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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento
Divisão de Auditoria de Programas

e

Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 30/2016

SECRETARIA DE ESTADO'DA EDUCAÇÃO/PR

Auditoria realizada no período de 19 a 30 de setembro de 2016, objetivando
a adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e procedimentos
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos

verificar

descentralizados pela Autarquia previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna
PAINT/2 O 1 6.

-

A fiscalização verificou a aplicação dos recursos repassados, & aplicação de
R$35.402.328,06 ( trinta e cinco milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e Vinte e oito
reais e seis centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

_

por:,

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2015 - exercício de 2015
109/2016, Valor R$13.493.768,97, referente ao item 114 do PAINT/2016.
Analisados
e
—

—

—

0.5. nº

Plano de Ação Articulada, Transferência Direta / PAR TD, Termo de Compromisso PAR nº
9543/2013 0.8. nº 110/2016, Valor R$944.361,44 , em substituição ao item 115 do
PAINT/2016.

—

—

—

por:,ª—

Analisadopon
-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2014 - exercício de 2014
Valor R$1.114,077,65, referente ao item 117 do PAINT/2016.
Analisados

-

0.5. nº 111/2016,

-

Plano de Ação Articulada, Transferência Direta, PAR - TD, CAMINHO DA ESCOLA, Termo
de Compromisso PAR nº 6374/2012 - 0.8. nº 124/2016, Valor R$19.850.120,00, referente ao
item 116 do PAINT/2016.

Anahsadopon

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Municípios

exercício 2015

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

e

alimentícios, Visando

a

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

modo

a

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 74.777.688,00
Extensão dos exames:
Analisada por amostragem o valor de R$13.493.768,97, que corresponde a
18% dos recursos financeiros no período de fevereiro a junho, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2015.
—

Informação:
A Secretaria de Educação do Estado do Paraná - SEED/PR executa de forma
centralizada o PNAE, sendo responsável por todo o processo de aquisição, armazenamento,
distribuição e controle dos gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede estadual.
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do periodo fiscalizado, atuações do Conselho de Alimentação Escolar e 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, verificação in loco das cozinhas, depósitos de alimentos das escolas e depósito

central.

Constatações:
1.1 Ausência de acompanhamentos e fiscalização da execução do

contrato.
Fato:
Falha no acompanhamento das quantidades gêneros/produtos contratados
para o atendimento da alimentação escolar, que foram inferiores em média 20% do previsto
e com custo superior ao contratado, conforme se verifica no Relatório Gerencial "Contratado
X Executado" Cooperativas, o que demonstra que não foi fiscalizado por parte de
representante da Administração especialmente designado para tal propósito, em desacordo
com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Evidências:

Relatório Gerencial
emitidas pelas cooperativas.

SEED/SUDE/CANE, de 27/09/2016

e

Notas fiscais

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

SA nº 043-004, de 30/09/2016, a

(“2.5;
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SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16
05/10/2016, a seguinte justificativa:

—

SUDE/DILOG/CANE, de

Os valores que constam nos contratos da agricultura
partir dos Projetos de Venda de cada fornecedor.

familiar são gerados

a

Contudo, os projetos são elaborados a partir de grupos de alimentos,
integrados por diferentes produtos, com diferentes preços, resultando em
valores estimados de fornecimento, de acordo com os itens que foram
propostos pelos fornecedores.

Desta forma, são esperadas diferenças entre os valores contratados

e

executados.

Esta lógica de contratação de grupos é reconhecida como o fato gerador do
sucesso do PNAE Paraná na aquisição de gêneros diretamente da agricultura

familiar.
item não pudesse ser entregue em
decorrência da influência dos fatores climáticos, sazonais, imprevistos
próprios da agricultura, acredita-se que os valores executados seriam ainda
mais inferiores, resultando em desabastecimento.

A medida que fossem adquiridos itens,

e 0

fato de ter ocorrido greve do funcionalismo no período de
09/03/2016 e de 27/04 a 09/06/2016, totalizando 47 dias letivos,
impossibilitando o fornecimento contratado para o período, conforme
evidenciado no item 5.11.

Soma—se a isso o

09/02

a

Em eventuais casos de inexecução dos contratos, a partir do presente ano
iniciou-se & notíflcação aos fornecedores, Anexo XXV.

Quanto a execução com custo superior ao contrato, foi somente um caso onde
o fornecedor concentrou a oferta de morangos no final do contrato, a
Cooperativa dos Agricultores Familiares Vale do Rio Cantu, e como o produto
tem um custo quase doze vezes superior à média dos valores das outras
frutas, desequilibrou os valores médios das notas fiscais emitidas até aquele
momento, Anexo XXVI.

Neste caso, foi solicitado pagamento através de reconhecimento de dívida,
com recurso estadual, Memorando nº 34/16 SUDE/DILOG/CANE, tendo em
vista o fato de que houve a entrega dos produtos, e o Estado não pode ter
enriquecimento ilícito, Anexo XXVII.
—

Análise da equipe:
A Entidade apresentou as razões da ausência de acompanhamento e
fiscalização do contrato, contudo não foram apresentadas à equipe de auditoria as
anotações das ocorrências relacionadas à execução do Programa.

A ausência de tais registros dificulta a comprovação do acompanhamento na
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execução do programa, encontrando-se assim em desacordo com o que reza a Lei
8.666/93, em seu Art. 67:

11.9

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um

representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti—Io e subsidiá—lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5 10 O

20 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.

5

Importante ressaltar nas aquisiçoes de gêneros da agricultura familiar que os
projetos de venda homologados e con-tratados, tem por base o calculo realizado por técnico
do programa para atendimento dos cardápios propostos para o período da aquisiçao,
tambémhá & previsibilidade de substituição de um produto por outro símilíar, em
decorrência de fatores climáticos, sazonais e imprevistos próprios da agricultura familiar,
contudo, esta substituição em percentual'em média de 20% apresenta indício de prejuízo
aos cardápios elaborados.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.2 Falhas no controle dos gêneros alimentíóios.

Fato:
Veríficou—se diversos produtos estocados com prazo vencido (açúcar refinado,
alho triturado, aveia em Hoco fino, canjica branca, composto lácteo café com leite, granola,
macarrão, óleo de soja, purê de batatas e sal não refinado) no Colégio Estadual Professora
Rosilda S. de Oliveira, no Município de Piraquara, sendo aberto processo de ressarcimento
de valor para que a referida escola proceda a devolução dos recursos pertinente aos
alimentos vencidos e ainda foi apresentado Relação de Ressarcimento PNAE de mais 18
escolas, com essa mesma situação, conforme documentos apresentados pela SEED/PR, em
desacordo com o Art. 8, inciso III da Resolução CD/FNDE/nº 26/2013.

Registra—se ainda que nas visitas in loco no

Município de Campo Largo/PR, no Colégio
Estadual Albina Novak Mugnoskí localizou-se 49 pacotes de sal lKg, da marca Mesa com
prazo de validade vencido e no Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, localizada
no Município de Colombo/PR, excesso de produto macarrão de 1kg e falta de outros gêneros
alimentícios (óleo, carne, arroz, extrato de tomate, feijão), resultando em reclamação dos
alunos e oferta de somente polenta como alimento escolar.
Evidências:
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Visitas às escolas citadas.

Email de 07/12/2015, da Responsável Técnico do Programa, encaminhado à
COSAN/DIRAE, solicitando orientação sobre a possibilidade de efetuar o remanejamento de
gêneros alimentícios excedentes paras escolas municipais.
Informação nº 0441/2015

—

SUDE/DILOGICANE de 16/10/2016.

Relação "Ressarcimento PNAE" disponibilizada pela SEED/PR, com
identificação das escolas e valores a serem ressarcidos à conta do PNAE.

a

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 043—004, de 30/09/2016, a
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 — SUDE/DILOG/CANE, de
05/10/2016, a seguinte justificativa:

monitoramento dos estoques é realizado localmente pelas escolas, as quais
têm a responsabilidade de registrar todas as movimentações no Sistema
Eletrônico Merenda, o qual é acompanhado pela equipe na gestão central do
Programa.
O

Sistema Eletrônico passou a efetuar o monitoramento dos estoques e
validades a partir de 2015. Até então ocorria através de documentos físicos,
enviados periodicamente para esta Coordenação.
O

Desta forma, o Sistema Eletrônico foi sendo melhorado ao longo de 2015, e
recentemente passou a identificar as validades por meio de um sistema de
cores: vermelho os itens com 30 dias de validade, amarelo os itens com 60
dias de validade e verde os itens com mais de 60 dias de validade.

Esta nova funcionalidade tem auxiliado a gestão escolar e a equipe de
monitoramento desta Coordenação a identificar rapidamente itens que
precisam ter o consumo priorizado, Anexo XIV.
Novas funcionalidades vem sendo desenvolvidas para que os controles fiquem
cada vez mais encientes.
Em relação ao excesso de macarrão, houve mudança de marcas fornecidas em
2015 e 2016, havendo preferência das escolas pela marca de 2016 — tal
preferência acarretou em consumo antecipado do produto enviado em 2016,
em detrimento do fornecido em 2015.

Contudo, considerando que a equipe acompanha as validades através do
Sistema Eletrônico Merenda, recentemente houve consumo do produto
enviado em 2015, comprovado através das saídas de estoque, Anexo XXII.
Quanto à falta de alguns itens, considerando o atraso, fracasso, cancelamento
nos pregões de alguns itens (feijão, carne, óleo), foi disponibilizado recurso
estadual através do Fundo Rotativo, no valor de R$ 5.422.554,00 (cinco
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milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro
reais), Anexo XXIII, visando a aquisição destes itens diretamente pelas
escolas, ate' a regularização do abastecimento destes itens.

Análise da equipe:
A Entidade apresentou as razões das falhas no controle de estoque e
qualidade dos gêneros alimentícios, informou que novas funcionalidades vem sendo
desenvolvidas no Sistema Eletrônico Merenda para que os controles fiquem mais
eficientes. Quanto ao excesso de macarrão verificado no Colégio Estadual Heráclito
Fontoura Sobral Pinto justificou que por conta da mudança da marca de macarrão
fornecidas em 2015 e 2016, houve preferência pelo consumo antecipado do produto enviado
em 2016, situação que corrobora o fato de existir "macarrão" entre os produtos vencidos.
Com relação a falta de alguns alimentos (óleo, carne, arroz, extrato de tomate,
feijão) na referida escola foi disponibilizado recurso estadual às escolas Visando à aquisição
desses itens diretamente pelas escolas. Não houve pronunciamento da SEED/PR sobre os
pacotes de sal de 1kg, localizados vencidos no Colégio Estadual Albina Novak Mugnoski.

A ausência de controle de estoque e da qualidade dos alimentos contribuem
para a ocorrência das falhas apontadas, estando em desacordo com o art. 8, incisso III e art
. 33, § lº da Resolução CD/FNDE nº 26/2013:
Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão
atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde MS e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
—

produtos adquiridos para o alunado do PNAE deverão ser previamente
submetidos ao controle de qualidade, na forma do Termo de Compromisso
(Anexo V), observando-se a legislação pertinente
519 Os

Portanto, mantém—se a constatação.

1.3 Elaboração do cardápio em desacordo com os requisitos do

Programa.
Fato:
Os cardápios (constante da Pauta 4) elaborados basicamente de compostos
lácteos, leite e biscoito para serem aplicados às 128 escolas na Capital e no interior do
Estado, em desacordo com o art. 2g cc art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Reunião realizada em 23/09/2016 com a nutricionista do quadro técnico
SEED/PR e com o Chefe do Departamento de Infraestrutura e Logística,- pautas de
alimentação apresentadas, juntamente com a relação de escolas atendidas.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 043—004, de 30/09/2016, a
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 SUDE/DlLOG/CANE, de
05/10/2016, as seguintes justificativas:
—

A Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar executa a distribuição de
gêneros alimentícios pautado na quantidade de alunos atendidas e per capita
de consumo por item. Durante o planejamento para aquisição dos alimentos
são considerados também fatores como: aceitabilidade dos alimentos
enviados, composição de cardápios, disponibilidade de estrutura adequada
para preparo de refeições (refrigerador, fogão, espaço físico) e disponibilidade
de recursos humanos para preparo de refeições ( merendeiras (os)).
A pauta 4

um tipo de programação que pode ser escolhida pelo
estabelecimento de ensino e que possui itens que requerem o mínimo de
estrutura ou recursos humanos para o preparo e por isso é composta por itens
como biscoitos, leite e compostos lácteos.
é

Um importante fator considerado na liberação de utilização da pauta 4 é a
impossibilidade da manipulação ocorrer em condições minimas de higiene e
segurança, o que normalmente e' realidade nos locais onde se utiliza a referida

pauta.

Atualmente os itens desta programação são enviados para estabelecimentos
que ofertam PPA (Programa Paraná Alfabetizado) e Ações Pedagógicas
Descentralizadas e APEDs (Ações Pedagógicas Descentralizadas), efetivadas
em situações de evidente necessidade, direcionadas a grupos sociais com
perfis e necessidades próprias e onde não haja oferta de escolarização para
jovens, adultos e idosos, respeitando a proposta pedagógica e o regimento
escolar, quando autorizadas pela SEED/PR.
As APEDs e PPAs poderão ser implantados em escolas estaduais e municipais,

assentamentos, comunidades rurais

e

outras instituições.

Para 2017 esta Coordenação pretende realizar um estudo objetivando
verificar a viabilidade do envio de frutas adquiridas através de Cooperativas e
Associações da Agricultura Familiar, de acordo com a oferta destes alimentos
em cada região, de modo a complementar e propiciar mais variedade nos
cardápios ofertados para os estabelecimentos da pauta 4.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A SEED/PR informou que
o cardápio (pauta 4) é elaborado considerados vários fatores, principalmente pelos
estabelecimentos de ensino que requerem () minimo de estrutura ou recursos humanos para
o preparo e em face da manipulação ocorrer em condiçoes mínimas de higiene e segurança,
o que normalmente é a realidade nos locais onde se utiliza a referida pauta.
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Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com
utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências nutricionais,
os hábitos alimentares, & cultura alimentar da localidade e pautar—se na sustentabilidade,
sazonalidade e diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada,
conforme determina o art. 2º cc art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013

A Entidade pretender realizar estudos com vista & complementar o cardápio
ofertando frutas da agricultura familiar, não estabelecendo prazo para sua implementação.
Portanto, permanece a constatação.

1.4 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
A SEED/PR disponibiliza uma nutricionista, cadastrada como Responsável
Técnico (RT) & duas nutricionistas no quadro técnico (QT) para o atendimento de 1.166,082
alunos matriculados na educação básica em 2015, conforme informado no censo escolar.
Quantidade inferior ao estabelecido no art. 10, da Resolução CFN 465/210 que prevê no
mínimo 1 (uma) responsável Técnica e 3 (três) nutricionistas de Quadro Técnico, além de
mais 01(uma) nutricionista Classificação QT & cada fração de 2.500 alunos, o que
contabilizaria um total de 466 profissionais para o atendimento às ações do Programa.

Evidências:
Pesquisa SIMEC « Cadastro de nutricionista realizada em 01/09/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 043—004, de 30/09/2016, &
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16
SUDE/DILOG/CANE, de
05/10/2016, a seguinte justificativa:
—

A Resolução CFN nº 465/2010 define parâmetros numéricos mínimos de
referência de nutricionistas para execução do PNAE, sendo que o Estado
enquadra—se no parâmetro de mais de cinco mil alunos, sendo exigido um
nutricionista responsável técnico, três quadro técnico na gestão central e mais
um quadro técnico a cada fração de 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos,
resultando num total de 444 nutricionistasl

Atualmente a Coordenação do Programa conta com um responsável técnico
dois como quadro técnico na gestão.

e

Diante do exposto, a Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar efetuou
a solicitação de ampliação do quadro de nutricionistas, conforme Protocolado
nº 11.342,382-0, de 26 de maio de 2015. O protocolado encontra-se em
tramitação, Anexo I.
A sugestão do Memorando nº 846/2012, que integra o referido protocolado, é
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efetuar contratações gradativas, iniciando com 52 (cinquenta

e dois)
nutricionistas, passando a contar com no minimo um profissional por Núcleo
Regional de Educação são 32 no total, tendo Núcleos com até sete
nutricionistas, de acordo com o quantitativo de alunos, Anexo II.
—

Análise da equipe:
A SEED/PR reconheceu o. número insuficiente de nutricionistas para execução
do Programa, e já foi sugerido a contratação gradativa de novos profissionais de nutrição.
Ressalta-se que a diferença entre o número de nutricionistas apresentados
pela SEED/PR e a equipe deve—se pela base de cálculo que foi adotada, a SEED baseou—se no
número de alunos do Censo de 2015, Clientela 2016, enquanto a equipe de auditoria no
número de aluno do Censo de 2014, Clientela 2016.

A situação apresentada contraria determinação do § 29 do art. 129 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência de nutricionistas por escolar.
Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 465, de
23/08/2010, conforme segue:

Nº de alunos
“1 RT

[Até 500
1501 a

HRT +

1.000

Carga horária técnica
mínima semanal
recomendada

Nº Nutricionistas

1

QT

n

30 horas

ll

30 horas

j
]

'

I1001a 2500

“1 RT + 2 QT

[2.501 a 5.000

”RT + 3 QT

Acima de 5.000

H

H

1RT+3QTe+01QTacada
fração de 2.500 alunos

30 horas

I

30 horas

]

30 horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escola), &
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.

Portanto, fica mantida

a

constatação, cabendo

à

DIRAE monitorar a

implementação das medidas informadas-pelo SEED/PR.
1.5 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A Entidade Executora não aplicou teste de aceitabilidade do cardápio quando
da introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras alterações
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados frequentemente, em desacordo ao artigo 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
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17/06/2013.

Evidências:
Visita às escolas: Albina Novak Mugnoski, Djalma Marinho, Clotário Portugal,
Macedo Soares, Profa Edithe, Leôncio Correia, CEBJA Profa. Marion Deon de Lira,
Benedicto joão Cordeiro, Moradias Monteiro Lobato, Nirlei Medeiros e La Salle; Reunião
como CEAE; Ata da 3ª Reunião Ordinária de 06 de agosto de 2015 e Ata nº 01/2015.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 043-004, de 30/09/2016, &
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 — SUDE/DlLOG/CANE, de
05/10/2016, a seguinte justificativa:
—

Quanto a realização de testes de aceitabilidade dos alimentos, implica na
presença de nutricionistas, membros do Conselho de Alimentação Escolar,
merendeiras e demais membros da comunidade escolar (acima de 21 anos),
seguindo requisitos preconizados pelo FNDE e utilizando metodologias
validadas.
A realização destes testes para os produtos da agricultura familiar, em âmbito
estadual, é de difícil operacionalização, no sentido de compatibilizar a agenda
de todos os integrantes.
Contudo, na capital e região metropolitana, onde e' factível, serão realizados
testes até o final do presente ano, no mínimo para os produtos panificados e
doces. Para os derivados do milho não haverá aplicação dos testes porque não
há fornecimento destes itens pela agricultura familiar no presente ano.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constataçao.

Importante ressaltar a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que no
artigo 17, estabelece que a Entidade Executora aplique o teste de aceitabilidade nas
seguintes situações: sempre que ocorrer alteração, no cardápio, a introdução de alimento
atípico ao hábito alimentar local ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz
respeito ao preparo, ou, para avaliar frequentemente

a

aceitação dos cardápios praticados.

Nesse contexto, a SEED/PR deve tomar medidas cabíveis para que esse teste
seja realizado com a supervisão de profissional de nutrição habilitado. Dessa forma,
permanece a constatação.

1.6 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.

Fato:
Nas visitas às Escolas Estaduais, relacionadas no campo "Evidências"
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verificou-se que as instalações de preparo e estocagem dos alimentos são inadequadas, em
desacordo ao § 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013;

Evidências:
Visita

Munícipio

Campo Largo

~

às escolas estaduais:

“EE

"Falha detectada

!

Albina Novak
Mugnoski

Janela da cozinha e] tela inapropriada e janela
do depósito s/ tela de proteção milimétrica.

DJalma Marmho

Janelas da cozinha e depósito s/ tela de
proteção milimétrica.

Janelas da cozinha s/ tela de proteção
Clotário Portugal milimétrica e alimentos armazenados em caixas
de papelão.

Macedo Soares

Janelas da cozinha e depósito s/ tela de
»

Profa E dithe

janelas da cozinha s/ tela proteção milimétrica
e janela do c/ tela inapropriada,

Leôncio Correia

..

,

.

proteçao milimetrica.

Janela da cozinha 8! tela de proteção

milimétrica

CEBJA Profa.

Marion Deon dº
Lira
Benedicto João
Cordeiro

Curitiba

Depósito pequeno
,

e

inadequado.

.

N

Dep051to s/tela de proteçao

Moradias
Produtos perecíveis estocados diretamente no
Monteiro Lobato chão.

Nirlei Medeiros

Produtos perecíveis estocados diretamente no
chão, alimentos armazenados em caixas de
papelão e armário das merendeiras na área
de armazenagem.

La Salle

Janela da cozinha s/ tela de proteção
milimétrica e alimentos armazenados em caixas
de papelão.

.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 043—004, de 30/09/2016, a
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 SUDE/DILOG/CANE, de
05/10/2016, a seguinte justificativa:
—

As irregularidades apontadas se concentram na falta de telas adequadas nas
janelas, bem como produtos estocados diretamente no chão, com exceção do
CEEBJA Prof. Marion Deon de Lira, que possui um depósito de alimentos
muito pequeno e inadequado.
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No âmbito da falta ou inadequação das telas milimetmdas nasjanelas foram
enviadas orientações aos colégios através das Informações nº 509, 511, 512,
513, 514, 515,518, 519 e 520/2016, dando prazo de 30 dias para
regularização, Anexo VII .
No âmbito da inadequação do armazenamento dos produtos produtos
perecíveis estocados diretamente no chão e/ou mantidos nas caixas de
papelão, também houve orientação aos colégios no sentido da regularização,
lembrando que foram disponibilizadas caixas de verduras a todos os colégios
do estado, mediante Informações supracitadas, Anexo VII.
—

A distribuição de estradas e caixas de verduras ocorreu em 2012, e de 2013 a
2015 houve mais alguns atendimentos pontuais, conforme demanda dos
colégios, totalizando a entrega de 5.236 (cinco mil, duzentos e trinta e seis)
estrados e 14.394 ( quatorze mil, trezentos e noventa e quatro) caixas vazadas,
para verduras, conforme evidenciado na listagem de distribuição de
estrados/caixas de verduras, Anexo VIII.
Quanto a inadequação do depósito do CEEBJA Prof. Marion Deon de Lira, O
prédio é alugado e estão definindo prazo para transferência do local neste
caso não cabe solicitar ampliação do depósito.
—

Análise da equipe:
Em sua justificativa & SEED/PR descreve as orientações que vem sendo
emitidas, bem como o envio de estrados e caixas para guarda de verduras às escolas no
sentido de regularizar o fato apontado. Ressaltou que no CEEBJA Prof. Marion Deon de Lira,
que funciona em prédio alugado, estão definindo prazo para transferência do local.

Importante ressaltar o disposto no 5 4º, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD
nº 26, de 17/06/2013, que determina às Entidades Executoras adotar medidas que garantam
adequadas condições de estocagem higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.
Quanto aos gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
(caixas de papelão), de acordo 0 ”Guia de Instruções Manual de Ferramentas de Boas
Práticas na Alimentação Escolar”, de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
& pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA, os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão e/ou madeira em que são
recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio.
—

—

Assim, permanece a constatação, devendo & DIRAE acompanhar as
providências & serem adotadas pela SEED/PR para melhorar as condições dos locais de
preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas.
1.7 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Alimentação Escolar.
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Fato:
Alimentação Escolar não recebeu da SEED/PR apoio logístico
para realização de suas atividades, tais como: instalações físicas, equipamentos e materiais
de expediente e transporte para deslocamento dos membros e visita às escolas estaduais,
contrariando o disposto do inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013.
O Conselho de

Evidências:
Reunião com o Conselho Estadual de Alimentação Escolar
28/09/2016, levada a Termo.

-

CEAE/PR, em

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 043-004, de 30/09/2016, a
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 SUDE/DlLOG/CANE, de
05/10/2016, a seguinte justificativa:
—

—

A SEED sempre disponibilizou local para reunião, transporte para os membros
que solicitaram, pessoal para digitação de relatórios, diárias para servidores e
ressarcimento para os demais membros, entre outros serviços
administrativos.
A partir do presente mês passou a disponibilizar também uma sala exclusiva
para o Conselho, bem como funcionária de apoio.
A sala é ao lado da Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar, no iº
andar da Superintendência de Desenvolvimetno da Educação, sito à Rua dos
Funcionários, 1323 Curitiba.
—

Análise da equipe:
Apesar de a SEED/PR afirmar que sempre disponibilizou a infraestrutura
necessária para o CAE, esse conselho alegou em reunião com a equipe de fiscalização que o
referido apoio não era prestado pela Entidade.
Importante salientar que a Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, em seu
art. 36, I, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem garantir ao
CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de assessoramento, a infraestrutura
necessária à plena execução das atividades de sua competência, tais como:
a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;

b) disponibilidade de equipamento de informática,-

transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício
de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do
0)

CAE; e

d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de

'
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Ação do CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e
atribuições, a flm de desenvolver as atividades de forma efetiva.
Assim, permanece a constatação com a ressalva que & DIRAE deve verificar a
situação, confirmando junto àquele conselho se a situação foi regularizada pela SEED/PR e,
em caso negativo, notificar & Entidade para que adote providências visando garantir ao CAE
& infraestrutura e apoio logístico necessários para o desenvolvimento de suas atribuições.

1.8 Deficiência na implementação de ações do Controle Social.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar CAE exercendo suas atribuições
verificou várias irregularidades/ímpropríedades que foram encaminhadas para a Secretaria
de Educação para conhecimento e providências, e sobre as quais não há registro de
manifestação por parte da SEED/PR, contrariando o item II, do art. 36 da Resolução
CD/FNDE, nº 26, de 17/06/2013.
O

—

Evidências:
Reunião realizada pela equipe técnica e o CAE, (protocolo nº 135910244) e os
Ofício nºs 03/2015 de 24/04/205 e 04/2016 de 01/04/2016; emitidos pelo Conselho de
Alimentação Escolar; que abordam falhas na execução do programa, conforme segue:
a) presença de cantinas comercias em

prédios escolares;

b) estrutura física das escolas inadequada e insalubre;
c) os cardapios não atendem alunos com necessidades nutricionais
específicas, tais como: diáhétícos, celíacos, intolerantes à lactose, dentre outros;
d) distribuição de alimentos com prazo de vencimentos próximos de expirar
(alimentos com carungos e bolor) em Umuarama/PR, sendo solicitado a comprovação do
ressarcimento;

f) descumprimento do cardápio;
g) falta de apoio ao CAE;

h) estrutura física das escolas inadequadas para o armazenamento dos
alimentos, verificando—se alimentos empilhados em corredores; diretamente no Chão, dentro
de caixa;
'

í) ausência de balanças nas escolas que favoreça
produtos entregues nas escolas;

&

conferência (kg) dos

]) destinação de 5.000 kg de sal vencidos no depósito da CODAPAR, sendo
solicitado a comprovação do ressarcimento;
1)

ressarcimento dos valores referentes

à

alimentação escolar furtada no
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Colégio Estadual Vereador Luiz Maltaca ein Itaperuçu/PR; e
m) remanejamento de alimentos adquridos para atender à clientela estadual
para às escolas municipais, sendo solicitado a comprovação do ressarcimento.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 043—004, de 30/09/2016, a
SEED/PR apresentou, por meio do INFORMAÇÃO nº 507/16 SUDE/DlLOG/CANE, de
05/10/2016, as seguintes justificativas:
—

5.1. Cantinas comerciais
As cantinas comerciais estão previstas em lei, bem como seu funcionamento
regulamentado pela SEED.

e'

A implantação das Cantinas Comerciais nos estabelecimentos da rede
estadual de ensino é facultativa, e deve seguir as determinações da Resolução
e Leis Estaduais abaixo relacionadas, Anexo IX, que tratam da
regulamentação e padrões técnicos de qualidade nutricional dos produtos
comercializados:

Dispõe sobre a regulamentação das
a) Resolução nº 2969/92 - SEED
cantinas comerciais nas escolas da rede estadual de ensino.
—

b) Lei Estadual nº 10054 — de 16/07/92 - Dispõe sobre o funcionamento de
cantinas comerciais nas escolas de 19 e Zº graus da rede oficial de ensino.

02/06/04 - Dispõe que os serviços de lanches nas unidades
educacionais públicas e privadas que atendam a educação básica, localizadas
no Estado, deverão obedecer a padrões de qualidade nutricional e de vida,
indispensáveis à saúde dos alunos.
c) Lei 14423

-

Dispõe sobre padrões técnicos de qualidade
d) Lei 14855 - 19/10/05
nutricional, a serem seguidos pelas lanchonetes e similares, instaladas nas
escolas de ensino fundamental e médio, particulares e da rede pública.
—

A fiscalização da regularidade das cantinas comerciais nos estabelecimentos
de ensino estaduais ocorre nas visitas técnicas de rotina ou em decorrência de
denúncias, quando a equipe efetua orientações, gera relatórios e solicita a
regularização, Anexo X.

5.2 Estrutura física inadequada e insalubre
Os espaços de alimentação escolar tem passado por obras de reparo, tendo
em vista as adequações necessárias às novas condições de preparo de gêneros
advindos da agricultura familiar, bem como modernização dos espaços.

Segundo relatório fornecido pela Diretoria de Informações e Planejamento,
responsável pelas obras de reparo, entre 2012 e 2015 houve obras de
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melhoria em cozinhas de 64 (sessenta e quatro) escolas, e no presente ano
estão em andamento em outras 42 (quarenta e duas) escolas, Anexo XI.
5.3 Alimentação adequada para alunos diabéticos, celiacos,
intolerantes à lactose
A Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar do estado do Paraná
realiza avaliação nutricional dos alunos da rede desde 2010, ou seja, cerca de
1 milhão de alunos são monitorados nutricionalmente.
Em 2011 iniciou-se a verificação da incidência e frequência de alunos com
necessidades alimentares especiais como diabéticos, celíacos e intolerantes a
lactose. A partir de então, no começo de cada período letivo, são enviadas às
escolas orientações e sugestões de cardápios com base nas necessidades
alimentares específicas, nas quais são consideradas as características da
doença, orientações para o gestor e para a (o) merendeira (o), demonstrando
as possibilidades de adaptações nos cardápios com os alimentos enviados.

Na orientação para

a (o)

merendeira (o) atualizamos anualmente os alimentos

permitidos ou não, que integram a lista de ítens enviados, após análise
química da composição de cada gênero alimentício. Segue no Anexo XII
modelo da orientação para intolerante à lactose.

Para o ano de 2016 esta Coordenação tentou adquirir, por meio de pregão

eletrônico, os seguintes produtos específicos para as necessidades
alimentares especiais:

QQuantidade
.
Edital
/ Protocolo Resultado PPúblico
(kg/L)
destina do
Edital 30/15 800
Protocolo
Fracassado Diabéticos

Produto
.

,

,

dietetico

2331.5;t

1378332 7-1

Bebida

à base de soja

Biscoito Cookie castanha
do Pará sem glúten
—

17.000

1'800

Edital 05/16
Protocolo
13882860-3
Edital 32/1 5
Protocolo
137833425

—

Fracassado énígcktagggtes
-

Fracassado
,

Celiacos

Edital 011/16
Protocolo

_

Fracassado

1 4028 771 —7

Canjica branca cozida,
contendo sachê com
mistura a base de leite
em pó (isento de glúten,
açúcar e lactose

10.000

Edital 05/1 6
Protocolo

C lí
die [jg/(22.35;)

-

13882860—3

RA. Nº 30/2016 / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Contratado

e

ingolerãnifes
x

Í

a 1 ao ose

.

16 de 45

fiªt
,

ªvº/f

8

-

Edital 30/15
Protocolo
137833274

Polvilho doce

Fracassado

ç”6 l'lºcºs

3 ' 500

Edital 011/16

-

Protocolo

Fracassado

14028771—7

Desta forma, obtivemos sucesso apenas na contratação do produto canjica
branca cozida, contendo sachê com mistura a base de leite em pó (isento de

glúten, açúcar
intolerantes

a

e

lactose), destinado

a

alunos celíacos, diabéticos

e

lactose.

Para as próximas aquisições a intenção é continuar inserindo alimentos
específicos para alunos com necessidades especiais, visando a melhoria no
atendimento e maior variedade para compor os cardápios.

5.4 Distribuição de alimentos com prazos de vencimentos próximos de
expirar, alimentos com carunchos e bolor (Umuarama) - comprovar

ressarcimento.
Os alimentos que apresentaram alterações após aprovação pelo controle de
qualidade e distribuição às escolas foram substituídos pelos fornecedores,

Anexo XIII.

Quanto a validade dos alimentos distribuídos, a regra de recebimento dos
gêneros não perecíveis e' de que só sejam recebidos com ate' 30 dias da data
de fabricação, visando garantir maior durabilidade nas escolas.
de adquirir preferencialmente alimentos com validade igual
ou superior a um ano, contudo, alguns itens que possuem validade menor,
mas constituem itens básicos da alimentação regional, ou não tem substitutos,
tais como fubá, canjiquinha, tempero natural alho e cebola, farinha de milho,
possuem validade de somente seis meses, Anexo XIV. Nestes casos a opção e'
adquiri-los, e planejar as distribuições para o inicio dos semestres.

Outra condição

9’

—

5.5 Descumprimento do cardápio
A cada remessa de alimentos a Coordenação de Alimentação e Nutrição
Escolar encaminha sugestões de cardápios às escolas com base nos alimentos
não perecíveis e congelados a serem enviados no período. Entretanto, as
escolas podem realizar adequações nos cardápios de acordo com os alimentos
disponíveis no estoque, considerando também os alimentos disponíveis da
remessa anterior.

Além dos alimentos não perecíveis, as escolas recebem gêneros da agricultura
familiar, que podem diferir de escola para escola, dependendo da proposta
das cooperativas/associações para a região. Os cardápios devem considerar a
inserção destes alimentos, embora haja diversas possibilidades de
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composição, levando em conta o recebimento de itens diversijicados entre as
escolas. Por exemplo.— uma escola pode receber apenas alface, em outra
alface, suco de uva e mexerica, em outra apenas banana e, assim por diante.
Esta dinâmica impossibilita o respeito rigido ao cardápio, o que dificulta a
adoção de um cardápio único para os 2.338 estabelecimentos de ensino
atendidos.

importante é salientar que a SEED encaminha sugestão de cardápio que
norteia a elaboração básica nas escolas; que as escolas recebem
aproximadamente 130 diferentes produtos/ano e que esta variedade garante a
composição adequada das refeições nos 200 dias letivos, conforme
apresentado & Auditoria do FNDE.
O

5.6 Falta de apoio ao CAE
Respondido no item 4 deste documento.

5.7 Estrutura física das escolas inadequadas para o armazenamento
dos alimentos, verificando-se alimentos empilhados em corredores;
diretamente no chão, dentro das caixas
Respondido no item 3

e

5.2 deste documento.

5.8 Ausência de balanças nas escolas que favoreça a conferência (kg)
dos produtos entregues nas escolas.
Desde 2011 a SEED vem abrindo editais para aquisição das balanças,
conforme detalhado no quadro abaixo, tendo obtido êxito no certame de
04/10/2016, Anexo XIV.
Considerando que a contratação transcorra dentro da normalidade, em breve
as escolas receberão os balanças para conferência dos produtos entregues.

]Nº ProtocoladalData abertura IÉituação
[10.397.008-3
"33/03/2011
“Arquivado

l13.236.860-0

"24/06/2014

13.646,173-7

11/06/2015

l
—

decorreu prazo para licitação

“

“WW ªº

”Arquivado pelo decorrido do prazo para licitação
Não foi aprovado pelo Banco Mundial (financiador)
em decorrência de que a menor proposta obtida no
certame era 36,8% maior que o custo estimado, sem
motivo que justificasse a diferença no preço
Pregão eletrônico em 04/10/2016 arrematada por
K.C.R. Com. de Equipamentos Ltda ME ao valor de
R$1.140,00

i

I

—

14.048.154-8

19/04/2016

5.9 Destinação dada aos 5.000 kg de sal vencidos no depósito da
CODAPAR.

ªí.,”
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foi distribuído aos colégios, com base na informação obtida no Inmetro,

Anexo XVI: ”a ausência do prazo de validade/data do vencimento e' pouco
signiflcante. O sal, sendo um produto de origem mineral, pode ser
considerado um produto não perecível”.

5.10 Ressarcimento dos valores referentes à alimentação escolar
furtada no Colégio Estadual Vereador Luiz Maltaca.
Não consta ocorrência de furto ocorrido no referido Colégio, bem como não
houve registro em ata do Conselho que indique tal fato.

5.11 Constatação de alimentos adquiridos para atender à clientela
estadual, sendo remanejados para escolas municipais comprovar
ressarcimento.
—

A época do período de greve dos funcionários da educação, ocorrida entre
09/02 a 09/03/16 e 27/04 a 09/06/2016, Anexo XVII, houve a necessidade em
remanejar alimentos com validadas próximas de expirar.

Considerando que greve caracterize fato superveniente, e os alimentos foram
remanejados dentro do PNAE, entende-se que não caiba ressarcimento dos
recursos.

Análise da equipe:
De acordo com as justificativas apresentadas pela SEED/PR foram adotadas
providências ao caso em questão, no entanto, verificou—se que os apontamentos não foram
esclarecidos ao Conselho, instância fiscalizadora do PNAE.

Importante salientar o referido no item 5.11, que trata do remanejamento de
alimentação escolar da SEED/PR para “escolas municipais". Registra-se que foi
encaminhado email de 07/12/2015, da Responsável Técnico do Programa, encaminhado à
COSAN/DIRAE, solicitando orientação sobre a possibilidade de efetuar o remanejamento de
gêneros alimentícios excedentes paras escolas municipais, no entanto não consta nos
documentos analisados resposta da área técnica do FNDE.
A SEED/PR deverá fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas da execução
do Programa, conforme item II, do art. 36 da Resolução CD/FNDE, nº 26, de 17/06/2013;
Dessa forma, permanece a constatação. Devendo & DIRAE acompanhar as
providências adotadas pela SEED/PR com relação ao apontamento do CAE e manifestar
sobre o remanejamento de gêneros alimentícios excedentes para escolas municipais.

2. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para execução de obras, conforme
Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas PAR nº 9543/2013.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 23.451.412,15
Extensão dos exames:
Analisado o valor de R$944.361,44 que corresponde a 96,65% dos recursos
financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas - PAR, Termo de
Compromisso nº 9543/2013 para construção da escola no bairro João Surá, no município
de Adrianópolis/PR, no valor de R$987.247,99.
—

Informação:
Foi verificada'a ação celebrada “no Termo de Compromisso nº 9543/2013,
considerando repasses do FNDE registrados no Sistema SIMEC, até 07/07/2015.
Obra
.

Objeto/Local/ID

A

.

%]gâgã
TC

Montante

% &

Repasse
FNDE R$

31313558 R$

Status da
Obra

~

II)-29390 UNV DIOGO RAMOS
Escola 06 salas Projeto FNDE,
—

-

—

Baírro:joão Surá _ Cidade:

83.52%
Execução
—

16/05/2017 987.247,99 1.379.484,85

Adrianópolis.

Constatações:
2.1 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Não foi localizada placa de identificação da obra no respectivo canteiro,
contrariando o disposto no Item XIV Termo de Compromisso, PAR Nº 9543/2012.

Evidências:
Visita ao local da obra - relatório fotográfico.

~~
Foto

&

Quilombola joão Suta Sem Placa Identificação da obra
—

FoLo 2 Qm om ala joao Sura

—

Sem Placa Idennhcaçao da obra
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Manifestação da entidade:
Nas informações técnica e justificativas encaminhadas pela SEED/PR, por
meio do email datado de 05/10/2016 (anexo aos papéis de trabalho), não consta resposta à
Solicitação de Auditoria - SA nº 043-002, de 30/09/2016, a SEED/PR.

Análise da equipe:
A ausência da placa de identificação da obra, contraria o disposto no Item XIV
Termo de Compromisso, PAR Nº 9543/2012:
”Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e
do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas,
cartazes, faixas e painéis de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os
recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que está disposto
na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República”.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

2.2 Desconformidade(s) na execução da(s) obra(s).

Fato:
Em consulta ao Sistema SIMEC em 14/09/2016, foram verificadas
desconformidades na execução da obra, descritas no campo "Evidências" que permanecem
sem providências até a presente data, contrariando o inciso II do TC nº 9543/2012.

Evidências:
Consulta realizada no Sistema SIMEC, em 14/09/2016.
Inconformidades

Implantação executada em desconformidade com

o

projeto A obra foi locada em desacordo com o projeto aprovado no SIMEC.

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. Falta executar as barras
abertura para a porta metálica do compartimento de gás da cozinha.

e

chapas metálicas das esquadrias PMS. Não foi executada a

Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. A casa de gás foi executada extema
em desacordo com o projeto.

implantação executada em desconformidade com

o

projeto A obra foi locada em desacordo com

o

Nº-

cozinha

projeto aprovado e inserido no SIMEC.

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto.
Falta executar as barras e chapas metálicas das esquadrias PMB. Não foi executada a abertura para
cozinha.
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Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. A esquadria

Elª/lv

foi executada com as especificações em desacordo com o projeto

lnstalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. Foram instaladas caixas de descarga nos sanitários para alunos, não
tendo sido executadas as instalações hidráulicas para instalação das válvulas de descarga, em desacordo com o projeto.

Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. Foram instaladas caixas de descarga nos sanitários para alunos, não tendo
sido executadas as válvulas de descarga, em desacordo com o projeto. Os vasos sanitários instalados para deficientes estão em desacordo com
projeto.

Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com
cozinha do Bloco de Serviços.

o

o

projeto ou não executadas. Não foi executado o abrigo para o gás na

Manifestação da entidade:
A SEED/PR, por meio do email datado de 05/10/2016, anexo aos papéis de
trabalho, em resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 043-002, de 30/09/2016, a
SEED/PR, encaminhou as seguintes justificativas:

]ustificar a alteração

na instalação de gás GLP.

JUSTIFICATIVA - A central de gás GLP foi executada externa a cozinha para
adequar à norma ”NPT 028 - Manipulação, armazenamento, comercialização e
utilização de gás liquefeito de petróleo” do corpo de bombeiros do Estado do
Parana’. Ao término da obra é necessário solicitar liberação do Corpo de
Bombeiros para funcionamento da escola. Assim a alteração foi feita para
adequar a edificação de acordo com a norma citada acima, a saber:

5.5 Exigências para recipientes transportáveis de GLP com capacidade
de volume até 13 Kg de GLP
5.5.1.4 Estar afastado no mínimo 1,5 771 de ralos, caixas de gordura e esgotos,
bem como de galerias subterrâneas e similares.
5.5.2 ”A utilização de recipientes com capacidade igual ou inferior a 13 kg de
GLP é vedada no interior das edificações, exceto para uso doméstico./',

5.2 Armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, destinados
ou não à comercialização (revenda)
5.2.7.1 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis não podem
estar situadas em locais fechados sem ventilação natural.

5.3 Central de GLP (recipientes transportáveis, estacionários
abastecimento

a

e

granel)

5.3.13.9 Os recipientes devem ser instalados em áreas que permitam
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circulação de ar e com os distanciamentos abaixo relacionados:
a) 1,5 m de ralos;

b) 3,0 m de fontes de ignição;

c) 6,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de
ar esteja abaixo das válvulas dos recipientes;

d) 3,0 m de entradas de ar—condicíonado e poços de ventilação cuja entrada de
ar esteja acima das válvulas dos recipientes.

justificar o deslocamento da implantação da escola dentro do terreno.
]USTIFICATIVA: A construção está sendo realizada em uma comunidade
quilombola isolada, no município de Adrianópolis. O atendimento aos alunos
desta comunidade é realizado pelo município em uma pequena escola de
alvenaria dentro do terreno, e pelo Estado em outra pequena escola de
construção mista (madeira e alvenaria) também dentro do terreno.
Na época da elaboração da implantação pelo Estado do Paraná e posterior"
aprovação pelo FNDE, considerou-se a demolição da escola municipal que se
encontra dentro do terreno.

Ocorreu que no início das obras, muito tempo depois da elaboração da
implantação, o município havia acabado de reformar toda a escola municipal,
e no inicio das obras convocou a comunidade e a fiscalização da nova obra
para comunicar" que em contrário à demolição e solicitar a permanência da
escola municipal. A comunidade quilombola foi unânime em desejar a
permanência da escola municipal, com Ata lavrada da reunião e votação que
foi realizada.
Nestes termos, a solução encontrada foi deslocar toda a edificação a ser
construída dentro do terreno, sem alterar suas dimensões e características,
preservando o prédio municipal.

Quanto ao orçamento original, a única alteração ocasionada pelo
deslocamento da edificação foi no item de demolição da escola municipal, que
até o momento não foi medido para pagamento, gerando uma glosa futura no
contrato, caso a demolição não seja realizada.
Como o terreno não dispunha de muito espaço de sobra, as edificações
antigas ficaram próximas das novas. A edificação verde que se pode ver
através de fotos ficou a 50 cm de distancia. Não gerando problemas para os
usuários/comunidade e não gerando problemas do ponto de vista construtivo.

A fiscalização no momento aguarda para realizar a glosa ao contrato, não a
realizou até o momento para o caso de 0 FNDE entender que o prédio mais
próximo à edificação deva ser demolido, assim a planilha original terá
previsão para isso. A comunidade é contrária à demolição.
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justificar

inconformidade referente

à falta de barras e chapas
metálicas e de abertura para compartimento de gás da cozinha;
a

]USTIFICATIVA: A central de gás GLP foi executada externa a cozinha para
adequarà norma ”NPT 028 Manipulação, armazenamento, comercialização e
utilização de gás liquefeito de petróleo” do corpo de bombeiros do Estado do
Paraná conforme justificativa já apresentada para a inconformidade referente
ao compartimento do gás, não restando motivo para existência desta abertura
para o exterior da edificação.
—

Quanto às barras e chapas metálicas, a execução da obra foi paralisada em
momento anterior a execução “destes itens, de acordocom ritmo de obra
imposto pelo contratado. Assim, estes e todos os demais serviços necessários
à conclusão do objeto serão executados tão logo a obra retorne a execução.
Com isso solicitamos o desbloqueio e cancelamento da inconformidade
cadastrada no sistema para esta obra.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a

constatação.

Ressaltamos que o status da obra constante no SIMEC em
14/09/2016, referente a relatórios de supervisão realizados pelo FNDE, permanece
inalterado, situação ratificada pela fiscalização desta Auditoria.
Importante salientar que as inconformidades de execução referente à obra
acima relacionada vem demonstrar que as medições pagas e informadas no SIMEC não
foram condizentes com a situação do projeto aprovado para execução da obra, situação que
confronta com o disposto no Item II dos Termos de Compromisso, PAR Nº 9543/2012:

II Executar

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

nosso).

Dessa forma, permanece a constatação, devendo a unidade técnica do
programa avaliar e adotar demais medidas em face das justificativas e solicitações
apresentadas pela Entidade fiscalizada.

2.3 Obra paralisada.

Fato:
A obra encontra-se paralisada desde junho/2015.

Evidências:
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Vis-ita ao local da obra. Medições realizadas até junho/2015.

~~
~

Obra Paralisada « Foto 3

Obra Paralísada

»

~

Foto 4

Manifestação da entidade:
Nas informações técnicas e justificativas encaminhadas pela SEED/PR, por
meio do email datado de 05/10/2016, anexo aos papéis de trabalho, não consta resposta à
Solicitação de Auditoria - SA nº 04-3—002, de 30/09/2016, & SEED/PR.

Análise da equipe:
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Importante ressaltar que concomitante ao fato apontado nesta constatação
verificam-se aquelas descritas no subitem 2.2 que trata das inconformidade e restrições.
A referida obra apresenta no SIMEC O percentual de execução de 83,52%, e
as 12 medições apuradas in 1000 por est-a equipe de auditoria totalizam R$971.864,56,
contudo, no SIMEC constavam 10 medições que totalizaram R$944.361,44. Não obstante, o

Contrato nº 0231/2014 firmado em 15/04/2014, com & Construtora Monte Carlo LTDA
CNP] nº 85.510.371/0001-88, no valor de R$1.379.484,85, estabeleceu o prazo de oito
meses para—conclusão da obra, contados a partir da Ordem de Serviço emitida em
22/04/2014, e decorridos dois anos e oito meses e a existência de 4 termos aditivos & obra
não foi concluída.
—

Importante salientar que em Visita ao local da obra não se observou
equipamentos ou a presença de trabalhadores para execução da obra, sendo confirmado por
meio de entrevista local e registros no SIMEC que a obra encontra-se paralisada por atraso
de pagamento ao fornecedor, desde 30/10/2015. Os atrasos e/ou paralisações tem resultado
em aditivos que, segundo dados da obra evidenciam () acréscimo no valor da obra de
R$987.247,99 para R$1.379.484,85.
Nesse Viés, & Cláusula 12ª do contrato e o inciso VI do TC nº 11251/2014,
tratam do compromisso da Prefeitura em arcar com as despesas necessárias à conclusão da
obra, ainda que com recursos próprios.

Registre-se ainda que o saldo na conta corrente do Programa, pertinente à
esta obra constava em jul/2016 o saldo de R$742.969,31.
Dessa forma, fica mantida a constatação, devendo & DIGAP avaliar
imediatamente a situação e adotar medidas no sentido de se buscar a pronta retomada da
execução das obras e evitar que se postergue ainda mais O benefício social esperado do
empreendimento.

2.4 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A entidade não ofereceu ao CACS/FUNDEB & estrutura e as condições
necessárias para o efetivo desempenho de suas atribuições e competências, contrariando o
artigo 24, 5 10 da Lei nº 11.494/2007.

Evidências:
Ofícios CACS/FUNDEB nº 013 e 015, de 25/05 e 05/10/2015, respectivamente.
Reunião realizada em 23/09/2016 pela equipe de auditoria e conselheiros do CACS
FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria SA. nº 043—002, de 30/09/2016, &
SEED/PR, por meio do email datado de 05/10/2016 (anexo aos papeis de
trabalho), apresentou a seguinte justificativa:
—

SEED/PR,

&
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Todas as solicitações de apoio logístico devem tramitar de maneira formal,
seja em meio impresso e/ou pelo sistema informatizado disponivel a todos os
usuários cadastrados nesta Pasta.

Para o CACS/FUNDEB não identificamos em nossos registros nenhuma
solicitação para atendimento com apoio logístico, temos apenas uma
solicitação formal para disponibilização de espaço com infraestrutura para
-

atender ao Conselho, no qual há acomodações para a secretária, o conselheiro
e os demais membros, solicitação esta que foi atendida em 2015, com a
disponibilização de um espaço no prédio da Secretaria de Estado da Educação
na Água Verde, 2140 em Curitiba e outro espaço no Núcleo Regional de
Educação em Cascavel.

Análise da equipe:
Apesar de a SEED/PR afirmar que sempre disponibilizou a infraestrutura
necessária para o CACS/FUNDEB, esse conselho alegou em reunião com a equipe de
fiscalização que 0 referido apoio não era prestado pela Entidade.

Importante ressaltar que o artigo 24 da Lei nº 11.494/2007 e o art. 10 do Dec.
nº 6.253/2007 que estabelecem a obrigatoriedade de criação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, fortalecendo dessa forma a participação
da sociedade na verificação da aplicação dos recursos públicos Vinculados à educação.
Poder Executivo deve oferecer ao CAOS/FUNDEB o necessário apoio
material e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte,
materiais, equipamentos, etc, de forma a assegurar a realização periódica das reuniões de
trabalho, garantindo assim, condições para que o Colegiado desempenhe suas atividades e,
efetivamente, exerça suas funções, conforme previsto no artigo 24, § 10 da Lei nº
11.494/2007.
O

Assim, permanece a constatação com a ressalva que a DIGAP deve verificar a
situação, confirmando junto àquele conselho se a situação foi regularizada pela SEED/PR e,
em caso negativo, notificar & Entidade para que adote providências visando garantir ao
CACS/FUNDEB a infraestrutura e apoio logístico necessários para o desenvolvimento de
suas atribuições.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 44.77 8.612,96
Extensão dos exames:
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Analísada por amostragem 61 prestações de contas das Unidades Executoras
listadas a seguir, no montante de R$1.114.077,65, dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta d0 Programa Dinheiro Direto na Escola.
Município
,

,

,

Unidade Executora da Escola
PORTO NOVO C E C EF M

~

AdrlanopOhs/PR

SANTA BARBARA

c

E EF

CNPJ da Uex

01.013.489/0001-07

2.870,00

73.851024/0001-28

3.690,66

01.162777/0001-15

7.230,51

ll

40.249.435/0001—99

7.320,00

][

76.258.854/0001-34

!

80.022.569/0001—97

11.518,04

78.444254/0001-96

9.129,54

[

MN

ALBINA NOVAK MUGINOSKI

“
O E

PROFA EPM

DJALMA MARINHO C E EF M
Campo Largº/FR

SAGRADA FAMILIA C E EF M N

CLOTARIO PORTUGAL

~

MACEDO SOARES

EDITHE

C E

c

O E

E EF

DES EF M

M

PROFA EF M

03.037.576/0001—11

LGENESIO MORESCHI C E EF M

f

~

LANTONIO L BRAGA C E EF M PROFIS

SIERACUTO F SOBRAL PINTO C E EF

Cºlºmbº/PR

~

72.295.033/0001-17

40.230.179/0001-98

40.318.941/0001-92

LLUIZ SEBASTIAO BALDO C E EF M

01.343.824/0001-27

HELENA KOLODY

C E EF

M

IL
H

~

28.578,91

[

]

11.800,10

ll

16.194,62
18.129,93

[

01.242.969/0001-31

[ABRAHAM LINCOLN C E PRES EF M N

~CEEBJA ULYSSES GUIMARAES EF M

Valor {{(Izgassado

00.885.171/0001—45

01.172.138/0001-30

24.709,93

~
36.452,31

17.837,90

16.525,00

ll

23.243,82l

][

mí
RA. Nº 30/2016 / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

[9f

23 de 45

]

/‘I

@119”

SAO PEDRO APOSTOLO C E EF M
PROFIS

73.371205/0001-57

20.075,62

~
~
~
~
.

CLAUDIO MORELLI C E PE EF M

LEONCIO CORREIA C E EF M PROFIS
PR PROF ERASMO

312554

]]

76.001098/0001-63

]]

80.819.253/0001-20

PILOT“)

GUIDO ARZUA C E PROE EE M

]

PARANA C E DO EE M PROFIS

.

]]

27.034,25

18.700,95

11.179242/0001-00

]

77.051.662/0001-15

29.258,77]

01.102788/0001-00

]

24.741,15]

]AYME CANET c E EF M

40.258.576l0001-78

]

36.118,74]

LA SALLE

77.389864/0001-71

]]

27.967,56]

C E EF

]

M

MONTEIRO LOBATO C

E

05.336.750/0001—52

SANTA CANDIDA C E EF M PROFIS

SANTA ROSA

cE

76.535.301/0001-81

EF M

19.803,35

]

77.955714/0001-88

]

PEDRO MACEDO C E EE M PROEIS

~

]CEAD POLO POTTY LAZAROTTO EE M

gªg“

]

]]

PROFA MARIA DEON DE LIRA

ÉOBALDO L KLETEMBERG
NIRLEI MEDEIROS
PAULO LEMINSKI

C E EE

c

C E PR EF

M

]

73.392391/0001—00

02.288.112I0001—15

]]

E EF

PROFIS

ICEEBJA CIC BF M

80.563,547/0001-34

74.092.677/0001—33

M N PROFIS ]
BENEDICTOJ CORDEIRO C E EF M N

]

08.823.669/0001—95

00.698.419/0001-69
81.914.053/0001—10

01.858.555/0001-31

SecretOria de Estado da Educação do
Parana

76.416965/0001—21

IVANETE M DE SOUZA

00.703.320/0001—81

C E EF

GILBERTO A DO NASCIMENTO
EF M N

Piraquara/PR

19.245,12]

HASDRUBAL BELLEGARD C E EF M

ªfã/WAS

.

17.290,00

78.227071/0001-19

1131113

~

Cuamba/PR

]]

M

º E DR

04.131773/0001-68

Egan» DE 3 OLIVEIRA C E PROFA
MARIO E T BRAGA

C E PROF

EF M

CEEBJA DR MARIO FARACO EF M

01253112/000147
]]

01.199.444/0001—60

]]

04.136027/0001-67
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23.408,57

18.368,46
19.557,49

19.216,61]

~
20.126,90
16.926,31

]

33.837,69

]

19.060,00
18.890,85

]]

13.048,00

~

10‘020’00

~
15.900,29

13.080,00

16.549,89

13.594,47]

24.080,00]
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~

CEEBJA SAO ]OSE DOS PINHAIS EF M

|[

~CHICO MENDES c E EF M

]

~

íHERBERT DE SOUZA c E EF M

|

[COLONIA MURICI c E DA EF M

~
~
~~~

02.013,495/0001-19

81.395,626/0001-46
01.110.747/0001-65

39.001,91

||

13.600,00

|

9.440,00

[

75.644.963/0001-27

[UNIDADE POLO c E EF M

~

7.284,23

78.173.622/0001-09

12.309,04

~

[gf/[ªmªm SABATOVICH

C E

~

º IR EF

ANTONIO VIEIRA c E PE EF M
?TT

nA ARNS NEUMANN c

E DRA EF M

03.233.821/0001-66

12.500,00

01.201,072/0001-60

9.247,61

14.529,628/0001—93

10.107,51

80.204.928/0001-27

17.220,50

75.644.831/0001—03

23.074,10

~

GUATUPE

cE

EF M

ARNALDO ]ANSEN

São José dos
Pinhais/PR

c

E PE EF

M

|

LINDAURA R LUCAS c E PROF EF M

73.592.016/0001—04

15.077,74

c T MACHADO c

09.073.139/ooo1-3o

35.681,97

12750510/0001—91

5.450,0q

81.396.178/0001-03

23.840,84

01.223.054/0001-89

10.651,48

~SHIRLEY

E EF M

TARSILA DO AMARAL C E EF M

ãUNICE BORGES DA ROCHA

C E C EF

[ANGELINA A (: DO PRADO (: E EF M

|

[AFONSO PENA c E EF M

c E EF M

SAO CRISTOVAO

IPE e E EF M

COSTA VIANA
~

c

c

TIRADENTES

E EF
E EF

M PROFIS N
M

78.172.988/0001-63

19.987,57

81.395.972/0001-24

30.963,69.

95.355.947/0001.21

9.838,61

78.173.598/0001—08

18.210,00~

72.540.420/0001-71

18.458,54

[

T o T A L

1.114.077,65

|

Constatações:
3.1 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:
As Unidades Executoras relacionadas no campo "Evidências" não

utilizaram

os recursos do Programa dentro do exercício previsto, em desacordo com o disposto no
17 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

art.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil das Unidades executoras,
Executora

ência

Estadual Tiradentes
EEB

—

CIC

DUC/PR

Conta Corrente

&

seguir:

alor - R$

3849-0

20149-9

1432-X

26049-5

13.048,00

793-1

10710-7

10.020,00

18.458,54

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 043- 005/2016, de
30/09/2016, & SEED/PR apiesentou a Informação Técnica nº 007/2016— GFS/CF/SEED de
03/10/2016, as seguintes justificativas:
—

Em decorrência da não utilização de recursos nos anos de 2012 a 2016 destinados ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) por parte da SEED, este Grupo
Financeiro Setorial (GFS) encaminhou a Superintendência de Educação da Secretaria
de Estado da Educação do Paraná (SEED/SUED) em setembro do corrente ano, o
Memorando nº 055/2016—GFS/SEED, anexo à esta Informação, solicitando ações
inerentes a execução do referido programa na maior brevidade possível. Ressaltamos
que não se trata de responsabilidade deste GFS a ação deste programa, porém
tivemos a liberdade de informar a existência dos recursos em conta corrente
específica ao programa buscando, portanto, atender as necessidades das escolas
beneficiadas.

Depto de Gestão Educacional, conforme documento s/n, de 05/10/2016:
As escolas ILHA DAS PEÇAS e ISMAEL X. CHAGAS DE TIBICANGA, em
Guaraqueçaba; ANTONIO PAULO LOPES e POVOADO SÃO MIGUEL, em Paranaguá;
ROSENO VOKRIG CARDOSO, em Tamarana, não possuem APMF. Nestes casos, os
valores oriundos do FNDE são geridos pela Secretaria de Estado da Educação. Os
valores destinados às escolas supracitadas não foram executados. Por meio do
protocolado nº14.280.892—7 os valores serão reprogramados e executados.

CEEBJA-CIC, conforme documento s/n, de 03/10/2016:

Através do presente, vimos justificar a inexecução dos recursos dentro do exercido
previsto, devido a morosidade burocrática e cartorária desde a data da eleição até o
registro da assunção dos novos membros da Associação de Professores, Alunos e
Funcionários da APAE CEEBJA C1 C. Vale ressaltar a data final de regulamentação
cartorária ocorreu na data de 13/janeiro/15, logo, antes desta data não havia
possibilidade legal para utilização dos recursos em 2014 Anexo: Atas de formação das
chapas, eleição e termo de posse, onde consta a data do cartório de Oficio de
Distribuição, em 13/jAN/2015.

Tiradentes, conforme documento s/n, de 03/10/2016:
Venho através desta justificar que, o valor de R$ 18 458,54 (...) do Programa Dinheiro
ao ano de 2014 (...), foi reprogramado para o ano
de 2015 (...) devido ajustes em documentações da APMF Colégio Estadual Tiradentes,
para que não viesse a ocorrer problemas de gastos indevidos, sem a aprovação da
mesma que estava por ser devidamente regularizada, achou se por benrjuntamente
com os membros da APMF a reprogramação para o ano seguinte e obter um gasto
responsável do recurso.

Direto na Escola (PDDE) referente

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas pelas Unidades Executoras Tiradentes e
CEEBJA-CIC, bem "como da SEED/PR corroboram a constatação, informando as providências
inerentes à execução do Programa.

Em que pese não haver prejuízo ao erário, a ausência de execução dos

‘1
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recursos repassados deixou de beneficiar a clientela alvo do Programa.
De acordo com as normas vigentes os recursos devem ser utilizados dentro do
exercício vigente do repasse, conforme determinado pelo art. 17, da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013, e alterações posteriores.

Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Ausência do Termo de Doação.

Fato:
A Unidade Executora da Escola Presidente Abraham Lincoln não apresentou
Termo de Doação dos bens adquiridos/produzidos à Entidade Executora, em desacordo ao
lº do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013

0
&

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria S.A nº 043—000/2016
fiscais constantes no processo de prestação de contas:

e

notas

[Notas Fiscais
(

Empresa

Numero

Data

Valor —
R$

Descrição dos bens
adquiridos

Nelson Faret Com Art
Esportivos Ltda

2264

16/09/2014 892'00

Econômica Distribuidora
Ltda _ ME

4255

23/09/2014 3.180,00

Econômica Distribuidora
Ltda _ ME

4256

23/09/2014 105,00

Shael Papelaria
Presentes Ltda

7202

Freezer 148L vertical
10/11/2014 1.495,00 CVUZOGBA branco 110
volts Consul

&

Tabela de basquete
oficial em laminado naval

Projetor modelo 51 8
Epson

Roteador TP Link modelo
WR 941

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria S.A nº 043-005/2016, de
30/09/2016, a Entidade encaminhou por meio da Informação nº 064/2016, em 05/10/2016, a
seguinte justificativa:
tomamos as seguintes providências:
1. Convocação dos gestores dos

Estabelecimentos de Ensino;

2. Fornecimento de prazo e horário para
solicitados/esclarecimentos das constatações;
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3. Documentos apresentados pelas Escolas, em anexo.

Diante da exíquidade de tempo fornecido na Solicitação para

o atendimento das
constatações, os Estabelecimentos de Ensino abaixo relacionados cumpriram com ()
solicitada mediante apresentação de justificativas sobre os fatos apontados...

NÚCLEO

MUNICÍPIO

ESCOLA

AM. Norte

Colombo

Abraham Lincoln

Análise da equipe:
A SEED/PR não apresentou a manifestação da UEX da escola Abraham
Lincoln, apesar de ter citado seu encaminhamento em sua manifestação.
A ausência do Termo de Doação contraria o disposto no
nº
Resolução
10, de 18/04/2013, 0 qual estabelece que:

&

lº do artigo

25 da

No caso das UEX, representativas das escolas públicas ou de polos presenciais da
UAB, a incorporação dos bens permanentes adquiridos ou produzidos deverá ocorrer
mediante O preenchimento e encaminhamento de Termo de Doação à HEX à qual a
escola ou polo estejam vinculados, cujo modelo está disponível no sítio
www.fnde.gov.br, providência que deverá ser adotada no momento do recebimento do
bem adquirido ou produzido.

5 19

Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
A Entidade não identificou os bens adquiridos com & plaqueta de
identificação, bem como a descrição do bem apresenta pouco detalhamento, em desacordo
com o disposto no 5 29 do artigo 25 da Resolução nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Visita

às Escolas e

Relatório Fotográfico.

Notas Fiscais

Unidade Executora ] CNP]

~

Quantidade

Eãggmflcaçao dos

~

Santa Bárbara /
73.851,024/0001-28
Clotán'o Portugal /
80.022.569/0001—97

Sagrada Família!
76.258.854/0001-34

7421

01

Impressora Brother
Laser

515

01

Caixa de som mutiuso c/
entrada USB e auxiliar

109

01

Cºmpmªdºl

_

~
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Santa Bárbara

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria S.A nº 043—005/2016, de
30/09/2016, a Entidade encaminhou por meio da Informação nº 064/2016, em 05/10/2016, a
seguinte justificativa:
tomamos as seguintes providências.1. Convocação dos gestores dos

Estabelecimentos de Ensino,-

2. Fornecimento de prazo e horário para
solicitados/esclarecimentos das constatações;

a

entrega dos documentos

3. Documentos apresentados pelas Escolas, em anexo.

Diante da exiquidade de tempo fornecido na Solicitação para o atendimento das
constatações, os Estabelecimentos de Ensino abaixo relacionados cumpriram com o
solicitado mediante apresentação de justificativas sobre os fatos apontados...
NÚCLEO

MUNICÍPIO

ESCOLA

A.M. Sul

Campo Largo

Sagrada Familia

AM.

Campo Largo

Clotário Portugal

Sul

Análise da equipe:
A SEED/PR não apresentou as manifestações das UEXS das escolas Santa
Bárbara, Clotário Portugal e Sagrada Família.
A ausência da identificação dos bens com plaquetas com a correspondente
numeração de patrimônio contraria o disposto no § 2º, do art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013, 0 qual estabelece que:
§ 2º As EEX deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos
patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no parágrafo
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anterior

e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEX das escolas de suas redes
de ensino ou dos polos que mantém os números“ dos correspondentes registros
patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação nos bens, de modo a
facilitar sua identificação.

.

Portanto, permanece a constatação, observando que a ausência das plaquetas
de tombamento dos bens permanentes em conjunto com o pouco detalhamento da descrição
dos bens na documentação fiscal dificulta a localização dos bens, bem como a vinculação às
despesas realizadas.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2012

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 6374/2012, CAMINHO DA ESCOLA, nas subações ONIBUS
RURAL ESCOLAR ORE 2 e ÓNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 5665259040
Extensão dos exames:
Analisado o valor de R$19.850.120,00, que corresponde a 98,35% dos
recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta do Plano de Ações Articuladas PAR,
subação aquisição de ônibus escolares do Caminho da Escola, Termo de Compromissonº
6374/2012, no valor de R$20.182.740,00.
—

Constatações:
4.1 Ausência de seguro do veículo.

Fato:

11

A Entidade não realizou o seguro total do veiculo, conforme previsto no Item
do TC nº 6374/2012 e art. 5Q item IX Resolução CD/FNDE nº 64, de 16 de novembro de

2011.

Evidências:
Processos de pagamentos referentes à aquisição de 103 ônibus, análise de 43
Termos de Cessão e Doação Temporária de Veículos por Empréstimos.

Manifestação da entidade:
Em resposta a Solicitação de Auditoria SA nº 043-002, de 30/09/2016, a
SEED/PR, a SEED/PR, por meio do email datado de 05/10/2016, anexo aos papéis de
trabalho, apresentou a seguinte justificativa:
—

Considerando que os veículos foram adquiridos para atender ao'Programa

RA. Nº 30/2016 / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

k

35 de 45

yº

fig/ª

Estadual do Transporte Escolar entendemos que os Municípios que receberam
os mesmos devem cumprir ao estabelecido nas normativas elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educação - SEED através da Coordenação de
Transporte Escolar, cujas cópias seguem anexas ao presente.

Análise da equipe:
A SEED/PR afirmou que os Municípios que receberam os veículos é quem
deve cumprir o estabelecido nas normativas elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação SEED/PR.
—

Nos termos de cessão verificou-se a existência de cláusulas que estabelecem
que o órgão cessionário assuma e se responsabilize por toda e qualquer despesa referentes
à manutenção e reparação, bem como seguro obrigatório, multas, conservação e
manutenção preventiva. Contudo, não menciona a obrigatoriedade de se efetuar o seguro
total do veículo adquirido, previsto no art. Sº item IX Resolução CD/FNDE nº 64, de 16 de
novembro de 2011:

assegurar

a conservação do(s) veículo(s), custeando as despesas pertinentes
ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo pagamento de taxas, impostos

e

eventuais multas incidentes sobre o(s) veiculo(s), efetivando, além do seguro
o seguro total do(s)

obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro,
veículo(s) contra danos materiais e vítimas por acidente;

Importante ressaltar que o TC nº 6374/2012 estabelece que a Entidade se
obriga solidariamente a assegurar as condições necessárias para plena execução dos
objetivos do Programa Caminho da Escola
Dessa forma, mantém—se a constatação, haja a Vista a necessidade de a
SEED/PR adequar os instrumentos normativos aos preceitos da norma que rege o Programa.

4.2 Ausência de comprovação de regularidade dos veículos utilizados
no transporte de alunos.

Fato:
A Entidade não comprovou a regularidade dos veículos utilizados no
transporte de alunos mediante a apresentação dos Certificados de Registro e Licenciamento
dos veículos, atualizados, conforme previsto no Item II do TC nº 6374/2012 e art. Sº item IX
Resolução CD/FNDE nº 64, de 16 de novembro de 2011.

Evidências:

pagamentos,
Fotográfico.

Termo de Cessão Temporária de Veículos por Empréstimo, Processos de
e vistoria dos veículos adquiridos: Placa AXP 2072 e AXE 9166. Relatório

ºf
»;
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Foto

1 -

Colombo Placa AXE 9166

Foto 2

«

u......

.

Adianópolis - Placa AXP 20172

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 043—002, de 30/09/2016, &
SEED/PR, por meio do email datado de 05/10/2016 (anexo aos papeis de trabalho),
apresentou a seguinte justificativa:
—

Todos os CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) são
recebidos pelo Setor de Manutenção - SMT, ligado ao Grupo Administrativo
Setorial da Secretaria de Estado da Educação GAS/SEEED, quando realizado
o pagamentos das taxas pelas prefeituras são enviados para as mesmas.
—

Quando o CRLVé recepcionado pelo Setor de Manutenção SMT/GAS tira-se
uma fotocópia do documento e arquiva—se junto à pasta do veículo. Não
retemos os originais, pois os mesmos devem estar de posse do condutor no
momento da realização do transporte dos alunos.
—

Quanto aos dois veículos apresentados na Evidência, onde foi realizada uma
vistoria nos veículos placas AXP-2072 cedido ao município de Adrianópolis e
AXE-9166 cedido ao município de Colombo, informamos o que segue:
- O

veículo cedido ao município de Adrianópolis encontra-se com as taxas de
licenciamento e seguro DPVAT em atraso desde o ano de 2015 e por esse
motivo não possuímos cópia do documento atualizado. Já solicitamos à
Prefeitura que regularize a situação.
- O

veículo cedido ao município de Colombo, foi doado em definitivo em
dezembro de 2013 e por motivo não recebemos mais a documentação do
veículo.

Ressaltamos que no momento em que os veículos são cedidos por meio de
Termo de Cessão de Uso, o Cessionán'o fica responsável por todas as despesas
relacionadas ao bem cedido.

Análise da equipe:
Apesar da justificativa apresentada pela SEED/PR, nos termos de cessão
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apresentados verificou-se a existência de cláusulas que estabelecem que O órgão cessionário
assuma e se responsabilize por toda e qualquer despesa referentes à manutenção e
reparação, bem como seguro obrigatório, multas, conservação e manutenção preventiva.
Contudo, não estabelece a obrigatoriedade de que as taxas anuais sejam regularmente
comprovadas ao Órgão Cedente.
Em que pese & SEED/PR, informar que no momento em que os veículos são
cedidos por meio de Termo de Cessão de Uso, o Cessíonário fica responsável por todas as
despesas relacionadas ao bem cedido, constatou-se que os veículos estavam com
licenciamentos vencidos, fato que configura infração gravíssima, prevista no art. 230 do
CTB, passível de retenção do veículo, o que, resultaria em prejuízo ao transporte dos alunos,
objetivo principal do Programa Caminho da Escola.

"Importante ressaltar que o TC nº 6374/2012 estabelece que a Entidade se
obriga solidariamente & assegurar as condições necessárias para plena execução dos
objetivos do Programa Caminho da Escola.
Dessa forma, mantém—se a constatação.

4.3 Ausência de atuação do Controle Social.
Fato:

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB não atuou na sua função de controle social e fiscalização da execução do
Plano de Ações Articulada (PAR), conforme determina o art. 24 da Resolução/CD/FNDE nº
O

14, de 08/06/12.

Evidências:
Reunião com o Conselho em 23/09/2016 e ausência de registros de atividades
de fiscalização das ações do PAR no livro de Ata 2015.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento do presente relatório não foi apresentado resposta do
Presidente do CACS/FUNDEB, à Solicitação de Auditoria nº 043—003/2016, de 30/09/2016.

Análise da equipe:
Em que pese a ausência de justificativa, restou evidente na reunião realizada
que o Conselho não tinha conhecimento de sua competência para acompanhar as ações do
PAR, previstas no o art. 24 da Resolução CD/FNDE nº 14, de 08/06/12, por consequência,
não elaborou um planejamento para exercer as suas atividades, restringindo-se & analisar
em sua sede documentos afetos & execução do PNATE, encaminhados pela SEED/PR.

A ausência de atuação do CACS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
controle social da execução do Programa PNATE, o que contraria o exposto nos art. 15 da
Resolução CD/FNDE nº 5 de 28 de maio de 2015, no qual se estabelece que:
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"..O acompanhamento

e o controle social da transferência e da aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no art. 24 da Lei 71911494, de 20 dejunho de 2007....“.

Dessa forma, permanece a constatação.

4.4 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A entidade não ofereceu ao CAOS/FUNDEB & estrutura e as condições
necessárias para o efetivo desempenho de suas atribuições e competências, contrariando 0
artigo 24, § 10 da Lei nº 11.494/2007.

Evidências:
Oficios 013 e 015, de 25/05 e 05/10/2015, respectivamentes. Reunião
realizada pela equipe de auditoria e conselheiros do CACS/FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Em resposta a Solicitação de Auditoria - SA nº 043-002, de 30/09/2016, &
SEED/PR, a SEED/PR, por meio do email datado de 05/10/2016 (anexo aos papeis de
trabalho), apresentou a seguinte justificativa:
Todas as solicitações de apoio logístico devem tramitar de maneira formal,
seja em meio impresso e/ou pelo sistema informatizado disponivel a todos os
usuários cadastrados nesta Pasta.

CAOS/FUNDEB não identificamos em nossos registros nenhuma
solicitação para atendimento com apoio logístico, temos apenas uma
solicitação formal para disponibilização de espaço com infraestrutura para
atender ao Conselho, no qual há acomodações para a secretária, o conselheiro
e os demais membros, solicitação esta que foi atendida em 2015, com a
disponibilização de um espaço no prédio da Secretaria de Estado da Educação
na Água Verde, 2140 em Curitiba e outro espaço no Núcleo Regional de
Educação em Cascavel.
—

Para

(...)

o

.

Análise da equipe:
Apesar de & SEED/PR afirmar que sempre disponibilizou a infraestrutura
necessária para o CAE, esse conselho alegou em reunião com a equipe de fiscalização que 0
referido apoio não era prestado pela Entidade.

Importante ressaltar que o artigo 24 da Lei nº 11.494/2007 e o art. 10 do
Decreto nº 6.253/2007 que estabelecem a obrigatoriedade de criação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, fortalecendo dessa forma a participação
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da sociedade na verificação da aplicação dos recursos públicos vinculados à educação.
O Poder Executivo deve oferecer ao CACS/FUNDEB 0 necessario apoio
material e logístico, disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte,
materiais, equipamentos, etc, de forma a assegurar a realização periódica das reuniões de
trabalho, garantindo assim, condições para que o Colegiado desempenhe suas atividades e,
efetivamente, exerça suas funções, conforme previsto no artigo 24, § 10 da Lei nº

11.494/2007.
Assim, permanece a constatação com a ressalva que a DIRAE deve verificar a
confirmando
situação,
junto àquele conselho se a situação foi regularizada pela SEED/PR e,
em caso negativo, notificar a Entidade para que adote providências visando garantir ao
CAOS/FUNDEB & infraestrutura e apoio logístico necessários para o desenvolvimento de
suas atribuições.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

5.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 1.6, 1.7,
1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram verificadas impropriedades na
operacionalização dos respectivos Programas, que merecem atuação das respectivas
diretorias técnicas desta autarquia.
5.3 Ademais, devem as diretorias considerarem as questões apontadas neste

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre

o

cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.
5.4 Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.5 Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo as 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 0 resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

sí

6. Recomendações:
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6,1.ADlRAE
6.1.1. Notificar a Entidade sobre a necessidade de acompanhar e
fiscalizar os contratos de aquisição de gêneros alimentícios e da Agricultura Familiar,
registrando em documento próprio as ocorrências relacionadas a execução, conforme
subitem(ns) 1.1.
6.1.2. Cientificar a Entidade para que adote iniciativas que otimizem o
sistema informatizado de controle de estoque, de forma a evitar gêneros alimentícios em
excessos/vencidos nos estoques das escolas, conforme subitem(ns) 1.2.
6.1.3. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste Relatório
quanto à inadequação dos cardápios com os requisitos do PNAE, que pode se dar mediante
a apresentação de cópias de novos cardápios elaborados, conforme subitem (ns) 1.3.

o

6.1.4. Notificar a Entidade para que em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma visando
adequar o quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do CEN, conforme
subitem(ns) 1.4.
6.1.5. Orientar a Entidade para que realize o teste de aceitabilidade dos
cardápios ofertados na alimentação escolar, conforme subitem(ns) 1.5.
6.1.6. Notificar a Entidade para que apresente a DlRAE/FNDE, em prazo
certo, relatório fotográfico demonstrando a regularização da situação encontrada nas
condições de estocagem, preparo e armazenamento de gêneros alimentícios das escolas
visitadas e citadas no campo evidências do item correspondente do relatório, conforme

subiteni(ns) 1.6.
6.1.7. Notificar a Entidade para que em prazo certo comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o
desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social, conforme subitem(ns)
1.7.

6.1.8. Notificar a Entidade para informar sobre as providências efetivas
adotadas quanto a situação verificada pelo CAE; conforme subitem(ns) 1.8.

6.1.9. Encaminhar ao CEAE/SEED/PR, 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.
—

6.1.10. Notificar a Entidade para que observe as normas do programa
quanto à utilização tempestiva dos recursos do PDDE até 31 de dezembro do ano em que
tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEX, das UEX
ou das EM, garantindo a adequada aplicação dos recursos em benefício da clientela alvo do
programa, conforme subitem(ns) 3.1.
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6.1.11. Notificar a Entidade junto às Unidades Executoras para que, em
prazo certo, comprove perante () FNDE/DIRAE a regularização do fato, mediante a
apresentação do Termo de Doação por ocasião dos bens adquiridos/produzidos, conforme
subiteni(ns) 3.2.
6.1.12. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens incorporados ao patrimônio da
Entidade, mediante relatórios fotográficos correspondentes às escolas citadas no campo
evidências, conforme subitem(ns) 3.3.
()

6.1.13. Orientar a Entidade a observar, mesmo nos procedimentos
pertinentes a cessão dos bens adquiridos a conta do Programa, as obrigações assumidas no
Termo de Compromisso com vistas a resguardar os veículos utilizados no transporte escolar
mediante a efetivação do seguro total, conforme determinam as normas do Programa,
conforme subitem(ns) 4.1.
6.1.14. Notificar a Entidade, para que, em prazo certo, regularize &
documentação exigida para o condutor e para a circulação de veículo destinado ao
transporte do escolar, de acordo com a Resolução do Programa e legislação pertinente,
encaminhando à DIRAE a respectiva comprovação,
conforme subitem(ns) 4.2.

6.1.15. Para informar ao CAOS/FUNDEB, quanto à necessidade de
implementação de medidas de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos
utilizados no Programa, de forma efetiva, com vistas a proporcionar o desenvolvimento de
suas atribuições como órgão de controle social em cumprimento às normas regulamentares
do Programa, conforme subitem(ns) 43.
6.1.16. Notificar a Entidade para que em prazo certo comprove perante
o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar o Conselho de Controle e
Acompanhamento Social CACS/FUNDEB, infraestrutura e apoio logístico de forma efetiva
com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de
controle social, conforme subitem(ns) 4.4.
—

6.1.17. Encaminhar ao CACS/SEED/PR, em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 4- Plano de Ação Articulada, Transferência Direta, PAR - TD, CAMINHO DA
ESCOLA, Termo de Compromisso nº 6374/2012.
6.2. A DIGAP

6.2.1. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
o FNDE & fixação das placas das obras nos locais apontados pela equipe de fiscalização da

autarquia, conforme pactuado no termo de compromisso, conforme subitem(ns) 2.1.
6.2.2. Avaliar previamente cada uma das inconsistências evidenciadas
pela equipe da Auditoria Interna do FNDE, bem como as justificativas apresentadas pela
Entidade, notificando—a em seguida para que, em prazo certo, proceda a correção das

ºz!
<
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inconsistências detectadas pela equipe de fiscalização do FNDE apontadas neste relatório,
conforme subitemms) 2.2.
6.2.3. Para examinar os fatos apontados quanto a paralisação da obra,
adotando providências no sentido de orientar a Entidade & regularizar a situação
encontrada, comprovando perante o FNDE/DIGAP as medidas implementadas para a
imediata retomada da obra, de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos do
programa, conforme subitem(ns) 2.3.
6.2.4. Cientificar & Entidade quanto à necessidade de implementação de
medidas de apoio que viabilizem o desenvolvimento das atribuições do CACS/FUNDEB como
órgão dé controle social, em cumprimento às normas regulamentares do Programa,
conforme subitem(ns) 2.4.

6.2.5. Encaminhar ao CACS/SEED/PR, em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 2 - Plano de Ações Articuladas, Transferência Direta, PAR TD Termo de
—

Compromisso nº 9543/2013.

7. Encaminhamento:

7.1.
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 6.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a(s) diligência(s) à Diretoria Financeira DIFIN, para
conhecimento e providências pertinentes; 2) informar à CGU sobre a conclusão desta
fiscalização, no prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12
da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
%]

—

—

7.2. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: &) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 6.1 ; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
7.3. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP: &)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 6.2; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as
—
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demais determinações

&

recomendações do TCU

das recomendações da CGU e dos
e denúncias recebidas dos
e da Ouvidoria do FNDE;

e

relatórios da Auditoria Interna., bem como demandas outras
Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal

7.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015; PAR - OBRAS, TC 9543/2013; PDDE/2014 e PAR CAMINHO DA ESCOLA TC 6374/2012;

7.5.

Coordenação de Auditoria

-

COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 6.1, à DIRAE, contidas no subitem
6.2, e à DIGAP, contidas no subitem 6.3; e
7.6.
conhecimento.

à

à

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

-

SEED/PR, para

Em 03/10/2016

AUDIT/COFIC/DIFIP

~
AUDIT/COFIC/DIFIP
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 30/2016
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Senhora Auditora—Chefe Substituta para
anuência.

Emª/iygaeika

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 196423).

Em Lil/l—Z/

«islã

Auditora—Chefe Substituta
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