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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 24/2016

PREF MUN DE NOVO AIRAO/AM

Auditoria realizada no período de 08

a 12 de agosto de 2016, objetivando
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,

verificar

a adequação e a

A fiscalização verificou a aplicação de R$1.597.360,71 (um milhão, quinhentos e noventa e
sete mil, trezentos e sessenta reais e setenta e um centavos), distribuídos entre as seguintes
ações:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015
do repasse R$200.900,00, referente ao item 62 do PAINT/2016.
Analisado por:

—

0.8 nº 86/2016, valor

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2015
87/2016, valor do repasse R$41.411,58, referente ao item 63 do PAINT/2016.
Anahsado por:
-

0.8 nº

—

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercícios 2014/2015 0.8 nº 88/2016, valor
do repasse R$71.946,13, referente ao item 65 do PAINT/2016.
Anahsado por
-

—

—

PROINFANCIA - Convênio nº 700052/2010 - 0.8 nº 89/2016, valor do repasse R$
1.283.103,00, referente ao item 64 do PAINT/2016.

-

Anahsado por:

1.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, Visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.
'Na
x
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 200.900,00
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, no
período de 01/01/2015 a 29/02/2016.

Constatações:
1.1 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato:
A Prefeitura Municipal não utilizou os recursos do PNAE na aquisição de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar. Dessa forma, a Entidade não
respeitou o mínimo de 30% de utilização desses recursos para a aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar, contrariando o
disposto no Art. 24 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente nº 35459-7 da agência nº 2617—4 do Banco
do Brasil SA. Notas Fiscais referentes às despesas realizadas com aquisição de gêneros
alimentícios, conforme quadro demonstrativo:
Extrato da Conta
Corrente nº 35459-7
da Agência nº 2617-4 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE
do Banco do Brasil
Data

~

Valor do
Débito —
R$

27/05/2015 11.701,00

Empresa

Xalor _

Número Data

$

j C da Silva

—

-

Minimercados ME

113

26/05/2015 11.701,00

_[

B S

Freitas - EPP

30

30/05/2015 57.572,20

lj

B S

Freitas - EPP

32

30/05/2015! 30.006,20

10/07/2015 20.177,47 [] B s Freitas - EPP
10/08/2015 20.065,11 J B S Freitas - EPP

29

04/05/2015] 55.877,47

31

30/05/2015! 55.877,47

128

[03/09/2015 [10.000,00

112

07/10/2015 30.000,06

121

19/10/2015 26.600,70

38

ll01/12/2015l 41.633,14]

01/06/2015 48.572,20
11/06/2015 20.000,00

~
~

04/09/2015 10.000,00

] C da Silva

07/10/2015 20.200,00

gªmes

e

05/11/2015 20.000’00

ªlcªnce

e

[05/01/2016 [20.133,14

[TOTAL

]] B

1190.848321-

- -

—

Minímercados ME
—

~

Meireles Comerc. Varej. de Ahment. Ltda
Meireles Comerc. Varej. de Ahment. Ltda

5 Freitas - EPP

- _-
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Manifestação da entidade:
.

Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria S.A nº 040-001/2016, de
10/08/2016, na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o
fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(...) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades

quilombolas.
Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.
..

agricultura familiar

Dessa forma, mantém-se a constatação devendo a Prefeitura empreender
esforços para a utilização dos percentuais preconizados na Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, para aquisição de produtos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso, o planejamento das
aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros desse segmento no
decorrer de todo período letivo.

1.2 Ausência de nutricionista Vinculado ao setor de alimentação
escolar da Entidade e cadastrado no FNDE
Fato:
Em consulta aos dados do Sistema de Cadastro de Nutricionista do PNAE SINUTRI consta a situação de "Validade pelo Nutricionista - Em Análise no FNDE"
relacionada à Responsável Técnica do Programa. Porém, verificou-se que, atualmente, a
Prefeitura Municipal não possui nutricionista Vinculado ao setor de alimentação e
cadastrado no FNDE. Em desacordo com os dispostos no art. 12 da Resolução da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e no art. 10 da Resolução CFN n.º 465, de

23/08/2010.

Evidências:
Consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
SIMEC, de 09/08/2016, e Entrevista com O Secretário de Educação Municipal. Ressalta-se
que a entrevista não foi levada a termo.

—
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Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-001/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A ausência de nutricionista vinculado a Entidade configura desatendimento ao
contido
art. 6º bem como no §19 do art. 12 da Resolução CD/FNDE n.º 26 de
17/06/2013, que faz alusão ao art. 10 da Resolução CFN n.º 465, de 23/08/2010. Tal
circunstância caracteriza, portanto, inobservância aos preceitos normativos do Programa no
que tange aos parâmetros numéricos mínimos que deveriam ser utilizados como referência
para a formação do quadro de nutricionistas da entidade executora em razão da quantidade
de alunos atendidos pelo PNAE. Além disso, a legislação citada determina a obrigatoriedade
da entidade em dar condições suficientes e adequadas de trabalho para o profissional
nutricionista, o que não foi observado pelo Município de Novo Airão/AM devido a ausência
de nutricionista habilitado. Portanto, permanece a constatação.
no §59 do

1.3 Ausência de procedimento

licitatório, dispensa e/ou inexigibilidade

de licitação.

Fato:
A Entidade realizou pagamentos para a Empresa] C da Silva - Minimercados
sem o devido procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação, em
desacordo com o disposto no art. 29 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
_

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº 8063-2 da Agência nº 3563—7 do Banco
do Brasil. Notas Fiscais apresentadas pela Prefeitura Municipal:
ento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE
alor R$
—

C da

Silva

- Minimercados

—

ME

26/05/2015

11.701,00

03/09/2015

10.000,00

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040—001/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
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A realização de despesas sem o devido procedimento licitatório contraria o
disposto no art. 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 0 qual estabelece que as compras e
serviços, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nessa Lei.
Dessa forma, permanece a constatação.

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

Fato:
Na documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Prefeitura,
verificou-se que as notas fiscais não continham os registros de recebimento dos gêneros
adquiridos, em desacordo com o disposto na alínea "d", § 2° do art. 36 do Decreto n.º
93.872, de 23/12/1986, combinado com o inciso 111, § 2° do art. 63 da Lei nº 4.320, de
17/03/1964, e alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE
ta
C da Silva

—

B S Freitas

EPP

'

l
C O mérc'o

Vare'ista
de Alimentos Ltda ME
J

R$

11.701,00

/2015

10.000,00

29

04/05/2015

55.877,47

30

0/05/2015

57.572,20

1

5/2015

55.877,47

2

0/05/2015

0.006,20

1/12/2015

41.633,14

07/10/2015

0.000,06

19/10/2015

6.600,70

38

t es e M elrel e s

—

6/05/2015

Minimercados - ME

-

alor

121

'

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria S.A nº 040—001/2016, de
10/08/2016, na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o
fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A ausência dos registros de atesto de recebimento na documentação
comprobatória contraria o disposto na alínea ”"d, § 2°, do art. 36, do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, combinado com o 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 por fornecimento feito
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ou serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da
prestação efetiva do serviço.
DesSa forma,perrnanece a constatação.

1.5 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Nas escolas Visitadas, verificou—se que os cardápios não foram
disponibilizados (fixados) em local que a comunidade escolar (pais, professores, alunos)
pudesse reconhecer a alimentação que seria servida naquele dia, semana ou mês, em
desacordo com o disposto no § 8º, do art. 14º , da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

Evidências:
Visitas às unidades escolares: Aristoteles Freire Arnoud, Bandeirantes, e
Olavo Bilac.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria S.A nº 040-001/2016, de
10/08/2016, na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o
fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
cardápio escolar e' um importante instrumento de controle social que,
segundo a Resolução CFN nº 465/2010, é a ferramenta operacional que relaciona os
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas.
O

Assim, o cardápio e um instrumento de planejamento que Visa assegurar a
oferta de uma alimentação equilibrada, garantindo os nutrientes necessários para a boa
condição de saúde.
O adequado planejamento dos cardápios ofertados aos escolares, assim como
acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos
objetivos do PNAE.
o

Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, etc) deve ter
acesso prévio em locais visíveis as informações dos cardápios de modo a conhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.
Segundo o

§

8º, do art. 149

,

'

da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013:

os cardápios com as devidas informações nutricionais
deverão estar disponíveis
em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas.

Dessa forma, permanece a constatação.
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1.6 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:

Verificou-se & realização de débito no valor de R$ 215,31, a título de
transferência de depósito judicial, da conta corrente nº 35.459-7 da Agência nº 2617-4 do
Banco do Brasil, específica do Programa, contrariando o que dispõe
da Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013.

o

inciso XVI, do art. 38

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº
Banco do Brasil S.A.

e

8063—2 da

Agência nº 3563—7 do

movimentação conforme quadro demonstrativo:

alor R$

co

—

ransferência Depósito Judicial

1 1 /06/2 01 5

15,31

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria S.A nº 040—001/2016, de
10/08/2016, na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o
fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.
_

Análise da equipe:

A realização de pagamentos em finalidade diversa & do objeto do Programa
contraria o que dispõe o inciso XVI, do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, que estabelece:
movimentação de recursos da conta específica do Programa somente será
a compra aquisição de gêneros alimentícios ou para a
de
realização
aplicações financeiras e das transferências previstas no art. 79,
89 e 99, da referida Resolução.
a

permitida para

Ainda sobre

0 caso, a

Resolução do PNAE

11.9

26 de 17/06/2013 dispõe no art.

18, também estabelece que:
Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão
utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..680.855—-

Valor Original:

RVA.

R$ 215,31
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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 0 acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 41.411,58
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, do
exercício 2015.

Constatações:
2.1 Ausência de utilização dos veículos adquiridos no âmbito do

Programa.
Fato:

Verificou-se que 4(quatro) embarcações, tipo lancha, adquiridos pela
Prefeitura do Município de Novo Airão/AM com recursos do Programa Caminho da Escola
não estão sendo utilizados no transporte de escolares e se encontram expostos, sem
proteção e sem conservação, contrariando o inciso 1, art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 18,
de 19/06/2012 e alterações anteriores.
Evidências:
Inspeção in 1000 nas embarcações, conforme registros fotográficos:

Lancha não utilizada - sem proteção 2

Lancha não utilizada 3
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Lancha não utilizada 4

Lancha não utilizada sem proteção
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 040—004/2016, de 10/08/2016, a
o Ofício nº 571/2016 - SEMED, de
11/08/2016, por meio do qual encaminha o Relatório Sobre as Lanchas Escolares, com os
seguintes esclarecimentos:

Prefeitura Municipal de Novo Airão apresentou

No decorrer do seu funcionamento foi detectada a grande quantidade combustível
que estava sendo usado num percurso muito pequeno. O óleo usado em sua
manutenção tem o valor bem elevado, visto que que todo o seu funcionamento é feito
com partes hidráulicas. O óleo usado na área da rabeta (hélice) só é encontrado em
Manaus (Capital do Amazonas).
Num percurso de mais ou menos 240 km o gasto de combustível foi de 300 (trezentos)
litros de gasolina, transitando com 15 (quinze) pessoas. Sua lotação são 21 pessoas,
20 (vinte) passageríos e 01 (um) condutor.

trabalharam com as lanchas não têm a habilitação marítima,
pois o requisito mínimo e' o Ensino Médio completo, mas os moradores da Zona do
Campo, em sua maioria, cursam ate' o Nono Ano do Ensino Fundamental.
Os condutores não que

No ano de 2013 as lanchas funcionaram o período letivo todo, mas como gasto de
combustível excessivo. Em 2014 foi decretada a paralização dos trabalhos com as
referidas lanchas. No mês de maio do ano de 2014 a Capitania dos Portos notificou as
lanchas, pois seus condutores não possuíam habilitação naval, mesmo sabendo que os
mesmos trafegam e manuseiam as lanchas com grande habilidade.

senhor Mário Guedes nos informou que ao fazer a busca das lanchas nas
comunidades em que estavam sendo utilizadas encontrou todas num estado de
O

deterioração. Itens de funcionamento quebrados e outros importantes para navegação
e segurança das embarcações. No decorrer do ano de 2014 até 2016 as lanchas
ficaram paradas no setor fluvial, sob responsabilidade do senhor Mário Guedes.

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que a paralisação da utilização das embarcações foi
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motivada pelo custo de combustíveis e lubrificantes necessários para o funcionamento no
transporte de escolar, considerando o número de beneficiários atendidos, bem como em
razão da não disponibilização de pilotos marinheiros habilitados para a condução da
embarcação.

No entanto, a não utlização dos veículos aquaviários adquiridos vai de
encontro com o objeto do Programa, que visa garantir o acesso diário e a permanéncia dos
estudantes nas escolas, conforme se vê no Inc. I, art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 18, de
19/06/2012 e alterações anteriores:
Art. 39 Os veículos a que se refere o Artigo 29 são destinados para o uso exclusivo no
transporte dos estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de ensino, nos
trajetos necessários para:
1.

garantir o acesso diário

e a

permanência dos estudantes nas escolas;

A exposição dos veículos, sem uso, em ambientes abertos, sem proteção e sem
conservação, terá como consequência a geração de prejuízo ao erário, e contraria o
parágrafo primeiro do artigo 29 da referida Resolução, conforme transcrito a seguir:
A manutenção dos ônibus e embarcações, descritos nos itens I e III, é de
exclusiva responsabilidade do ente federado que detém a sua posse, sendo que o seu
uso pelos estudantes deve ser gratuito.

§ 19

Apesar dos esclarecimentos da Prefeitura a não utilização dos veículos
prejudica a consecução do objeto do Programa, portanto, deve a Prefeitura Municipal
envidar esforços para a plena utilização dos veículos aquaviários do transporte do escolar e
a conservação dos veículos,

Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo ao
Programa pela não utilização dos velculos, devendo a DIRAE estabelecer, em conjunto com
a Prefeitura do Município de Novo Airão/AM, iniciativas imediatas visando a plena utilização
dos veículos do Programa Caminho da Escola por seus beneficiários, respeitando as
condições de segurança e conservação exigidas na legislação do programa, de forma a
garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes nas escolas.

2.2 Ausência de procedimento

licitatório, dispensa e/ou inexigibilidade

de licitação.

Fato:
A Prefeitura Municipal realizou pagamentos de despesas com transporte de
escolares sem o devido procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação,
contrariando o 549, Art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.

Evidências:
Débitos

“Data

e

]Valor R$

notas fiscais apresentadas no quadro demonstrativo:

*]LTitular
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“NF

”Data

][

10 de

[R3;\‘{

11/06/2015 "2.011,15

“GRACILIANO MIRANDA FILHO

NFA—28348 12/06/2015

MIRANDA FILHO

17/07/2015

2.897,00

%%%&)»

06/08/2015

1.183,30

gªgª/5,1252155

18/11/2015

1.261,00

|

NHA-28570 16/07/2015

DA COSTA

NFA _ 28664 05/08/2015
NFA—29213 18/11/2015

mãcclggggãªãªªwl
~

24/11/2015

1.278,24

%%ÉSÉESÉÉÉIMENTO

DE OLIVEIRA

NFA-29257 24/11/2015
~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 040—004/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Prefeiturade Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A ausência de procedimento licitatório para a realização dos serviços de
transporte de escolares contraria o disposto no 549, Art. 14 da Resolução (ID/FNDE nº 05,
de 28/05/2015, o qual determina que:
5 49

Na utilização dos recursos do PNATE os EEx deverão observar os
procedimentos previstos na Lei nº 8666/1993, no Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e nas legislações correlatas dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Ausência de regularização do CACSIFUNDEB no sistema do FNDE.

Fato :
A Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM expediu () Decreto nº 136, de
01/07/2016, de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Básico e de
Valorização dos Profissionais da Educação - CAOS—FUNDEB, no entanto, não realizou o
cadastramento do Conselho no sistema do FNDE contrariando a Portaria FNDE nº 481, de
11 de outubro de 2013.
Verificou—se ainda, a inexistência de parecer conclusivo do CAC"s - FUNDEB acerca dos
documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Prefeitura Municipal no
Sistema de Prestação de Contas On Line, referente ao exercício de 2015, contrariando o & lº
art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.

Evidências:
Consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

RA. Nº 24/2016 IPREF MUN DE NOVO AIRAO

—

11 de 36

%%?
~

SIMEC, de 27/07/2016 e Decreto nº 136, de 01/07/2016, de nomeação dos membros do
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento de Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 040-004/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa à ausência de regularização do CACS/FUNDEB no sistema
do FNDE a Prefeitura de Novo Airão/AM apresentou o Decreto nº 136, de 01/07/2016.

Análise da equipe:
Em que pese ter apresentado o Decreto nº 136, de 01/07/2016, que nomeia os
membros do CAS/FUNDEB, a Prefeitura Municipal não realizou o registro das informações
quanto à composição do conselho no cadastro do Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação SIMEC. Em decorrência, não foi apresentado 0 parecer conclusivo
do CAC"s FUNDEB acerca dos documentos comprobatórios das despesas apresentados
pela Prefeitura Municipal no Sistema de Prestação de Contas On Line, referente ao
exercício de 2015, contrariando o disposto no § lº art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015:
—

—

§

lº Os conselhos (CAOS/FUNDEB) de que trata o artigo 16 deverão emitir o

parecer conclusivo sobre

a prestação de conta dos recursos repassados à
conta do PNATE, no Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), até 30 de
abril do ano subsequente ao da efetivação do crédito, observados os seguintes
aspectos:

A Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, estabelece no artigo 99
que cabe às Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
órgãos equivalentes, manter atualizados os dados cadastrais dos Conselhos no Sistema
informatizado de gestão de Conselhos, visando & garantir-a transparência e a efetividade da
ação do controle social sobre a gestão pública.

...êlº O Sistema informatizado de gestão de Conselhos apontará os dados
cadastrais do Conselho que deverão ter preenchimento obrigatório e os
documentos que deverão ser digitalizados e anexados ao cadastro, para fins
de validação dos dados confirmação do referido cadastro, não sendo
necessário o envio de documentação impressa.
§29 Os dados a que se refere este artigo devem ser cadastradas de forma
completa e atualizados sempre que houver alterações nos atos legais de

criação do Conselho ou de nomeação dos conselheiros, devendo o ente
federado enviar ao FNDE, durante o cadastramento desses dados (via
Sistema informatizado de gestão de Conselhos), cópia digitalizada, legível, da
documentação comprobatória.

Artigo 10. A criação dos Conselhos,
informatizado de gestão de Conselhos

cadastramento no Sistema
regularidade das informações

o seu
e a

'
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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 10880, de 9 de junho de
2004...
—

Dessa forma, mantém—se a constatação.

2.4 Auséncia de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM não apresentou regulamentação
própria que discipline o uso dos veículos do Caminho da Escola destinados ao transporte de
escolares, contrariando o disposto nos contraria o disposto nos §§ 1 e 2 do artigo Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria

SA nº 040-000/2016, de

08/08/2016.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-004/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.

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

Ademais a referida ausência de regulamentação contraria o disposto nos §§ 1
artigo 5º, 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
e 2 do

disposições legais Vigentes conforme segue:
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,-

§ 19

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.Dessa forma, mantém-se a
constatação, devendo a DIRAE estabelecer prazo para a Prefeitura de Novo

§ 29 Os
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Airão apresentar normativ 5 com critérios de utilização dos veículos utilizados
no transporte de escalaresLnos termos do artigo 59 Resolução/CD/FNDE nº 45,
de 20/11/2013, e alteraçõe posteriores.
Dessa forma, mantém-se a constatação, devendo & DIRAE estabelecer prazo
para a Prefeitura de Novo Airão/AM apresentar normativos com os critérios de utilização
dos veículos utilizados no transporte de escolares nos termos do artigo Sº
Resolução/CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013, e alterações posteriores.

2.5 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:
Verífícou-se & realização de débitos indevidos na Conta Corrente nº 9961-9,
Agência nº 4518-7, específica do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, nas datas e valores demonstrados no quadro constante do campo evidência da
constatação, para contas não identificadas pela equipe de auditoria que não se relacionam
com despesas do Programa, contrariando o art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015.

Evidências:
Extrato Bancário da Conta Corrente nº 9961-9, Agência nº 4518-7 Banco do
Brasil S.A.

|Data

ValorR$

|12/03/2015

15.900,00
~

~

|16/04/2015

”2.900,00

19/08/2015

220,00

25/11/2015

300,00

|

[

)

~

trotal

“19.320,00
~~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 040-004/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Prefeitura do Município de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A utilização dos recursos para pagamento de despesas não relacionadas com a
finalidade do programa contraria o art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015,
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que determina que:
Os recursos repassados à conta do PNATE destinarse— ão a:
1 -

Manutenção de veiculos escolares rodoviários com Certificado de Registro
de Veículo, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do
EEX, tais como:
a) pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e
taxas (do ano em curso), pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio,

suspensão, câmbio, motor, elétrica

combustível

e

lubrificantes

e

e funilaria, recuperação de assentos,
outros serviços necessários para adequada

manutenção do veículo,-

II

Manutenção de veículos escolares aquaviários com Registro de
Propriedade da Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão
—

competente em nome do EEx, tais como:
a) - pagamento de despesas com reforma, seguros, impostos e taxas (do ano
em curso), registro na autoridade marítima competente, peças e serviços de
mecânica do motor, conjunto de propulsão e equipamentos embarcados,

combustíveise lubrificantes

e

outros serviços necessários para adequada

manutenção da embarcação.

III

- pagamento de serviços contratados junto a
terceiros, obedecidas, por
parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138,
da Lei nº 9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas
na contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro
ou às Normas da Autoridade Marítima, assim como às eventuais legislações
complementares no âmbito estadual, distrital e municipal.

IV - aquisição de passe estudantil quando houver oferta de serviço regular de
transporte coletivo de passageiros.
§ 19

e

É vedada a realização de despesas com tarifas bancárias, multas, pessoal
tributos, quando não incidentes sobre os materiais e serviços contratados

para a consecução dos objetivos do PNATE;

Zº Todas as despesas deverão ser em moeda corrente do pais e guardar
compatibilidade com a marca e modelo do veículo, e ser executadas
diretamente pelos EEX de conformidade com a lei aplicável à espécie,

§

observado, no que couber,
aluno transportado;

a

quilometragem percorrida, hora navegada ou

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:
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Valor Original:

R$ 19.320,00

2.6 Contratação de serviços em desacordo com a legislação do
Programa.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM contratou serviço de transporte de
escolares, por meio do Pregão Presencial nº 02/2015 cujo critério de pagamento foi o valor
mensal por serviço “executado em desacordo com o paragrafo § 2º do artigo 14 da Resolução
CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015 e alterações anteriores que prevê que as despesas realizadas
com recursos do Programa deverão observar o valor unitário por quilômetro percorrido,
aluno transportado ou hora navegada.

Evidências:
Termo de Referência do Pregão Presencial nº 02/2015.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-004/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A contratação dos serviços de transporte de escolares por meio do Pregão
Presencial nº 02/2015 que prevê o pagamento mensal dos serviços executados está em
desconformidade com o disposto no paragrafo 2º do artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº 5,
de 28/05/2015 e alterações anteriores, conforme segue:
§ 29

Todas as despesas deverão ser em moeda corrente do país e guardar
compatibilidade com a marca e modelo do veículo, e ser executadas
diretamente pelos EEX de conformidade com a lei aplicável à espécie,
observado, no que couber, a quilometragem percorrida, hora navegada
ou aluno transportado;
Dessa forma mantém—se a constatação.

3. 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 a 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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Montante dos recursos financeiroszRSE 34.645,46
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no valor de R$ 71.946,13
(setenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e treze centavos), correspondentes às
transferências de recursos para a Prefeitura do Município de Novo Airão/AM e para as
Unidades Executoras, nos exercícios de 2014 e 2015.

Constatações:

3.1 Ausência de documentação comprobatória das despesas da
execução do programa/convênio.
Fato:
A Prefeitura de Novo Airão/AM não apresentou a documentação
comprobatória referente às despesas realizadas com recursos do programa tais como:
processos licitatórios, processos de pagamento, ordens bancárias, notas fiscais, conforme
datas e débitos constantes no quadro do campo evidência desta constatação, contrariando O
disposto no art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013

e

alterações posteriores.

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº 8608—8, Agência nº 4518-7, débitos
evidenciados conforme quadro demonstrativo:

Data

IValor (R$)I

25/09/2015 [7.935,00
~

7

[25/09/2015 7.985,00
[22/08/2014 430,00
~

~

[12/02/2015 ]7.000,00

]

[29/09/2015 [1.144,00

]Total

"

24.464,00

Manifestação da entidade:
Foiencamínhada & Solicitação de Auditoria nº 040-002/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Prefeitura do Município de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não apresentou os documentos comprobatórios das
despesas referentes aos débitos verificados nos extratos da conta corrente, nas datas e
valores demonstrados no quadro constante no campo evidências, acima, bem como não se
manifestou à Solicitação de Auditoria.
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A ausência de comprovação das despesas realizadas referente ao Programa
PDDE contraria o disposto no art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013 e
alterações posteriores, a qual estabelece que os documentos comprobatórios, relativos à
aplicação dos recursos repassados à conta do Programa, serão comprovadas mediante
documentos fiscais originais que deverão permanecer arquivados e permanecer a disposição
dos órgãos de controle interno e externo, conforme se vê:

Art. 18 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos moldes e sob a égide
desta Resolução, serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, na forma da legislação a qual a entidade responsável pela despesa
estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros
documentos comprobatórios ser emitidos em nome “da HEX, UEX ou da EM,
identificados com os nomes FNDE e do programa, e ser arquivados, em suas
respectivas sedes, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados ainda
que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 20 (vinte) anos,
contado da data dojulgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) referente ao exercício do repasse, ou, se for o caso, da
Tomada de Contas Especial, para disponibilização, quando solicitados, a esse Fundo,
aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público.

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..680.855--

Valor Original:

R$ 24.464,00

3.2 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.
F ato:
As Unidades Executoras APMC da Escola Violeta Cardoso AM Areosa, da Esc
Violeta Cardoso Alves de Mattos Areosa; Conselho Escolar da EM Raimundo Nonato

Mul
Teixeira, da Escola Municipal Raimundo Nonato Teixeira; e Conselho'Escolar da Escola
Municipal Olavo Bilac, da Esc Mul Olavo Bilac, não utilizaram os recursos repassados pelo
FNDE à conta do Programa. A inexecução dos recursos contraria 0 art. 17 da Resolução
CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, e alterações posteriores.
Evidências:
Extrato bancário do Banco do Brasil das Unidades Executoras a seguir:

~
Unidade Executora

“Agência

“ Conta Corrente

Esc Mul Violeta Cardoso
Alves de Mattos Areosa

818—4

29823—9

Escola Municipal Raimundo
Nonato Teixeira

8 1 8'4

31 72 3—3
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“Esc Mul Olavo Bilac

“818-4

][31982-1
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 040—002/2016, de 10/08/2016, a
Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM, por meio do Ofício nº 574/2016 - SEMED, de

11/08/2016, encaminhou documentos das Unidades Executoras, contendo os seguintes
esclarecimentos:
Escola Municipal Violeta Cardoso Alves de Mattos Areosa: Ofício nº
0102/2016 - EMVCAMA/NA, de 11/08/2016:
—

vem apresentar esclarecimentos quanto a não utilização de tais recursos
repassados à conta do Programa, na Agência 8184, Banco do Brasil, Conta Corrente
nº 29823—9. Diante do exposto, esta Unidade Executora encontrava—se com pendências
.

documentais relacionados à direton'a anterior da referida UEX, que só se regularizou
no ano de 2015 com a direton'a vigente eleita, porém sem acesso aos recursos do ano
anterior 2014, até a atualização cadastral desta UEX junto ao Banco do Brasil,
atualmente.
-

Escola Municipal Raimundo Nonato Teixeira - Ofício nº 058/2016 - EMRNT,

de 10/08/2016:
vem por meio desta informar que desde da criação do Conselho Escolar até o
preente momento, não houve acesso a conta do Brasil por nenhum representante da
escola, devido à falta de informação no estatuto, em anexo está o motivo do
impedimento.
-

Escola Municipal Olavo Bilac: Declaração:

não apresentou a documentação do Conselho Escolar, devido a não abertura da
conta necessária para a finalização do Conselho.

Análise da equipe:
A inexecução dos recursos repassados por esta Autarquia não gerou prejuízo
se encontram depositados nas contas específicas das
Unidades Executoras, no entanto as Unidades Executoras deixaram de beneficiar a clientela
do Programa. Nas manifestações apresentadas, verifica—se que a regularidade cadastral das
Unidades Executoras causou o impedimento da utilização dos recursos,situação que
permanece na UEX da Escola Municipal Raimundo Nonato Teixeira e da Escola Municipal
Olavo Bilac.

financeiro ao erário, uma vez que

preceitua

o

Compete à Unidade Executora manter a situação cadastral regular, conforme
Inciso II do art 5º da Resolução CD/;FNDE nº 10, de 18/04/2013:

Unidade Executora Própria (UEX)
representativa das escolas públicas

-

e dos

entidade privada sem fins lucrativos,
polos presenciais da UAB, integrada por

membros da comunidade escolar, comumente denominada de caixa escolar, conselho
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escolar, colegiado escolar, associação de país e mestres, círculo de pais e mestres,
dentre outras entidades, responsáveis pela formalização dos procedimentos
necessários ao recebimento dos repasses do programa, destinados às
referidas escolas e polos, bem como pela execução e prestação de contas
desses recursos; e
“

Ainda, os recursos do programa devem ser utilizados, sempre que possível,
dentro do exercício do repasse, conforme determinado no artigo 17 da Resolução CD/FNDE
nº 10, de 18/04/2013, e alterações posteriores:
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.

Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo ao
Programa pela inexecução dos recursos repassados.

3.3 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:
Verificou-se a realização de débito indevido no valor de R$ 183,33, a título de
transferência de depósito judicial, na Conta Corrente nº 8608-8, Agência nº 4518—7, do
Programa Dinheiro Direto na Escola correspondente à Prefeitura de Novo Airão/AM, nas
datas e valores demonstradas no quadro constante no campo evidências, contrariando o art.
14 da Resolução nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:

Extrato bancário da Conta Corrente nº 8608-8, Agência nº 4518—7,
evidenciada no quadro demonstrativo:
Data

[

]

11/06/2015

lIotaI

1!

Valor R$

“183,33

“133,33

[

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-002/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A utilização dos recursos para pagamento de despesas não relacionadas com a
finalidade do programa contraria o art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013,
que determina que:
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A movimentação dos recursos pelas EEx, UEX

e EM somente é permitida para a
aplicação financeira de que trata o art. 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,

Dessa forma, permanece a constatação. tendo em vista o prejuízo ao erán'o no
valor de R$ 183,33, referente ao débito indevido da conta corrente do Programa.

Identificação do responsável:
CPF:

..680.855--

Valor Original:

R$ 183,33

3.4 Movimentação indevida na conta específica do Convênio ou
Programa.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM efetuou indevidamente débitos nos
valores de R$ 19.000,00 em 11/07/2014.— e de R$ 17.100,00, em 12/03/2015, na conta
corrente nº 8608-8, agência nº 4518—7, específica do PDDE, sem que houvesse contrapartida
de aquisição de bens ou contratação de serviços referentes à execução do Programa.
Realizou os créditos dos respectivos valores em 30/01/2015 e 25/09/2015, sem que
houvesse, ainda, a devida atualização monetária decorrente da aplicação desses valores no
mercado financeiro., contrariando disposição dos art. 14 e 15 da Resolução nº 10, de
18/04/2013.

Evidências:

nos débitos e

Extrato bancário da conta corrente nº 8.608-8, Agência nº 0808, evidenciada
créditos lançados no quadro demonstrativo:

Valor corrigido
até a data do

Crédito

Débito

Diferença

crédito
IData

[11/07/2014
[12/03/2015

ITotalR$

"Valor

Valor

Valor

Walor

Data

"19.000,00

30/01/2015

19.000,00

119.762,39

762,39

"17.100,00 JI25/09/2015

17.100,00

"17.852,44:

“752,44

]B6.100,00

"37.614,83

IÍ514,83

"44.674,00

ll
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Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 040-002/2016, de
10/08/2016, na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o
fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura do Município de Novo
Airão/AM.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM realizou os créditos dos respectivos
valores em 30/01/2015 e 25/09/2015, sem que houvesse, ainda, a devida atualização
monetária decorrente da aplicação desses valores no mercado financeiro, causando danos
ao erário.
A movimentação indevida dos recursos do Programa contraria o disposto nos
artígas 14 e 15 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013 e alterações posteriores, que
estabelece que a movimentação dos recursos somente será permitida para pagamento de
despesas relacionadas com a finalidade do programa ou para aplicação financeira e a
obrigatoriedade da Entidade manter os recursos, enquanto não utilizados, aplicados em
caderneta de poupança ou fundos de aplicação financeira.
A movimentação indevida, na forma apresentada, causou prejuízo às ações do
Programa pela inexecução das ações previstas no período em que os recursos transitaram
fora da conta específica do Programa.
Causou, ainda, danos ao erário pela ausência de rendimentos dos recursos no
valor de R$ 1.514,83, que deixaram de ser auferidos no referido período.
Dessa forma, mantém-se a constatação, para a DIRAE notificar a Prefeitura de
Novo Airão/AM & abster-se de movimentar os recursos em desconformidade com a
legislação do Programa, bem como acompanhar quando da avaliação da prestação de
contas, devendo em todo caso, a Prefeitura evitar a reincidência, sob pena de o ato tornar
—

se sancionável.

4. Convênio 700052/2010

Objeto do Programa: Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de
ações que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infra-estrutura da rede física
escolar, com a Construção de Escola(s) conforme estabelece o Programa Nacional de
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil
—

PROINFÁNCIA.

Qualificação do instrumento de transferênciazConvênio

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.283.103,70
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa PROINFANCIA - Convênio nº 700052/2010 no montante de R$
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1.283.103,00,( Um milhão duzentos
02/03/2011.

e

oitenta

e

três mil, cento

e

três). com vigência até

Constatações:
4.1 Ausência de documentos originais.

Fato:
A Prefeitura do Municipio de Novo Airão/AM não apresentou os documentos
originais relativos à execução dos recursos transferidos à conta do Termo de Compromisso
TC700052/2010, contrariando o disposto no artigo 5º, Inciso lll, letra "P" da
Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012. A análise das despesas ocorridas a conta do
referido Termo de Compromisso foram exclusivamente por meio dos documentos inseridos
no SIMEC.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 8904 - 4, agência nº 4518 7, do
Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso - PAC nº 700052/2010, Consulta
ao Sistema de Monitoramento Integrado do Ministério da Educação SIMEC, realizada em
—

—

08/08/2016.

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 040-003/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto à ausência de apresentação dos documentos
originais que comprovassem as despesas ocorridas na conta específica do Programa, no
entanto, até o fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura de Novo
Airão/AM.

Foi encaminhada

&

Análise da equipe:
A Prefeitura do Município de Novo Airão/AM não se manifestou acerca da
ausência dos documentos originais que comprovassem os débitos realizados na conta
específica do Programa PROINFÁNCIA, contrariando o disposto no Item XIII do Termo de
Compromisso nº 700052/2010 e no artigo 59, Inciso Ill, letra ”P" da Resolução/CD/FNDE nº
13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, que estabelece como responsabilidade da
Prefeitura, dentre outros, de:

Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município,
do estado ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do
p)

Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços
de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas referidos no Capítulo IV, pelo prazo de vinte anos contados da data da
aprovação da respectiva prestação de contas ou dojulgarnento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso.
Ressalta-se que o FNDE já repassou a integralidade dos recursos previstos à
conta do Termo de Compromisso e que a obra encontra—se inacabada, conforme abordado
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em pontos seguintes deste relatório.
Dessa forma, mantém-se a constatação, para & DIGAP avaliar imediatamente
as informações contidas neste Relatório de Auditoria, Visando assegurar a conclusão da
obra ou a reposição dos recursos federais ao erário.

4.2 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:

Verificou-se que houve débitos & título de deposito de bloqueio judicial na
Conta Corrente nº 8904 - 4, agência nº 4518 - 7, do Banco do Brasil S.A, específica do
Termo de Compromisso - PAC nº 700052/2010, em desacordo item IV do referido Termo de
Convênio/Compromisso.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 8904 - 4, agência nº 4518 - 7, do
Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso - PAC nº 700052/2010, conforme
quadro demonstrativo:

ºtivolDébito

alor R$
8.031,21

1.063,09
78,31

2.927,20
1.877,96
13.161,70

3.219,48
8.328,90

23/08/2010

6.761,62
3.950,91

ransf Depósito Judicial 31550050

6 589 45

04/04/201 1

1.956,96 D

08/04/2011

1.236,42 D

08/04/2011

573,00 D

8/09/2011

17,65

8/09/201 1

725,37

57.132,85

Manifestação da entidade:

RVA.

Nº 24/2016 / PREF MUN DE NOVO AIRAO

Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-003/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto aos débitos indevidos na conta corrente do
Programa, no entanto, até o fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura
do Município de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
Conforme verificado nos extratos bancários da Conta Corrente nº 8904 - 4,
agência nº 4518 - 7, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de Convênio/Compromisso PAC nº 700052/2010, houve débitos indevidos na conta específica a titulo de Deposito
judicial, em desacordo com o disposto no item IV, do referido Termo de Compromisso, a
qual estabelece:

...Utilízar 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...
Não houve justificativas da Prefeitura de Novo Airão/AM, em atendimento à
solicitação desta equipe de auditoria, motivo pelo qual permanece a constatação com

indicação de prejuízo.

Identificação do responsável:
CPF:

..680.855--

Valor Original:

R$ 57.132,85

4.3 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.
Fato:
Em verificação realizada no SlMEC/Obras 2.0, bem como em supervisão
realizada por empresa contratada pelo FNDE em 19/05/2016, na obra PROINFÃNCIA (ID
11561 - TC700052/2010), verificou-se divergência entre os percentuais de execução das
obras informados pela Prefeitura de Novo Airão/AM (80,08%) e o efetivamente realizado,
conforme supervisão da empresa contratada pelo FNDE (66,89%). Ressalta—se que conforme
verificado em ponto específico deste relatório de Auditoria, a obra encontra-se inacabada e
com execução paralisada e o FNDE liberou a integralidade dos recursos financeiros
previstos para a execução da obra.

Evidências:
Relatório do SlMEC-Obras 2.0, 'aba vistoria', extraído em 02/08/2016 e
inspeção in loco, conforme relatório fotográfico e a supervisão realizada por empresa
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contratada pelo FNDE, em 19/05/2016, inserida no SIMEC.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040-003/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto a desconformidade nos dados informados no
SIMEC, no entanto, até o fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura do
Municipio de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A Prefeitura do Município de N ovo Airão/AM não se manifestou sobre a
divergência entre os dados informados no SIMEC e a execução física da obra. De acordo
com a supervisão da empresa contratada pelo FNDE (16/05/2016), a creche encontrava—se
com percentual de execução de aproximadamente 66% enquanto os dados informados pelo
engenheiro responsável pelo Município dão como executados aproximadamente 80%
(04/03/2016).

N ão obstante a discrepância supramencionada verificou-se que os recursos
repassados por esta autarquia no montante de R$1.283.103,70 (um milhão duzentos e
oitenta e três reais e setenta centavos), correspondentes a 100% do pactuado, sem
considerar a contrapartida da Prefeitura, de R$12.960,64(doze mil novecentos e sessenta
reais e sessenta e quatro centavos) foram repassados à conta específica do
Programa/Convênio, conforme verificado nos extratos bancários da conta corrente 8904-4,
agência 4518—7, Banco do Brasil SA, e resta ainda um saldo de R$60.193,21(sessenta mil
cento e noventa e três reais e vinte e um centavos) em 01/08/2016, ou seja, os recursos
repassados à Prefeitura de Novo Airão/AM correspondem à totalidade das despesas
convencionadas.

Não foram disponibilizados os documentos originais que embasaram as
despesas, sendo considerado como parâmetro para avaliação apenas os documentos
inseridos no SIMEC.

Cumpre ressaltar que no SIMEC a obra id 11561 consta com o status
"concluída", sem, contudo, estar apta a cumprir sua finalidade social.
Conforme disposto no Item XIII do Termo de Compromisso nº 700052/2010 e
no artigo Sº, Inciso III, letras ”f" e “j" da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e
alterações posteriores, 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 htt : simec. ec.gov.br;”

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/'.

’1
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Dessa forma, fica mantida a constatação, devendo & DIGAP avaliar
imediatamente os dados divergentes informados no SIMEC e adotar medidas necessárias ao
saneamento da situação considerando ainda, que a obra encontra-se paralisada & com sinais
de depredação, conforme consignado neste relatório de auditoria,

4.4 Ohra(s) inacabada(s).

Fato:
Em verificação realizada, no SIMEC/Obras 2.0, e conforme inspeção "in loco"
referente à obra de construção da Creche do PROINFÃNCIA (ID 11561 - TC700052/2010),
constatou-se que a obra encontrava-se com a execução paralisada/inacabada, porém, com
status concluída, contrariando o disposto no art. Sº, Inciso III, letra "a" da Resolução
CD/FNDE 11913, de 08/06/2012 e alterações posteriores. Verificou-se, ainda, que a mesma
encontrava—se com sinais de depredação que podem ameaçar o investimento realizado, bem
como a integridade física da construção.
—

Evidências:

Relatório do SIMEC-Obras 2.0, 'aba Vistoria', extraído em 08/09/2016,
relatório fotográfico inserido no SIMEC e relatório fotográfico de inspeção in loco realizada
pela equipe de auditoria.

Ausência de trabalhadores na obra.

Ausência de vidros

e

janelas.

Ausência de vidros e janela, parte interna.

ceramicas sacadas e materiais de construção abandonados.

RA. Nº 24/2016 IPREF MUN DE NOVO AIRAO

27 de 36

quadro de energia

e

fiação furtados.

castelo d'água inacabado.

Ausência de trabalhadores na obra.

Creche com obra paralisada.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 040—003/2016, de 10/08/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto à desconformidade nos dados informados no
SIMEC, no entanto, até o fechamento do relatório não houve manifestação da Prefeitura do
Município de Novo Airão/AM.

Análise da equipe:
A Prefeitura do Município de Novo Airão/AM não se manifestou sobre a
paralisação dos trabalhos de construção da creche id 11561 objeto do termo de
compromisso TC 700052/2010. Verificou—se ainda, conforme relatório fotográfico, que a
creche encontrava-se sem vigilância e com sinais de depredação que podem inviabilizar os

invenstimentos realizados.

A obra inacabada descumpre o disposto no artigo 5º Inc III letra ”e” da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue:
e) 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
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transferidos se revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s);
Ademais, conforme verificado nos extratos bancários da conta corrente 89044, agência 4518—7, Banco do Brasil SA, foram repassados ao Município a totalidade dos

recursos convencionadas. Cumpre ressaltar que resta ainda um saldo de
R$60.193,21(sessenta mil cento e noventa e três reais e vinte e um centavos) em
01/08/2016.
Dessa forma, mantém-se a constatação, para & DIGAP avaliar a situação
apresentada, visando assegurar a imediata retomada da obra para que esta possa ser
concluída na maior brevidade possível e cumprir sua função social ou a reposição dos
recursos federais ao erário
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 2,4, 2.6, 3.2, 4.1, 4.3 e 4.4, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos
Programas que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis pelos

programas.
5.3. Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.6,
2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2 devendo os responsáveis serem diligencíados & regularizar a situação.

5.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que 1he(s) compete(m), sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.
5.5. 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.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria'lnterna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Recomendações:
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6.1. ÁDIATA

..680.855—-,

6.1.1. Diligenciar a Senhora
Prefeita do Município de Novo Airão

CPF nº

AM, a restituir o valor original
impugnado de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, & titulo de débito indevido na conta corrente do Programa,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item
1.6 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/Weh/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) 1.6.
-

—

Senhora,

6.1.2. Diligenciar a
CPF nº
..680.855--, Prefeita do Município de Novo Airão - AM, a restituir o valor original
impugnado de R$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e Vinte reais) no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, a título de débito indevido na conta corrente do Programa,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item
2.5 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
2121980-10. 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) 2.5.

..680.855--,

Senhora,

6.1.3. Diligenciar a
CPF nº
Prefeita do Municipio de Novo Airão - AM, a restituir os valores originais
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impugnado de R$ 24.464,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de ausência de documentação
comprobatória das despesas da execução do programa, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item 3.1 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:/Icontas.tcu.gov.br/debíto/Weh/Debito/CalculoDeDebíto.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https:l/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—02. 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 à 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) 3.1.
6.1 .4. Diligencíar & Senhora
, CPF nº
Prefeita do Município de Novo Airão AM, a restituir os valores originais
impugnado de R$ 1.514,83 (um mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)
no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de não aferição de rendimentos em
razão da movimentação indevida dos recursos do Programa, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item 3.4 deste Relatório. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado O Sistema Débito do Tríbunal de
Contas da União -TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debito/CalculoDeDebíto.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guía 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 2121980-02. 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 à 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) 3.4.

..680.855-l,

—

—

Senhora,

CPF nº
6.1.5. Diligencíar &
..680.855-., Prefeita do Município de Novo Airão AM, a restituir os valores originais
impugnado de R$ 183,33 (cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos) no prazo de
30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito indevido na conta específica do
Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas
evidenciadas no item 3.4 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/CalculoDeDebíto.faces“,
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na rBSpectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada & opção “Aplicar juros"
—

BX
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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,

no
sítio
Virtual
Nacional
do
Tesouro
(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
2121980-02. 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

preenchido

subitem(ns) 3.3.

..

6.1 6. Diligenciar a Senhora
CPF nº
Prefeita do MuniCipio de Novo Airão- AM, a restituir o valor original
impugnado de R$ 57 132, 85 (cinquenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e
cinco centavos) no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito indevido
na conta corrente do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir
das datas evidenciadas no item 4.2 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
"httpzl/contastcugov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. 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 700052/2010. 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,

680. 855-

.,

—

conforme subitem(ns) 4.2.
6.2. A DIRAE

6.2.1. Orientar a Entidade para que adote medidas concretas visando
assegurar o cumprimento da utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados à conta
do Programa para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, em consonância com o artigo 14, da
Lei nº 11947/2009 e com o artigo 24 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, conforme
subitem(ns) 1.1.

6.2.2. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma visando
adequar o quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do CFN, conforme
subitem(ns) 1.2.
6.2.3. Notificar a prefeitura para observar as determinações da Lei de
Licitações nº 8.666, de 21/06/1993, quanto à realização de procedimento licitatório,
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conforme subitem(ns) 1.3.
6.2.4. Orientar a prefeitura a adotar iniciativas que garantam o registro
do recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos serviços prestados, mediante o devido
atesto da documentação comprobatória das despesas, conforme subitem(ns) 1.4.

6.2.5. Orientar a prefeitura a adotar iniciativas que assegurem a
disponibilização de informações nutricionais dos cardápios em locais visíveis na Secretaria
de Educação e nas escolas, conforme subitem(ns) 1.5.
6.2.6. Notificar a Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM para que adote
medidas visando a utilização das embarcações escolares em benefício da clientela do
programa e para que tome providências no sentido de garantir a proteção dos veículos para
mantê-los em bom estado de conservação, conforme exigido nos normativos do programa,
devendo, ainda, a DIRAE avaliar sobre o acompanhamento destas medidas em suas ações de
monitoramento, conforme subitem(ns) 2.1.

6.2.7. Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, atualize os dados
cadastrais do Conselho no Sistema informatizado de gestão de Conselhos, nos termos da
Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, e alterações posteriores, devendo a
DIRAE verificar junto ao referido sistema a regularização da situação, conforme subitem(ns)
2.3.
6.2.8. Notificar & Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM, para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a instituição, no âmbito do PNATE, de
regulamento próprio que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares
no município, conforme exigido nos normativos do Programa, conforme subitem(ns) 2.4.
6.2.9. Orientar
dentro do exercício, garantindo

utilizar os recursos financeiros
cumprimento dos objetivos do programa, conforme

as Unidades Executoras a
o

subitem(ns) 3.2.

inerentes

a esse

contido no item

1

6.2.10. Encaminhar ao CAE/Novo Airão/AM, em razão das atribuições
Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

—

6.2.11. Encaminhar ao CACS-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar « PNATE.
6.2.12. Orientar a Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM, para que
adote como base para os pagamentos, quando da contratação de serviços para o transporte
de escolares com recursos do PNATE, o valor unitário por quilômetro percorrido, aluno
transportado ou hora navegada em consonância com o artigo 14 da Resolução CD/FNDE nº
05, de 28/05/2015, conforme subitem(ns) 2.6.

6.2.13. Notificar a Prefeitura de Novo Airão/AM
movimentar os recursos da conta específica em desconformidade com
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Programa, bem como evitar a reincidência da impropriedade, sob pena de
sancionável, conforme subitem(ns) 3.4.

o

ato tornar - se

6.3. A DIGAP

6.3.1. Notificar & prefeitura para que atente para a obrigatoriedade de
documentação original comprobatória das despesas na localidade, organizada e
em boa ordem, na forma preconizada na legislação, de forma que possa ser verificada pelas
fiscalizações do FNDE e dos órgãos de controle interno e externo, conforme subitem(ns) 4.1.

manter

_

a

6.3.2. Avaliar imediatamente as desconformidades verificadas na
execução fisico-financeira da obra, 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) 4.3.
6.3.3. Avaliar imediatamente a situação da obra, adotando iniciativas
que garantam a adequada continuidade da obra e a consumação da política pública,
adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os cofres desta
Autarquia, conforme subitem(ns) 4.4.

6.3.4. Encaminhar ao CACS-FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 4 - PROINFAN CIA.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico- Administrativo - DIATA,
para: 1) adotar providência quanto as recomendações contidas no subitem 6.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência a Diretoria Financeira DIFIN, para conhecimento e
providências pertinentes; e 2) informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no
prazo de ate' 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº
—

—

24, de 17/11/2015,-

7.2. a 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 6.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- 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 Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

7.3. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP: &)

RA. Nº 24/2016 IPREF MUN DE NOVO AIRAO

34 de 36

%

,]

É
A

W

para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
”adotadas em relação às recomendações contidas) no subitem 6.3; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
7.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015, PDDE/2015, e PROINFÁNCIA Convênio
—

nº 700052/2010.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
à DIRAE, contidas no subitem
subitem
no
6.1,
contidas
recomendações
6.2, e à DIGAP, contidas no subitem 6.3;

7.5.

à

-

à COPAC/DIATA,

7.6. à Prefeitura Municipal de Novo Airão/AM, para conhecimento.

~~

Em 29/08/2016

~

DIFIP/COFIC/AUDIT

DIF

AUDIT/DIFIP/COFIC

ICOFIC/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 24/2016
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.

EmJi/Ji/

aª)/ó

Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 167292)

Em

[fjﬁ/Mé
Auditor-Chefe
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