para atendimento de todos os segmentos da clientela do
programa, em consonância com o parágrafo segundo do art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013, conforme subitem(ns) 1.2.
o

5.2.7. Notificar & Prefeitura Municipal de Careiro/AM para que, em
prazo certo, comprove perante & DIRAE/FNDE & adequação das embarcações
disponibilizadas ao transporte de escolares à legislação marítima pertinente, conforme
subitem(ns) 2.3.
5.3. A DIGAP

5.3.1. Avaliar a regularidade das informações inseridas pela Prefeitura
de Careiro/AM no SIMEC visando comprovar a movimentação financeira na conta específica
do Programa, adotando, se for o caso, imediatas iniciativas visando resguardar os cofres da

Autarquia, conforme subitem(ns) 3.1.
5.3.2. Notificar & Prefeitura do Município de Careiro/AM para, em prazo
certo, adotar imediatas providências visando atualizar as informações das obras,

promovendo a inserção dos dados no SIMEC, conforme subitem(ns) 3.3.
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5.3.3. Avaliar juntamente com a Prefeitura do Município de Careiro/AM
cronograma apresentado, contendo prazos para execução das ações propostas, visando a
adoção de providências imediatas de forma a garantir a adequada continuidade das obras e
a consumação da política pública, conforme subitem(ns) 3.4.
o

5.3.4. Avaliar as informações alegadas pela Prefeitura do Município de
Careiro/AM acerca das desconformidades verificadas na execução das obras ID 8484 e ID
20188 e adotar providências imediatas visando garantir a adequada continuidade das obras
e a consumação da política pública, conforme subitem(ns) 3.5.

6. “Encaminhamento:

Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Divisão de Apoio Técnico- Administrativo DIATA,
Controle
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas no subitem 5.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a(s) diligência(s) à Diretoria Financeira DIFIN, para
conhecimento e providências pertinentes; 2) informar à CGU sobre a conclusão desta
fiscalização, no prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12
da IN CGU nº 24, de 17/11/2015; e 3)encaminhar cópia deste relatório de auditoria à
Procuradoria da República no Amazonas em atenção ao Ofício nº 1182/2014/30EC1VPR/AM,
6.1. a Coordenação de
- COPAC, por intermédio da

—

—

de 01 de dezembro de 2014;

6.2. a Diretoria de Ações Educacionais DIRAE: a) para conhecimento e
à
comunicação COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 5.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e 0) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
—

6.3. à 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 5.3; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE ;
—

6.4. a Diretoria Financeira - DIFIN , para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015, e PROINFÃNCIA - TC656892/2009 e TC

PACI1268/2011;
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6.5. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 5.1, a DIRAE, contidas no subitem
5.2, e à DIGAP, contidas no subitem 5.3;
6.6. à Prefeitura do Município de Careiro/AM, para conhecimento.

Em 13/09/2016

AUDIT/DIFIP/COFIC

DIFIP

OFIC/AUDIT

~

DIFIP/COFIC/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 23/2016
DESPACHO

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

Em

22/11/w

é___

hefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

ªll—qª

I

L

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 0168228)

Eméjgiw/J
Auditor-Chefe
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