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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 25/2016

PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL/AC

Auditoria realizada no período de

01 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$ 5.166.108,09 (cinco milhões, cento e sessenta e
seis mil e cento e oito reais e nove centavos) de recursos repassados pelo FNDE;
distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2015 - 0.8. nº 78/2016,
Valor fiscalizado: R$1.134.488,00 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais), referente ao item 51 do PAINT/2016.
Analisado por:
—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar / PNATE, exercício 2015 08 nº
79/2016, Valor fiscalizado: R$249.678g34 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e
setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao item 52 do PAINT/2016.
Analisado pon
—

—

/ PROINFÁNCIA 08 nº 80/2016, Valor fiscalizado: R$ 2.193.069,71 (dois milhões,
cento e noventa e três mil e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), referente ao
item 53 do PAINT/2016.
Analisado por:
- PAC

11

—

'

Plano de Ação Articulada / PAR - 08 nº 81/2016, Valor fiscalizado: R$ 1.333.899,12 (um
milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e doze centavos),
referente ao item 54 do PAINT/2016.
-

Anªlisadº Pºn
-

PAC

II / Quadras - 08 nº 82/2016, Valor fiscalizado: R$ 254.972,92 (duzentos

quatro mil, novecentos e setenta
do PAINT/2016.
Analisado por:

e dois

reais

e

e cinquenta e
noventa e dois centavos), mediante alteração

%
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1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
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
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.134.488,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2015, no
montante de R$ 1.134.488,00 ( um milhão, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais).

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
programa no exercício de 2015(perí0d0 fiscalizadó), & atuação do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, verificação da atuação do profissional de nutrição no processo de aquisição
dos gêneros alimentícios adquiridos e na composição dos cardápios, controle de

recebimento

e

distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos

e do

depósito central da

entidade.

Constatações :
1.1 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento dos alunos matriculados na educação básica, a entidade
executora emprega apenas 1 nutricionista na função de Responsável Técnica, com carga
horária de 20 horas, acumulando funções de nutricionista de quadro técnico, contrariando o
disposto no & 29, Art. 12, da Resolução FNDE nº 26/2013, de 17/06/2103, o qual estabelece
que a Entidade Executora deverá cumprir parâmetros numéricos mínimos de referência de
nutricionistas por escolares, previstos na Resolução do Conselho Federal de NutricionistasCFN nº 465/2010.
'

Evidências:

Educação

-

Extrato extraído do SIMEC e Memorando da Secretaria Municipal de
MEM/SEMED/Nº470/2016, de 29/02/2016,
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 037-002/2016, de
09/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do Ofício
SEMED/Nº451/2016, de 10/08/2016, a seguinte justificativa:
"(...)

I) Nesta região

e principalmente no Município de Cruzeiro do Sul existe uma
carência de profissionais na área de nutricionista, bem como os que são
habilitados possuem vínculos, o que dificulta a contratação de profissionais
que atendam o que determina a Resolução do Conselho Federal de
Nutricionistas - CFN nº 465/2010 e a Resolução nº 26/2013 do FNDE, até
mesmo para cumprir carga horária de 20 horas, visto o valor contratual
ofertado pela prefeitura não e' atrativo para a demanda,-

II) Mesmo sendo somente

uma nutricionista lotada nesta Secretaria de
Educação pode ser percebido que não há prejuízo quanto acompanhamento,
elaboração de cardápio e treinamento das merendeiras, conforme pode ser
observado nos documentos e relatórios desta Secretaria;

III)

O aposte (sic) de recursos destinado para cumprir o que estabelece as
resoluções citadas no item 'A' pode ser considerado de incapacidade para o

Município.)“.

'

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em Vista que
disponibilização de apenas uma nutricionista para atuar no Programa contraria

a
a

determinação do § 2º do art. 12º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:
"art. 10: Consideram—se, para ﬁns desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica:
.

.

.

Carga horária TÉCNICA Minima
semanal recomendada

Nº de alunos

N9 Nutncwmstas

Até 500

[1

{501 a 1.000

“1 RT +

QT

Iso horas

11.001 a 2.500

”1 RT + 2 QT

[30 horas

12.501 a 5.000

[[1

RT + 3 QT

[[30 horas

Acima de 5.000

1

RT

“30 horas
1

RT + 3 QTe +

01 QT

fofª“
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Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas".
A prefeitura informou que não vê prejuízos na execução do Programa quanto
ao acompanhamento técnico em sua rede de ensino, ressaltandoainda, a incapacidade do
município para a adoção das medidas com vistas a sanar o que foi apontado pela auditoria,
devendo, assim, o assunto ser objeto de avaliação por parte da área técnica da autarquia, a
DIRAE, razão pela qual fica mantida a constatação,

1.2 Ausência de registro que ateste o recehimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
As Notas Fiscais referentes às entregas de gêneros alimentícios no depósito
central da Secretaria não foram atestadas por responsável pela conferência e recebimento
dos materiais, comprometendo a liquidação das despesas nos termos do Inciso III. § 29, Art.
63, da Lei 4.320 de 17/03/64.

Evidências:
Notas Fiscais referentes às Notas de Liquidações nºs 1210/15, 2079/15,
2080/15, 2081/15, 2609/15, 2643/15, 3545/15, 4140/15, 4526/15 e 3545/15.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 037—002/2016, de
09/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do Ofício
SEMED/Nº450/2016, de 10/08/2016, a seguinte justificativa:
—

"(...)

Tratando-se da ausência do ateste nas notas ]iscais da Merenda Escolar pelo
responsável do setor, não percebemos, visto que se caracteriza como
ordenador de despesa o prefeito e o secretário. No entanto, se isto se
configura como uma orientação do FNDE podemos acrescentar no ateste a
assinatura do responsável do setor da Merenda Escolar para que exerça um
controle melhor entre o que está pago e o que está sendo recebido. Mas vale
ressaltar que a responsável pelo setor da merenda possui uma cópia das notas
que são devidamente conferidas com os produtos que são entregues, após
esse processo são arquivadas também neste setor da Merenda Escolar...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a
ausência dos registros de ”atesto" de recebimento na documentação comprobatória
contraria o disposto na letra "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
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posteriores, que determina que a liquidação da despesa por fornecimento feito ou serviços
prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço.
Cabe ressaltar que as notas fiscais cotejadas com os pedidos de compra e os
controles de recebimento de mercadorias no estoque, setor responsável na Prefeitura pela
distribuição dos gêneros alimentícios, proporcionou a equipe de fiscalização comprovar que
os materiais discriminados nas notas fiscais foram recebidos na Entidade Executora.

Todavia, embora tenha sido possível verificar que houve a entrada dos
produtos no estoque, a falta de atesto de recebimento na nota fiscal, no ato de sua
ocorrência, desvincula o fornecimento dos produtos discriminados no documento, daqueles
cujo recebimento foi comprovado a posteriori, o que poderia causar a não aceitação da nota
fiscal como documento comprobatório das despesas.
Portanto, permanece a constatação.

1.3 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo

Programa.
Fato:
A Entidade não observou a obrigatoriedade em transferir todas as dez
parcelas dos recursos às escolas urbanas de sua rede de ensino, no prazo máximo de até
cinco dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE, contrariando o
disposto no § Bº, Art. 8º, da Resolução FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013.

Parcelas não transferidas: 5ª parcela do Mais Educação no valor de R$ 13.212,00 e
parcela do EJA no valor de R$ 1.578,00.

8*—1

Parcelas transferidas fora do prazo: 6ªs parcelas de todas as modalidades do PNAE,
transferidas entre 8 e 10 dias úteis; e 9ªs parcelas de todas as modalidades do PNAE,
transferidas entre 8 e 9 dias úteis.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrrente específica do Programa nº 31.242—8,
agência 0234-8, Banco do Brasil.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria - SA, nº 037—002/2016, de
09/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do Ofício
SEMED/Nº450/2016, de 10/08/2016, a seguinte justificativa:

"(...)

transferência de recursos para as escolas (Conselho Escolar),
temos procurado cumprir o que estabelece a resolução FNDE nº 26/2013, de
17/06/2013, tratando-se da Sª parcela do Programa Mais Educação e 8º

I) Quanto

a
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parcela do EJA não ter sido transferida pode ter ocorrido um lapso no
momento de elaboração das planilhas, diante dessa informação estaremos
mais atentos para os prazos estabeleCidos;

II) Quanto

fora do prazo pode ser percebido que
não
uma rotina e sim uma execeção. Estaremos atentos aos prazos
estabelecidos evitando gerar transtornos as escolas...".
às transferencias do PNAE

e'

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura se ateve somente em mencionar que irá verificar
a razão da ocorrência apontada pela auditoria comprometendo—se a restabelecer o
cumprimento dos prazos estabelecidos pela regulamentação do Programa.
De acordo com a conciliação da documentação comprobatória apresentada
com a movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários verificou—se que os
prazos para as transferências dos recursos do Programa aos Conselhos Escolares realizados
pela Prefeitura não ocorreram em conformidade com o disposto no § Bº, Art. 89, da
Resolução FNDE nº 26/2013, de 17/06/2013, bem como, não foi transferida & 5ª e a 8ª
parcela do Mais Educação nos valores de R$ 13.212,00 e R$ 1.578,00, respectivamente.

Em conformidade com o §39 do art. 8º, combinado com o parágrafo único do
artigo 9º da Resolução/CD/ENDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, deverá ser
observado na transferência de recursos pela Entidade Executora:

"Art. 89 É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar
os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado
no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEX. das escolas de educação básica
pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá
ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis,
a contar da efetivação do crédito realizado pelo FND “.

539 A

Portanto, mantém-se a constatação.

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' transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 210.077,70
Extensão dos exames:
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Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio do Escolar - PNATE, do exercício 2015, no
montante de R$ 249.678,34 ( duzentos e quarenta e nove mil, seíssentos e setenta e oito,
reais e trinta e quatro centavos).
Cabe esclarecer que o valor de R$ 210.077,70 anotado no campo "montante
dos recursos finanCeíros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2015, sendo
que os valores examinados abrangem o total dos recursos repassados pelo FNDE à conta do

Programa considerando o saldo remanescente de exercícios anteriores
auferidos em aplicação financeira.

e os

rendimentos

'

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
programa no exercício de 2015, a atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle

Social

—

CAC 's FUNDEB, verificação in loco dos veiculos e rotas do transporte escolar.

Constatações:
2.1 Não comprovação da utilização dos recursos no objeto/finalidade
do Programa.

Fato:
Foram efetuadas despesas cuja documentação comprobatória não indica a
regular utilização dos recursos na manutenção ou contratação de veículos destinados ao
transporte escolar, sendo que os processos de pagamento apresentados não evidenciam o
conhecimento ou aval da Secretaria de Educação, bem como não registram os requisitantes
das compras dos bens ou serviços adquiridos, a discriminação dos veículos destinatários
dessas aquisições, as autorizações nos documentos de empenho e liquidação e a
identificação do Programa (PNATE/FNDE) nas notas fiscais, sendo que em alguns casos
carecem de registros que atestem o recebimento dos materiais e autorização para a emissão
da Ordem Bancária, conforme quadro demonstrativo no campo evidência, contrariando os
dispostos nos Art's. 6º e 14, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações
posteriores.

Evidências:
Processos de pagamentos conforme quadro demonstrativo abaixo:

Data
Débito

Valor (R$) OB

NF

Data NF

Fornecedor

04/03/2015 1.112,00

796/15

006

24/02/2015 A. M. da Cunha & Cia Ltda.

04/03/2015 2.067,60

794/15

007

24/02/2015 A. M. da Cunha & Cia Ltda.

04/03/2015 2.330,00

792/15

008

24/02/2015 A. M. da Cunha & Cia Ltda.

04/03/2015 4.080,00

793/15

011

24/02/2015 A. M. da Cunha & Cia Ltda.

795/15

010

24/02/2015 A. M. da Cunha & Cia Ltda.

04/03/2015 980,00
~

,

[

~

“<?->=

3.
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19/05/2015I12.180,00

"1875/15 “2473

03/07/2015l30.000,00

|

~

09/07/2015 7.692,00
28/07/2015 2.570,04

29/09/2015 2.353,60

"Sem data

"F. 0. Oliveira Santiago-ME

2604/15 59926

05/06/2015 Rio Branco Pneus

2800/15 25483

42200

]

PemazaAcre Ltda

30/09/2015 Norte Com. PeçaseAcess. P. p. Veículos Ltda

3583/15 62967

~

01/10/2015 1.647,26

~

3644/15 025

24/04/2015 Cardinal de Oliveira Ltda

.06/10/2015 14.510,00

3697/15 064

18/08/2015 A. M. da Cunha&Cia Ltda.

06/10/2015 15.300,00

3696/15 2551

Sem data

F. 0. Oliveira Santiago-ME

3721/15 07776

09/09/2015

j.

3775/15 2552

Sem data

F. 0. Oliveira Santiago-ME

01/10/2015 2.622,34

~

06/10/2015 7.300,00
09/10/2015 4.840,00
12/11/2015 225,00

~

4149/15 6.136

[03/12/2015 19.997,88

4442/1512280

~

Éotal

[131.807,72]

~

|12/11/2015 Rondobras Auto Peças Imp. eExp. Ltda
03/12/2015 San Marino Petróleo Ltda.
-

"_
~

Souza Monte-ME

~

|-

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 037—004/2016, de
a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do
Ofício/1191220016, de 23/08/2016, cópia da documentação pertinente as despesas elencadas
no 'campo evidência' com a seguinte justificativa:

11/08/2016,

"(...)

Conforme despesas apontadas apresentamos em anexo a aplicabilidade do
recurso na finalidade do programa com a devida correção nos processos
comprobatórios tocante ídentifzcação nas notas fiscais e melhor clareza das
discriminações das despesas custeadas com o programa transporte do
escolar".

Análise da equipe:
Nos processos de pagamentos indicados no campo evidências, apresentados
pela Prefeitura Municipal no período da fiscalização, não havia documentos aptos a
comprovar que os serviços e produtos pagos destinavam—se & atender as necessidades da
Secretaria de Educação sendo aplicados em veículos do transporte escolar. O conjunto de
documentos que compunham os processos indicavam pagamentos efetuados por solicitação
apenas do setor de compras e não permitiram comprovar a utilização dos recursos no objeto
do Programa, contrariando os dispostos nos Art's. 69 e 14, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de

28/05/2015

e

alterações posteriores, a qual estabelece:
"...Art. 69 Os valores apurados na forma do art. 59, observando a disponibilidade de
limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão transferidos diretamente a cada EEx,
em 10 (dez) parcelas, no período de fevereiro a novembro do ano em curso, e deverão
ser utilizados exclusivamente no custeio de despesas com o transporte escolar dos
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alunos da educação básica da rede pública de ensino...".

"...Art. 14 Os recursos repassados

à

conta do PNATE destinarse—ão a:

Manutenção de veiculos escolares rodoviários com Certificado de Registro de
Veículo, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx, tais como:

I -

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 e funilaria, recuperação de assentos, combustivel e lubrificantes e
outros serviços necessários para adequada manutenção do veículo;

a)

ll Manutenção de veículos escolares aquaviários com Registro de Propriedade da
Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx, tais
como:
—

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, combustíveis e
lubrificantes e outros serviços necessários para adequada manutenção da
a) -

embarcação.

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

lll - pagamento de serviços contratados junto

a

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

A Prefeitura Municipal em sua justificativa admitiu o fato apontado
apresentando correções na documentação, no intuito de demonstrar a regularização dos
processos de pagamentos referente às despesas em tela. Contudo, as providências
intempestivas adotadas pela Prefeitura não comprovam a efetiva utilização dos recursos,
constituindo apenas ações direcionadas a atender ao questionamento da auditoria quanto à
ausência de registros e documentos comprobatórios.
Dessa forma, permanece a constatação com a indicação de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável:
CPF:

..zgzen—l

Valor Original:

R$ 131.807,72

2.2 Realização de despesas incompatíveis com 0 objeto do Programa.
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Fato:
Foram efetuadas despesas cuja documentação comprobatória indica a
utilização dos recursos para o transporte de gestores e para lavagem de veículos, conforme
quadro demonstrativo no campo evidência, contrariando os dispostos nos Art's. Gº e
14, da
Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais conforme quadro demonstrativo abaixo:
alor (R$)
Marcos

despesas para o mesmo

da Costa

Viªnª dº

transmite de gestores
para transporte de gestores
indevida: Lavagem de Veículos

ÍndªWdªªªTrªnªpºlÍtº equipe

27

11/02/15

5

5026

1/02/15 641/15

011

10/02/15 662/15

ºsgiâfgªªnsºuzª

5632

13/04/15 1610/1

Ramos Maciel

6185

em
rªªºlsºº Bªrrºs dª

4/02/15 560,00
4/02/1

560,00

6/02/15 1.241,00
05/05/15

482,20

15/1517/06/15

500,00

343,20

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 037-004/2016,
de
11/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou
por meio do
Ofício/n9122/2016, de 23/08/2016, a seguinte justificativa:
“(...)

A ﬁm de sanar esta constatação estamos enviando o extrato
da conta 21 .794—
8, para comprovar a restituição dos valores de R$ 1.500,00,
referente a
despesa da Nota Fiscal nº 25632; e de 2.482,20, correspondente
a Nota Fiscal
nº 26185.
Para as Notas Fiscais 25011, 25026 e 25027 estamos enviando
as notas fiscais
devidamente atestadas com a indicação do programa e melhor detalhe
da
especificação da despesa".

Análise da equipe:
Nos processos de pagamentos indicados no campo
evidências, apresentados pela Prefeitura
Municipal no periodo da fiscalização, evidenciaram que os
serviços e produtos pagos são imcompativeis com o
Programa, contrariando os dispostos nos Art's. 6º e 14. da
Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações
posteriores, a qual estabelece:

"...Art.

Gº Os

valores apurados na forma do art. 59, observando a disponibilidade
de limite

z'
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financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão transferidos diretamente a cada EEX, em 10 (dez)
parcelas, no período de fevereiro a novembro do ano em curso, e deverão ser utilizados
exclusivamente no custeio de despesas com o transporte escolar dos alunos da educação básica
da rede pública de ensino...".
"...Art. 14 Os recursos repassados

à

conta do PNATE destinarse-ão a:

l Manutenção de veículos 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 e

funilaria, recuperação de assentos, combustivel e lubrificantes e outros serviços necessários
para adequada manutenção do veiculo;

ll - 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, combustiveis e lubrificantes e outros serviços

necessários para adequada manutenção da embarcação.

lll 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.
—

A Prefeitura Municipal em sua justificativa admitiu o fato apontado
apresentando comprovante de devolução à conta específica, das despesas correspondentes
às notas fiscais nºs 25632 e 26185. A devolução referente a essas notas foi realizada pelo
valor nominal, no entanto, deve-se considerar que no período entre a retirada dos valores da
conta específica do Programa e sua devolução os recursos deixaram de auferir rendimentos
com a aplicação financeira.
Com relação às despesas referentes às notas fiscais nºs 25027, 25026 e
25011, a Prefeitura apresentou correções na documentação, no intuito de demonstrar a
regularização dos processos de pagamentos referente às despesas. Contudo, as providências
intempestivas adotadas pela Prefeitura não comprovam a efetiva utilização dos recursos no
objeto do Programa, constituindo apenas ações direcionadas a atender ao questionamento
da auditoria quanto a ausência de registros e documentos comprobatórios.

Considerando
a

o

exposto, resta devolver ao erário os valores listados na tabela

seguir:

Fornecedor

NF

Sebastião Marcos Silva da Costa

”25027

Data NF

Val r
NF (ZRSB)

”11/02/15l560,00
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Aluisio Viana de Matos

"25026

"11/02/15 ”560,00

500,00

Francisco Barros de sa

][25011

H10/02/15ll1.241,00

1.241,00

hosé Amauri Souza da Silva

"25632

13/04/15 "2.482,20

“402,20

[]osé Ramos Maciel

"26185

02/06/15 "1.500,00

“248,92
3.072.12

Tom-

Identificação do responsável:
CPF:

..282.972-.

Valor Original:

R$ 3.072,12

2.3 Insuficiência na comprovação da aplicação dos recursos no objeto
do Programa.

Fato:
Na documentação comprobatória das despesas realizadas não há indicação
dos veículos destinatários dos bens e/ou serviços adquiridos e evidências de que esses
veículos são destinados ao transporte de alunos, bem como as notas fiscais não estão
identificadas com a origem dos recursos (PNATE/FNDE), conforme quadro demonstrativo
no campo evidência, contrariando os dispostos nos Art's. 6º e 14, da Resolução/CD/FNDE nº
05, de 28/05/2015 e alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais abaixo relacionadas:
Débito
15

178,53

6/03/2015

186,34

omecedor

NF

(R$)

15

Acre Ltda

1176/15

15

Acre Ltda

5

4/04/2015

250,40

1516/15

15

015

134,73

1578/15

4/04/2015

Comercial de Veiculos Ltda

04/05/2015

5.000,00

579/15

8/02/2015

Comercial de Veículos Ltda

11/05/2015

.721,57

1771/15

11/05/2015

18/05/2015

,00

1861/15

Sem data

.

0. Oliveira Santiago—ME

18/05/201 5

700,00

1860/15

Sem data

.

O.

/2015

000,00

692/15

528,36

15

e

e

2986/15

15

131500, 00

5

18/05/2015

03/09/2015

080,00

5

15/09/2015

947,00

5

1

058 e 059

12/08/201 5

18/08/2015
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Oliveira Ltda

Oliveira Santiago-ME

jSena - MB

15

10/08/2015

Oliveira Ltda

Marino Petróleo Ltda.
Acre Ltda
.

O.

Oliveira Santiago-ME

M. da Cunha & CIA Ltda.
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[ª

:

[10/2015

data

12,00

.

0. Oliveira SantiagoAME

'

1/2015

1.788,48

17/11/2015

Marino Petróleo Ltda

4/11/2015

1.560,00

1/2015

San Marino Petróleo Ltda

otal

607,41

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 037-004/2016, de
11/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do
Ofício/nºlZZ/ZOIG, de 23/08/2016, a seguinte justiflcativa:
—

"(...)
Conforme despesas apontadas apresentamos em anexo a aplicabilidade do
recurso na finalidade do programa com a devida correção nos processos
comprobatórios tocante identificação nas notas fiscais e melhor clareza das
discriminações das despesas custeadas com o programa transporte escolar".

Análise da equipe:
Nos processos de pagamentos indicados no campo evidências, apresentados
no período da fiscalização, não havia documentos aptos a
comprovar que os serviços e produtos pagos foram aplicados em veículos do transporte
escolar, contrariando os dispostos nos Art's. 6º e 14, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015 e alterações posteriores, a qual estabelece:

pela Prefeitura Municipal

valores apurados na forma do art. 5—º, observando a disponibilidade de
limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão transferidos diretamente a cada
EEX, em 10 (dez) parcelas, no período de fevereiro a novembro do ano em curso, e
deverão ser utilizados exclusivamente no custeio de despesas com o transporte
escolar dos alunos da educação básica da rede pública de ensina...“.

"...Art.

69 Os

"...Art. 14 Os recursos repassados

à conta do PNATE

destinarse-ão a:

I - Manutenção

de veículos 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 e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes e

outros serviços necessários para adequada manutenção do veículo;
de veículos escolares aquaviários com Registro de Propriedade da
Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx, tais
como:

II - Manutenção

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, combustíveis e
.

*

:')-x
«zi
V

(

R.A. Nº 25/2016 IPREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL

X

13 de 47

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

regularde

transporte coletivo de passageiros,”

A Prefeitura Municipal em sua justificativa admitiu o fato apontado
apresentando correções na documentação, no intuito de demonstrar a regularização dos
processos de pagamentos referente às despesas em tela. Contudo, as providências
íntempestivas adotadas pela Prefeitura não comprovam a efetiva utilização dos recursos,
constituindo apenas ações direcionadas a atender ao questionamento da auditoria quanto a
ausência de registros e documentos comprobatórios.
Dessa forma, permanece a constatação com a indicação de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável:

CPF:-.282.972-Valor Original:

R$ 52.607,41

2.4 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
Conforme evidenciado nos extratos bancários, verificou-se transferências de
valores, realizadas na Conta Corrente do Banco do Brasil SA, nº 21794-8, Agência nº 0234—
8, específica do Programa, realizada nos dias 16/04/2015 e 23/04/2015, que resultou em
prejuízo ao Programa, conforme demonstrado no campo evidência, contrariando os
dispostos nos Art's. Gº e 14 da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações
posteriores.

Evidências:
Movimentação financeira verificada no extrato bancário na Conta Corrente do
Banco do Brasil SA, nº 21794—8, Agência nº 0234-8, específica do Programa.

ta

alor (R$)

16/04/2015

7.520,00

16/04/2015

1.8405,01

ção
Débito

1‘
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[23/04/2015

“7.520,00

"Crédito

[23/04/2015

"1.845,01

"Crédito

|

|

Prejuízo conforme apurado em aplicação financeira à curto prazo no valor de R$
11,08.
.

~
~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 037-004/2016, de
11/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do
Ofício/n9122/2016, de 23/08/2016, a seguinte justificativa:

"(...)
pelo fato das movimentações financeiras a débito ocorridas em 16/04/2015 à
conta bancária 21 .794-8 nos valores de R$7.520,00 e de R$ 1.845,01.
esclarecemos que detectado o equívoco foram efetuados as devoluções do
recurso dos respectivos valores à referida conta em 23/04/2015, daí 0
ocorrências dos créditos dos mesmos valores em 23/04/2015".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura alegar que realizou o ressarcimento dos recursos
utilizados irregularmente, houve a caracterização do prejuízo ao Programa, tendo em vista a
ausência dos rendimentos que deixaram de auferir na aplicação financeira.

A movimentação. indevida na conta específica do Programa, contraria os
dispostos nos Art's. 69 e 14 da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações
posteriores, que estabelece:

”..,Art. 69 Os valores apurados na forma do art. 5—º, observando a
disponibilidade de limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão
transferidos diretamente a cada EEx, em 10 (dez) parcelas, no período de
fevereiro a novembro do ano em curso, e deverão ser utilizados
exclusivamente no custeio de despesas com o transporte escolar dos alunos da
educação básica da rede pública de ensina./'.
"...Art. 14 Os recursos repassados

à

conta do PNATE destinarse-ão

a.-

I - Manutenção de veículos 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;

&

RA. Nº 25/2016 IPREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL

&

15 de 47

Eis %>

É

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,
combustíveis e 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.
_

lº É vedada a realização de despesas com tarifas bancárias,

multas, pessoal
e tributos, quando não incidentes sobre os materiais e serviços contratados
para a consecução dos objetivos do PNATEW".

§

Portanto, mantém—se a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..282.972--

Valor Original:

R$ 11,80

2.5 Realização de despesas com veículo não adequado ao transporte

escolar.
Fato:
Foram efetuadas despesas cuja documentação comprobatória indica a
utilização dos recursos na manutenção de veículo, movido por esteiras, não adequado ao
transporte escolar, que resultou em prejuízo ao Programa, conforme demonstrado no campo
evidência, contrariando o disposto no Art.14, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e
alterações posteriores.

Evidências:
Nota Fiscal nº 2096, Sem data, no valor de R$ 32.810,00, emitida pela
Empresa Nova Tractor:
.!
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M

Valor

Movimentação Data

$$$“

(R$)

Documento NF

(C1 edito)

Fornecedor
NOVA TRACTOR

29/01/2015

32.810,00 03—324/15

2096

Sem data

09/09/2016

32.810,00 70

-

Cc 21794-8 / BB
09/09/2016 Específica
PNATE

.

Re§§aT01ment°

Data

Prejuízo: R$ 7.041,39, conforme apurado Demonstrativo de Débito TCU - considerando o
período acima especificado.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 037—004/2016, de
11/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do
Ofício/nºl22/2016, de 23/08/2016, a seguinte justificativa:
"(...)
'A fim de corrigir a falha apontada estamOs enviando
o extrato da conta
21 .794—8, aﬁm de comprovar a restituição do valor de R$32.810,00".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura alegar que realizou 0 ressarcimento dos recursos
utilizados irregularmente, esta ação não descaracteriza o prejuízo causado ao Programa,
tendo em vista a ausência dos rendimentos que deixaram de auferir na aplicação financeira.

A realização de despesas com veículos não adequado ao transporte escolar,
contraria os dispostos nos Art's. 6º e 14- da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e
alterações posteriores, que estabelece:

”..Art.

69 Os valores apurados na

"..Art.

14 Os recursos repassados à conta do PNATE destinarse-ão a:

forma do art. 59, observando a
disponibilidade de limite financeiro no FNDE, a partir de 2016, serão
transferidos diretamente a cada EEX, em 10 (dez) parcelas, no período de
fevereiro a novembro do ano em curso, e deverão ser utilizados
exclusivamente no custeio de despesas com o transporte escolar dos alunos da
educação básica da rede pública de ensina...”.

I

Manutenção de veículos 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

e

funilaria, recuperação de assentos,
.-’\

l
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v

combustivel

e

lubrificantes

e

outros serviços necessários para adequada

manutenção do veículo;

II

Manutenção de veiculos 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 maritima competente, peças e serviços de
mecânica do motor, conjunto de propulsão e equipamentos embarcados,

combustíveis

e

lubrificantes

e

outros serviços necessários para adequada

manutenção da embarcação.

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.

III

-

IV aquisição de

passe estudantil quando houver oferta de serviço regular de
transporte coletivo de passageiros...".
—

Portanto, mantém—se

a

constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

,

..282.972--

Valor Original:

R$ 7.041,39

2.6 Ausência de identificação'do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentados,
pertinentes ao PNATE, não continham a identificação do Programa e o nome do FNDE,
contrariando o disposto no Art.14, Inciso IV, parágrafo Sº, da Resolução/CD/PNDE nº 05, de

28/05/2015

e

alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais abaixo exemplificadas:
NF

Data NF

Fornecedor
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~
006

"24/02/2015

A. M. DA CUNHA & CIA LTDA.

007

24/02/2015

A. M. DA CUNHA & CIA LTDA.

25483

42200

PEMAZA ACRE LTDA

'

~

!

~

NORTE COM PEÇAS E ACESS P VEIC LTDA

30/09/2015

62967
'

~
[

A. M. DA CUNHA & CIA LTDA.

064

18/08/2015

[07776

09/09/2015

I136

12/11/2015

RONDOBRAS AUTO PEÇAS IMP E EXP LTDA.

[2280

03/12/2015

SAN MARINO PETRÓLEO LTDA.

J. SOUZA

[

MONTE-ME

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do

SUL AC.
—

Análise da equipe:
A ausência de identificação do Programa e o nome do FNDE na documentação
o disposto no Art.14, Inciso IV, parágrafo Sº, da
Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015 e alterações posteriores, que estabelece:

comprobatória, contraria

Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar a qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados cam 0 nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros./'.
a

Portanto, mantém-se a constatação.

2.7 Deficiência na implementação de ações do Controle Social.

Fato:
Verificou—se que os resultados dos acompanhamentos e das fiscalizações
realizados pelo CACS/FUNDEB não foram satisfatórios, tendo em vista não ter havido ações
do Conselho tendente a inibir as constatações consignadas neste Relatório, nos subitens: 2.1
Não comprovação da utilização dos recursos no objeto/finalidade do Programa; 2.2
Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa; 2.3 Insuficiência na
comprovação da aplicação dos recursos no objeto do Programa; 2.4 Movimentação
indevida na conta específica do Programa; e 2.5 Realização de despesas com veículo não
adequado ao transporte escolar. As ações de acompanhamento e fiscalização do Conselho
estão determinadas no art. 15 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.
—

—

—

Evidências:
Ata de reunião dos membros do CACS/FUNB

RA. Nº 25/2016 / PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL

e a

equipe da Auditoria do

~~

19 de 47

k

&

<%

FNDE, realizada no dia 08/08/2016.

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

Análise da equipe:
Em que pese o Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACSIFUNDEB ter aprovado a Prestação de Contas, referente a execução do PNATE exercício de 2015 apresentada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, verificou-se
irregularidades na execução dos recursos repassados à conta do Programa, conforme
consignado no presente Relatório de Auditoria, que caracterizam prejuízo ao erário.

A atuação deficiente do CACS/FUNDEB contraria o exposto no art. 15 da
Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, transcrito & seguir:
"...O acompanhamento e 0 controle social sobre a transferência e aplicação
dos recursos repassados no âmbito desta Resolução serão exercícios, em
âmbito municipal e distrital, pelos respectivos GAGs-Fundeb, previstos no art.
10 da Lei nº 10.880, de 9 dejunho de 2004...".
Dessa forma, permanece a constatação.

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B e
conforme Termos, de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC nº 202508/2012,
06708/2013, 07924 e 09958 ambos de 2014.
C,

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 259.837,47
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa, no montante de R$2.193.069,71, correspondente à
construção de 06 (seis)
unidades de Educação Infantil do Proinfância, pertinente aos Termos de Compromissos nºs
202508/2012, 06708/2013, 07924/2014

e

09958/2014.

Cabe esclarecer que o valor de R$ 259.837,47 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício
de 2012, sendo
que os valores examinados abrangem o total dos recursos repassados pelo FNDE
à conta
dos Termos de Compromissos nºs 202508/2012, 06708/2013, 07924/2014 e
09958/2014,

conforme quadro demonstrativo abaixo:
PAC II - Proinfância (Construção de creche)
Termo de
.
Objeto
Compromisso
~
~

. .
nenma

.
Valor
Valor Premsto

.

~
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508/2012

o

013

de uma unidade de

infantil

de uma unidade de

infantil (MI)
de duas unidades de educação infantil

7924/2014

0/2016

de duas unidades de educaçao mfantil

14

299.187,35

593,68

12.324,46

081,11

017

418.906,48

726,62

017

802.673,20

668,30

433.091,49

193.069,71

7/10/2016

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos nºs
202508/2012, 06708/2013, 07924 e 09958 ambos de 2014, referente a construção de 06
(seis) unidades de Educação Infantil do Proinfância, registrada no Sistema SIMEC,
conforme consulta realizada em 26/07/2016:
AC

II - Proinfância

de creche)

(

gasto no

ermo de
Obra

TC
+

(percentual
)

Projetada 1
Min'tiza]
. 69.980-000

7.363,31
,86%)

6, 04 ] 201

Floriano Peixoto s/n
.

7.363,31
0,86)

69.980—000

Raimundo dos Santos s/n
Luzia
. 69.980,00

026,42
(16,63)

do Pentecostes, s/n
.

641,88

Luzia
69.980,00

(16,38)

Habitacional Vale dos
1,11

7/08/201
.

Senhora das Graças
69.980,00

16,71)

sem nºme

017

4269

3358

15/2014
.

183.069 71

Foi inspecionada 'in loco'

&

.125,95

seguinte obra de construção do Proinfâncía

1

x

X
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Constatações:

3.1 Ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentados,
pertinentes às obras objeto do Termo de Compromisso, nº 202508/2012, não continham a
identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o disposto no Art.5‘—’, Inciso III,
letra ”p” da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
/
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Notas Fiscais abaixo exemplificadas:

Empresa beneficiária: SR Comércio
—

Terraplanagem Ltda

[Número

Data

“Valor

~

S/data

[29.158,93

[0431

0427

Notas Fiscais

e

[07/08/2013

[

28.619,09

0440

[14/04/2018

[[54.467,73

[0484

[[09/09/2014

71.706,01

0501

[22/12/2014

67.151,68

0508

[09/01/2015

[[7553009

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou-se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC a apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
A ausência de identificação contraria o disposto no ArtBº, Inciso HI, letra "13"
da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece que
a documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, () item 15
do Voto do Ministro Relator, que fundamentou () Acórdão nº 795/2008—TCU—1ª Câmara,
contém 0 seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a

”[...] Não

se

Procuradoria Federal do FNDE emitiu
com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,

identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público, Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º d0 art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº

[...]

a não

32/2006,

[ ]
%

Portanto, permanece

a

constatação.

rºt
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3.2 Registros de restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e inconformidades, referentes
obra do Proinfância ID 24269 (Miritizal), em situação de "aguardando providências e/ou
correções" sem a devida adoção de providências da Prefeitura, desde o dia 18/01/2014, o
que compromete a regularidade dos repasses de recursos pelo FNDE, contrariando o
disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.
à

Evidências:
Relatório extraído 'do SIMEC [Obras 2.0- aba “restrições e inconformidades',
em 01/04/2016; e inspensão 'in-loco' na obra ID 24269 (Miritizal).

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 037—001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou-se ã'Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC a apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC Obras 2.0, constam apontamentos de
'restrições e inconformidadesl referentes à execução da obra de construção de unidade do
Proinfância, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da
Prefeitura, contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e
alterações posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de
recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2. Contudo, a Prefeitura não se
manifestou acerca das medidas efetivas para promover a regularização dos fatos apontados
—

no SIMEC.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando que deve-se
recomendar à DIGAP avaliar imediatamente a situação da referida obra, de forma a garantir
a adequada continuidade da execução da construção da unidade
do Proinfância e a
consumação da política pública, adotando iniciativas visando resguardar os cofres da
Autarquia.

3.3 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.
Fato:
Conforme contido no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC - Obras 2.0, Aba "Execução Orçamentária“, referentes à
obra do Proinfância ID 24269 (Miritizal), verificou—se desconformidade nas informações
inseridas pela Prefeitura, em relação à documentação comprobatória das despesas
efetuadas. As Notas Fiscais nºs 484, 491, 501, 503, 506, emitidas pela Empresa C. P. Rosa
Construções Ltda, não foram lançadas pelo valor integral da nota, sendo registrados apenas
os valores correspondentes à transferência realizada a conta corrente
da empresa
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prestadora dos serviços, não consta no SIMEC & parcela referente aos recolhimentos dos
tributos e impostos que compõe o valor total das referidas notas, 0 que resultou em valor
menor do que o do débito evidenciado na conta específica do Programa, contrariando o
disposto no Art. Sº, Inciso III, letras 'f' e 'j' da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08.06.2012 e
alterações posteriores.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, 'aba Execução Orçamentária“, em
27/07/2016 e as notas fiscais, abaixo demonstradas, pertinentes as despesas efetuadas pela
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do SUL/AC, referente à obra 24,269 (Míritizal).
|

Empresa beneficiária:

Notas Fiscais

C. P. Rosa Construções

]

Ltda

|384

"09/09/2014

71.706,01

|491

"31/10/2014

52.592,10

"22/12/2014

67.151,68

|503

[09/01/2013

75.530,09

1506

|09/02/2015

68.308,60

[

501

]
|

|

]
.

]

~

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 037—001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou-se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC a apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
A inserção de dados divergentes no SIMEC pertinentes a execução das obras
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto à regularidade
da execução dos recursos repassados à conta do Proinfância, contrariando o disposto no Art.
Sº, Inciso III, letras "f” e "j” da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08.06.2012 e alterações
posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

prejudica

o

”f. científica:“ 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 Eitª!/alheamggggvbí/

”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 serefere ao exame da documentação/'
Dessa forma, permanece a constatação.

*

*
xXK
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3.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Não foram inseridos no SIMEC - “aba execução orçamentária" os dados
pertinentes a Nota Fiscal nº 0440, de 14/04/2014, emitida pela Empresa S.R. Comércio e
Terraplanagem Ltda, no valor de R$ 54.467,73 e o respectivo comprovante de pagamento e
laudo de medição correspondente à obra ID 24269 (Miritizal), objeto do Termo de
Compromisso nº 202508/2012, contrariando o disposto no Item XIII do referido Termo de
Compromisso.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, 'aba execução orçamentária', de
04/08/2016 e processo de pagamento pertinente a Nota Fiscal nº 0440, de 14/04/2014,
emitida pela Empresa S.R. Comércio e Terraplanagem Ltda, no valor de R$ 54.467,73.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou-se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC a apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
—

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

monitoramento por parte do FNDE, quanto

"f. cientificar mensalmente

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 : im .m
o

”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.

3.5 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:

Conforme evidenciado na documentação apresentada, verificou—se
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movimentação financeira indevida nas contas correntes do Banco do Brasil SA, específicas
do Programa, identificadas no campo evidência, com saídas de recursos sem aplicação no
objeto dos Termos de Compromisso nºs: 202508/2012, 06708/2013, 07924/2014 e
09958/2014. Ressalte-se que os Termos de Compromisso nºs 06708/2013, 07924/2014 e
09958/2014, sequer tiveram as obras iniciadas, caracterizando utilização indevida dos
recursos repassados pelo FNDE, contrariando os dispostos nos Itens II e HI dos referidos
Termos de Compromisso.

Evidências:
Extratos bancários das Contas Correntes do Banco do Brasil SA, específicas
dos Termos de Compromisso nºs: 202508/2012, 06708/2013, 07924/2014 e 09958/2014

—

Proinfâncía:
indevida
ermo de

9

202508/2012

58/2014

( R.$)

Específica
38394 - 7

%%%&

1

Corrente nº 43.426-4
nº 0234-8

e

25/11/2014

200.000,00

00.000,00

000,00

015

7/2015

.000,00
00,00

924/2014

Conta Corrente nº 43.427—2
nº 023“;

000,00

'

100.000,00

000,00
06708/2013

'

'

02335413

06/2015

105.000,00

07/2015

000,00

015

otal

167.028,94

1.865.228,94
1.665.228,94

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 037—001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou—se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC & apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
Nos extratos bancário da conta corrente específicas dos Termos de
Compromisso nºs: 202508/2012, 06708/2013, 07924/2014 e 09958/2014 verificou-se
movimentação financeira indevida, com saídas de recursos sem aplicação nas obras de
construção das unidades do Proinfâncía. Sendo que, os Termos de Compromisso nºs
06708/2013, 07924/2014 e 09958/2014, sequer tiveram as obras iniciadas, caracterizando
utilização indevida dos recursos repassados pelo FNDE, contrariando os dispostos nos Itens
II e [11 dos Termos de Compromisso— PAR nºs: 202508/2012, 06708/2013, 07924/2014 e
09958/2014 e alterações posteriores, que estabelecem:
Xªsf
X
.

«x!
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II - Executar os recursos financeiros

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

III Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC.
—

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, exclusivamente, mediante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária, Transferencia Eletrônica de
Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco
Central do Brasil em que fique identificada a destinação e, no caso de
pagamento, o credor...”.

lnterpelada, a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação
quanto ao fato apontado pela Auditoria, contudo, considerando que as obras objeto dos
referidos Termos de Compromissos tratam de Metodologia Inovadora, os quais, conforme
consta no SIMEC, encontram—se em reformulação nesta Autarquia, deve-se recomendar a
DIGAP avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando iniciativas com Vistas a
resguardar os cofres desta autarquia.
Portanto, mantém—se

a

constatação.

Identificação do responsável:

CPR-282.972-Valor Original:

R$ 1.665.228.94

3.6 Obra com execução paralisada.
Fato:
Em verificação realizada, no SIMEC/Obras 2.0, bem como em visita realizada
'in loco“ na obra de construção de unidade do Proinfância - ID 242 69 (Miritizal), verificou-se
que a referida obra encontra-se paralisada e inacabada, contrariando o disposto no Art. Sº
Inc III letra 'a' da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Inspeção 'in-loco' realizada na obra de construção do Proinfância ID: 24269
(Miritizal), no dia 05/08/2016.

Manifestação da entidade:
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Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou—se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC & apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção da obra do ID 24269 (Mirítizal), objeto do Termo de Compromisso - 202508/2012, que encontra-se paralisada e
inacabada, em descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc III letra 'a' da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores:
a. executar" os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC & 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

Ainda, conforme o item VI do Termo de Compromisso, & Prefeitura Municipal
deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população, ainda que com
recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir
todas as despesas relativas à implantação.

Dessa forma, permanece a constatação, considerando qué deve—se
recomendar à DIGAP avaliar imediatamente a situação da obra, de forma que a Prefeitura
possa promover a continuidade da execução até a sua conclusão definitiva, uma vez que a
referida construção consta no SIMEC restando ainda situações que demandam medidas
corretivas para que a obra seja disponibilizada definitivamente à população
3.7 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
O CAOS—FUNDEB

não acompanhou a execução dos recursos transferidos pelo

FNDE à conta dos Termos de Compromisso nº's 06708/2013, 07924/2014, 09958/2014
(Metodologia Inovadora); 202508/2012 (Construção de creche); 09362/2014 (Construção de
Quadras Coberta), bem como não realizou as Visitas e inspeções "in loco" para verificar o
desenvolvimento regular de obras de construção de unidades do Proinfâncía, caracterizando
atuação insatisfatória na sua função de controle social e fiscalização da execução do
Programa, contrariando o disposto no art. 27 da Resolução CD/FNDE nº 19, de 29/09/2014 e
alterações posteriores.

Evidências:
Ata de reunião dos membros do CACS/FUNB e a equipe da Auditoria do
FNDE, realizada no dia 08/08/2016.

Manifestação da entidade:
Foi emitida

&

Solicitação de Auditoria

-

SA nº 037—001/2016, de 08/08/2016, a
k
ªx
.
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qual solicitou—se à CAOS—FUNDEB de Cruzeiro do Sul - AC e apresentação de manifestação
quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de
auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Análise da equipe:
Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS/FUNDEB não
acompanhou a execução dos recursos transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de
Compromisso nº's 06708/2013, 07924/2014, 09958/2014, 202508/2012, 09362/2014, bem
como não realizou as inspeções “in loco“ para verificar o desenvolvimento regular de obras
de construção de unidades do Proinfância, comprometendo o acompanhamento e controle
social da execução do Programa Proinfância, o que contraria o exposto nos art. 27 da
Resolução CD/FNDE nº 19, de 29/09/2014, transcrito a seguir:
O

“...O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação
dos recursos repassados no âmbito desta Resolução serão exercidos, em
âmbito municipal e distrital, pelos respectivos GAGs-Fundeb, previstos no art.
24 da Lei nº 11.494, de 20 dejunho de 2007...".
Dessa forma, permanece a constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2012

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subações EQUIPAMENTO, e aquisição de veículo automotor, na subação VEÍCULOS
ESCOLARES, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR nº
4943/2012 e 201405826.
'

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.333.899,12
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Planio de Ação Articulada / TD Termos de Compromisso PAR nº
4943/2012 e 05826/2014, no montante de R$1.333.899,12.
—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.333.899,12 anotado no campo “montante
dos recursos financeiros" corresponde somente aos recursos transferidos pelo FNDE à conta
do Termo de Compromisso nº 4943/2012, uma vez que as Plano de Ações pertinente ao
Termo de Compromisso nº 05826/2014, encontra-se em reformulação nesta Autarquia,
sendo que os recursos não foram executados.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PAR-TD/2012 Termos de
Compromisso PAR nº 4943/2012 e 201405826, englobaram a verificação da documentação
referente aos pagamentos realizados com recursos do programa e verificação in loco dos
—
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móveis, equipamentos e veiculos escolares.

Constatações:

4.1 Ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentados,
pertinentes às ações objeto do Termo de Compromisso nº 4943/2012, não continham a
identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o disposto no Item XIV do
referido Termo de Compromisso.

Evidências:
Notas Fiscais abaixo exemplificadas:
atas Fiscais

., .
benefunaria
_

Industria

e

Comércio de Móveis

e

Equipamentos 17998
17987

arcopolo SA

01/03/2013

094,50

1/03/2013

2.193,60

86755

11/12/2010

186.000,00

086755

11/12/2010

186.000,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 037-004/2016, de
10/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do Ofício
*
SEMED/Nº454/2016, de 11/08/2016, a seguinte justificativa:
—

”(...)

Quanto a ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória, foi uma falha desta municipalidade, no entanto, nos comprometemos a
providenciar a identificação conforme O que dispõe o Termo de Compromisso nº 4943/2012,
bem como considerando orientações dos auditores...“.

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura manifestar quanto ao comprometimento na
regularização das notas fiscais, a ausência de identificação contraria o disposto no Item XIV
do referido Termo de Compromisso e alterações posteriores, o qua] estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da
transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, o item 15
do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU—1ª Câmara,
contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:
í

.».

‘\\ i
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”[...] Não

trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
se

com a seguinte conclusão.-

[...]

a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e a malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-3'6/2001 e no art. 25 da Resolução nº

32/2006, [...]”
Portanto, permanece a constatação.

4.2 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:

Conforme evidenciado na documentação apresentada, verificou-se
transferências de valores, realizadas na Conta Corrente do Banco do Brasil SA, nº 39.192-1,
Agência nº 0234-8, específica do TC nº 4943/2012, nos dias 22/09/2015 e 11/02/2016, no
valor de R$ 300.000,00, que resultou em prejuízo ao Programa, conforme demonstrado no
campo evidência, contrariando os dispostos nos Itens III e IV do referido Termo de
Compromisso.
Evidências:
Movimentação financeira verificada no extrato bancário na Conta Corrente do Banco do
Brasil SA, nº 39.192-1, Agência nº 0234-8, específica do Programa.

[Data

[Baler (R$)

22/09/2015

“300.000,00

11/02/2016

"300.000,00

“Operação
“Débito
Crédito
[

Prejuízo (Demonstrativo de Débito TCU - verificado
no periodo da movimentação financeira)

14'307'58

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria « SA nº 037—004/2016, de
10/08/2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC apresentou por meio do
OF.GAB/N9197/2016, de 11/08/2016, a seguinte justificativa:
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"(...)

Pelo fato da movimentação financeira ocorrida em 22/09/2015 à conta
bancária 39.192—1, no valor de R$ 300.000,00, esclarecemos que detectado o equívoco
realizado foi efetuado a devolução do recurso no mesmo valor à referida conta em
11/02/2016, podendo ser comprovado pelo extrato bancário em anexo...".

Análise da equipe:

Ajustífícativa apresentada não ehde

& constatação, tendo em vista que a
recurso da conta específica, somente ressarcindo &
conta especifica cinco meses após o débito efetuado, sem a devida correção monetária e os
rendimentos que deixaram de auferir na aplicação financeira, em prejuízo ao erário.

Prefeitura utilizou indevidamente

o

A movimentação indevida na conta específica do Programa, contraria o
disposto nos Itens III e IV do Termo de Compromisso - PAR nº 4943/2012 e alterações
posteriores, que estabelece:

IH - Executar os programas em conformidade com as normas específicas
editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

IV

- Utilizar os recursos financeiros
transferidos pelo FNDE/MEC.
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, retritivamente, por meio eletrônico, no
qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados pelo município, sendo proíbida a utilização de cheques...”,

Portanto, mantém-se a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..282.972-.

Valor Original:

R$ 14.307,58

5. PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS -

exercício 2014

Objeto do Programa: Construção de duas coberturas de quadra esportiva
escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ação Articulada - PAC2 nº
09362/2014.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 254.972,92
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Extensão dos exames:
Analísada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa de Construção de Quadras Poliesportivas, conforme Termo de
Compromisso no Plano de Ação Articulada - PAC2 nº 09362/2014, no montante de R$
254.972,92, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Ação Articulada - PAR/PAC2 = Construção de duas quadras esportiva
escolar cobertas

Temo de
Compromisso

Vigenc1a

09362/2014

08/08/2016

.

A

.

.

ID da Obra Valor Prewsto

Valor
Libera do

1014693

509.945,85

”127.486,46

[1014694

509.945,85

“127.486,46

[total

[

1

"1.019.891.70 j1254.972,92

I

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação Articulada
PACZ Termo de Compromisso nº 09362/2014, engiobaram & verificação da documentação
referente aos pagamentos realizados com recursos do programa e verificação 'in 1000“ das
obras de construção de quadras escolares.

—

—

Foram inspecionadas 'in loco' as seguintes obras de construção de quadras
esportivas:
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Constatações:
5.1 Ausência de comprovação de despesas efetuadas.

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória
referente ao débito evidenciado no extrato bancário da Conta Corrente nº 44.953-9, Agência
nº 0234-8, do Banco do Brasil S.A, específica do Programa, no valor de R$ 150.000,00 (TED
470), de 22/09/2015, contrariando o disposto no Item XXIV, do Termo de Compromisso nº
09362/2014.

Evidências:

R.A. Nº 25/2016 / PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL

~

Extrato bancário da Conta Corrente nº 44.953-9, Agência nº 0234-8, do Banco
do Brasil S.A, específica do Termo de Compromisso nº 09362/2014.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou-se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC & apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria,'nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC, contraria o disposto no Item XXIV, do Termo
de Compromisso nº 09362/2014 e alterações posteriores, o qual estabelece que a Entidade
deverá manter em seu poder, a disposição do FNDE/MEC, da SEB/MEC, dos órgãos do
controle externo e interno e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas
à conta do Programa, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da datada aprovação da
prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se
refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico
www.fnde.gov.br, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros.
—

Ressalta-se que a ausência da documentação comprobatória das despesas
as providências visando à reparação de
possível dano ao erário federal deverão ser tratadas pela área técnica do FNDE, responsável
pela transferência dos recursos e acompanhamento da execução do Programa, pois as obras
nas quais os recursos foram aplicados não estão concluídas e o Termo de Compromisso nº
09362/2014 ainda está vigente.

implica no ressarcimento ao erário. Contudo,

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..282.972—-

Valor Original:

R$ 150.000,00

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

Fato:
A Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC Obras 2.0 - "aba execução
orçamentária" e Iaba vistoria' nenhuma informação quanto aos pagamentos das notas
fiscais, emitidas pela Empresa Metalúrgica Nunes Ltda, e o respectivo comprovante de
pagamento e laudo de medição correspondente às obras ID 1014693 e 1014694,
contrariando o disposto no Item XIII do referido Termo de Compromisso.

Evidências:
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e

Relatório extraído do sistema SIMEC Obras 2.0 - "aba execução orçamentária"
”aba vistoria", em 29/07/2016.
'

Manifestação da entidade:
SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
- AC &
apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.

Foi emitida

qual solicitou-se

à

&

Solicitação de Auditoria

-

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

Análise da equipe:
A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica

monitoramento por parte do FNDE, quanto

o

acompanhamento

e 0

regularidade da execução dos recursos
repassados à conta da obra de construção de creche das quadra escolares, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 59, 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

à

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 http-acimª;.meg.ggv._b_rg”

”j. permitir

ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obm(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.

5.3 Ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentados,
pertinentes às obras ID 1014693 e 1014694, objeto do Termo de Compromisso nº
09362/2014, não continham & identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o
disposto no Art 5º, Inciso III, letra 'p' da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e
alterações posteriores.

Evidências:
Notas Fiscais abaixo exemplificadas:

“

Empresa beneficiária: Metalúrgica Nunes Ltda
~

X;,
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Nºtªs Fiscªis

Valor

Número

"Data

03

“02/09/2015

l101.239,68

[10

“26/01/2016

|55.081,07

[05

“26/10/2015

_

J
~

~

[26.246,78
~

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou—se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC & apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório'de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no Art. Sº,
Inciso III, letra ”p " da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações posteriores, o
qual estabelece (fue & documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do
objeto da transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, 0
item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

”[...] Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento âscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:

”[ ...] a

não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
L.], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no é 79 do art. 3—0 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº

32/2006, [...]"
Dessa forma, permanece a constatação.

5.4 Registros de restrições e inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Consta no SIMEC, apontamentos de restrições e ínconformídades, referentes
às obras ID 1014693 e 1014694, em situação de "aguardando providências e/ou correções'
sem a devida adoção de providências da Prefeitura, desde o dia 10/03/2016,
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comprometendo a regularidade dos repasses de recursos pelo FNDE.

Evidências:

Relatório extraído do Sistema SIMEC Obras 2.0

—

"aba restrição

e

inconformidade", em 29/07/2016.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA nº 037-001/2016, de 08/08/2016, a
qual solicitou—se à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC a apresentação de
manifestação quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente
relatório de auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
—

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
e inconformidades' referentes à execução das obras de construção de quadras
escolares, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura,
contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações
posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para
execução das obras no âmbito do PAC 2. Contudo, a Prefeitura manteve-se silente quanto
adoção de medidas para promover a regularização dos fatos apontados no SIMEC.
'restrições

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

6.1. 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.

6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 5,2, 5.3 e 5.4, foram verificadas impropriedades na operacionalização
dos Programas que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis
pelos programas.
6.3. Identificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.5, 4.2 e 5.1, devendo os responsáveis serem diligenciados a regularizar a
situação.
L ,, 7

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

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

e

o

transferências fiscalizadas.

6.5. Deve, ainda, as Diretoria(s) técnica(s) desta autarquia considerar as
.
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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.
6.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
'
“
'
"
Autarquia.
»

'

7. Recomendações:
7.1. A DIATA

'

'

'

Sr,

7.1.1. Diligenciar o
CPF ..282.972-.,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$131.807,72 (cento e trinta e
um mil, oitocentos e sete reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas constantes do Quadro Demonstrativo no campo
evidência, referente a realização da despesa. Para 0 cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União—TCU, acessado em seu
sítio virtual pela página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces",
lançando o débito no grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito“ deverá ser ativada a opção “Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
GRU,
preenchido
no
sítio
virtual
do
Tesouro
Nacional
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980—01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação à Diretoria
Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao
erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30(trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.1.
—

Sr.

7.1.2. Diligenciar o
CPF -.282.972—-,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$ 3.072,12 (três mil, setenta e
dois reais e doze centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das
datas contidas no quadro demonstrativo constante no campo evidência, referente a
realização da despesa. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União—TCU, acessado em seu sítio virtual pela
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página "http:/lcontas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo "Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU,
preenchido
no
sítio
Virtual
do
Tesouro
Nacional
https://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
2121980-01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação à Diretoria
Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao
erário e para que essa Diretoria informe à COAUD, no prazo de 30(trínta) 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) 2.2.
—

Sr,

7.1.3. Dílígenciar o
CPF ..282.972-.,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$ 52.607,41 (cinquenta e dois
mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos), acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas contidas no quadro demonstrativo constante no
campo evidência referente a realização da despesa. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado O Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU,
acessado
em
seu
sítio
Virtual
pela
página
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debíto/CalculoDeDebito_faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
“Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guía de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
Virtual do Tesouro Nacional https://consulta.tes0uro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 2121980—01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe à COAUD, no prazo de
30(trínta) 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) 2.3.
—

Sr,

7.1.4. Diligenciar o
CPF ..282.972-I,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, & título de débito, () valor original impugnado de R$ 11,08 (onze reais e oito
centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de
23/04/2015, referente a realização da despesa. Para o cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União—TCU, acessado em seu
sítio virtual pela página "http:l/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebíto.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que O recolhimento estará sendo efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
GRU,
preenchido
no
sítio
virtual
do
Tesouro
Nacional
—
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https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
2121980—01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação à Diretoria
Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao
erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30(trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que/tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.4.
—

Sr,

7.1.5. Diligenciar o
CPF -.282.972—-,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$ 7041,39 (sete mil, quarenta e
um reais e trinta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a
partir da data de 29/01/2015, referente a realização da despesa. Para o'cálculo do montante
a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU,
acessado
em
página
virtual
seu
sítio
pela
"http:/lcontastcu.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 0 atendimento ao item anterior, enviar
comunicação ã Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe ã 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.
—

.

—

Sr,

'

'

7.1.6. Diligenciar o
CPF ..282.972—.,
Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres
do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$ 14.307,00 (quatorze mil,
trezentos e sete reais), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data
de 11/02/2016, referente a realização da despesa. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU,
acessado
em
seu
sítio
virtual
página
pela
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces“, lançando 0 débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
“Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
“Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980-01. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação a 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
—
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subitemms) 4.2.
7.2. A DIRAE

7.2.1. Notificar & Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul—AC para que,
em prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE & regularização da situação encontrada
ou, alternativamente e se entender pertinente & DIRAE, que a prefeitura apresente, também
em prazo certo, plano de ação visando a adequação do quantitativo de profissionais ao
fixado na legislação vigente, conforme subitem(ns) 1.1.

7.2.2, Para orientar a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul-AC &
implementar medidas saneadoras, com vistas a atender o que determina as normas
regulamentares do Programa e legislação pertinente, quanto a necessidade de certificar &
entrega de material por meio de dos registros de atesto nas notas fiscais, conforme
subitem(ns) 1.2.
7.2.3. Científicar & Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, para que
adote rotinas de forma a garantir que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam
realizados tempestivamente, conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 1.3.

7.2.4. Orientar & Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul—AC &
os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo
com a Resolução do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 2.6.

identificar

7.2.5. Encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE do
Município de Cruzeiro do Sul/AC, 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.
—

7.2.6. Encaminhar ao CACS—FUNDEB em razão das atribuições
Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolares PNATE.

inerentes

a esse

—

7.2.7. Notificar o Conselho de Controle Social - CACS/FUNDEB & adotar
iniciativas que garantam a atuação eficiente dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do PENAT, de acordo com a resolução do Programa e legislação pertinente,

conforme subitem(ns) 2. 7
7.3. A DIGAP

7.3.1. Orientar

&

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC

identificar

os comprovantes de despesas com o nome do Programa
com a Resolução e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.1.

e

&

do FNDE de acordo

7.3.2. Avaliar imediatamente a situação da obra, adotando medidas junto
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC que garantam o imediato saneamento das
inconsistências e a adequada continuidade da execução da construção da unidade do
Proinfância e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário, iniciativas
à
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visando resguardar os cofres da Autarquia, conforme subitem(ns) 3.2.
7.3.3. Avaliar previamente as inconsistências evidenciadas pela equipe
da Auditoria Interna do FNDE, notificando em seguida a Prefeitura para que, em prazo
certo, proceda a regularização dos dados no SIMEC, corrigindo as inconsistências
apontados neste relatório, conforme subitem(ns) 3.3.
7 .34.

Notificar

& Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul—AC para que,
inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitem(ns) 3.4.

em prazo certo, providencie

&

7.3.5. Incluir a obra de ID :24269 (Miritizal) nas ações de
monitoramento da DIGAP, de forma a garantir o seu imediato retomada, conforme
cronograma fixado para a execução da obra, conforme subitem(ns) 3.6.
7.3.6. Notificar o Conselho de Controle Social CACS/FUNDEB & adotar
iniciativas que garantam a atuação eficiente dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Proinfância, de acordo com a resolução do Programa e
—

legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.7.

7.3.7. Orientar a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC a
os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo
com a Resolução do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 4.1.

identificar

7.3.8. Adotar medidas imediatas junto a Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul-AC visando que a mesma comprove, mediante a apresentação de
documentação hábil, que a referida despesa foi realizada na execução do objeto pactuado,
adotando, se for ocaso, junto a Diretoria Financeira DIFIN, providências quanto à
—

reparação de eventuais danos ao erário, conforme subitem(ns) 5.1.
7.3.9. Notificar a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul—AC para que,
em prazo certo, providencie a inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitem(ns) 5.2.

identificar

7.3.10. Orientar & Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC &
os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo

com a Resolução, conforme subitem(ns) 5.3.

7.3.11. Avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras,
adotando medidas junto à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sui/AC que garantam o
imediato saneamento das inconsistências e a adequada continuidade da execução da
construção das quadras esportivas e a consumação da politica pública, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia, conforme subitem(ns) 5.4.

inerentes

a

7.3.12. Encaminhar ao CACS—FUNDEB em razão das atribuições
esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
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7.3.13. Avaliar imediatamente a situação da utilização indevida dos
recursos repassados pelo FNDE à conta dos Termos de Compromisso nºs: 202508/2012,
06708/2013, 07924/2014 e 09958/2014, adotando as medidas que se mostrarem pertinentes
ao caso, de forma a assegurar o imediato ressarcimento dos recursos referente ao prejuízo
demonstrado às contas específicas dos referidos Termos de Compromisso, incluindo multas
e correções previstas na legislação pertinente, adotando ainda, se for o caso, junto à
Diretoria Financeira DIFIN, providências quanto à reparação de eventuais danos ao erário,
conforme subitem(ns) 3.5.
—

8. Encaminhamento:

8.1. 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 às recomendações contidas no subitem 7.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira - DIFIN, para conhecimento e
providências pertinentes; e 2) informar a 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;
—

8.2. 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 7.2; 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 o) 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
,-

8.3. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP: a)
para conhecimento e comunicação a COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 7.3; 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 o)
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;
—

8.4. Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE - 2015, PNATE / 2015, PROINFÁNCIA / Construção de
Creches / TC nº 2025/2012 /TC nº 06708/2013 - TC nº 07924/2014 TC nº 09958/2014,
Plano de Ações Articuladas / PAR. / TC nº 4943/2012 - TC nº 05826/2014, PAC 2 / Construção
—

—
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de Quadras Escolares / TC nº 09362/2014;

8.5.

à

Coordenação de Auditoria

recomendações à DIATA, contidas no subitem 7.1
DIGAP contidas no subitem 7.3 ;

,

-

COAUD, para acompanhar as
contidas no subitem 7.2 e à

à DIRAE,

8.6. a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC, para conhecimento;
—

8.7. ao Ministério Público Federal no Estado do Acre, para conhecimento
tendo em vista o contido no subitem 3.5.

~~ ~~

Em 21/10/2016

Di P/COFIC/AUDIT/FNDE
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 25/2016
DESPACHO

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

Em AL/i-L/

Zoé/€
@hefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

[fl/LI Ze Zé

'

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 209098).

Auditor—Chefe
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