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Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 31/2016

SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN

Auditoria realizada no período de 26 de setembro a 07 de outubro de 2016,
objetivando verificar a adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e
procedimentos adotados pela entidade na execução dos programas educacíoríais financiados
com recursos descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de
Auditoria Interna PAINT/2016.

'

—

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 32.599.132,68 (trinta e dois milhões, quinhentos e
noventa e nove mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), de recursos
repassados pelo FNDE, distribuídos entre as seguintes ações:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2015 - 0.8. nº 112/2016,
valor fiscalizado: R$2.699.838,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos
e trinta e oito reais), referente ao item 41 do PAINT/2016.
Anahsado por
—

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar —,PNATE - exercício de 2015 - 0.8.
nº 113/2016, valor fiscalizado: R$200. 365, 82 (Duzentos mil, trezentos e sessenta e cinco
reais e oitenta e dois centavos), referente ao item 42 do PAINT/2016.

Analisadopore
-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2015 - OS nº 114/2016, valor
fiscalizado: R$493.079,71 (quatrocentos e noventa e três mil, setenta e nove reais e setenta
e um centavos), referente ao item 44 do PAINT/2016.
Analisado pon
- Plano de Ações

Articuladas / PAR - Termo de Compromisso nº 2862/2012 - 08 nº
valor
fiscalizado:
115/2016,
R$29 205. 849, 15 (vinte e nove milhões, duzentos e cinco mil,
oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) referente ao item 43 do PAINT/2016
-

PAC

11

Analisadopone

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de

Municípios

e

RA. Nº 31/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1

dx
fl?»

~

modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com Vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2338233200
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação por amostragem dos recursos financeiros, repassados
pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, no exercício de
2015, no montante de R$2.699.838,00 (dois milhões, seissentos e noventa e nove mil,
oitocentos e trinta e oito reais).
—

A equipe de Auditoria realizou visita as instalações de 13 unidades escolares
localizadas na Capital e região metropolitana, com a finalidade de verificar a regularidade
do fornecimento da alimentação escolar aos alunos.

~
~

Cabe esclarecer que 0 valor de R$23.382.332,00 anotado no campo “montante
dos recursos financeiros" corresponde ao total dos recursos transferidos no exercício de
2015, sendo que o valor examinado corresponde aos recursos financeiros transferidos pela
SEEC as Unidades Executoras das escolas abaixo relacionadas:
Relação de Unidades Escolares SEEC/RN beneficiadas com recursos do PNAE

[

Município
&
ﬁ’ Natal

[

Transferências fetuadas em 2015
Código

[

Executora

[[

Valor

24071641 ICxa Esc. EE Profª Ana Júlia de Carvalho Mousinho

87.190,00

24057711 Cxa Esc. EE Desembargador Régulo Tinoco

39.088,00

m Natal

24056774 Cxa Esc. Centro de EJA - CEJA Prof. Felipe Guerra

115.758,00

04 Natal

24060208 Cxa Esc. EE Prof Paulo Pinheiro de Viveiros

63.617,00

05 Natal

Athenª“
24057053 g’éitiffégcrgfgggsﬁes’tadual

42.130,00

56—

Natal

24057614 Cxa Esc. EE Berilo Wanderley

83.910,00

07—

Natal

24058092 Cxa Esc. EE Nestor Lima

66.758,00

24057703 Cxa Esc. EE Desembargador Floriano Cavalcante

80.078,00

[BZ—[

Natal

~
~
~
~
~
~
~

~

08 Natal

09 Natal

~

[[24058254 Cxa Esc. EE Prof Francisco Ivo Cavalcante

[65.697,00

Natal

[[24057851 Cxa Esc. EE GOV. Walfredo Gurgel

[78.520,00

[11 [Natal

[24060089 Cxa Esc. EE General Dioscoro Vale

[70.127,00

10

Natal

~

24058475 Cxa Esc. EE Profª Maria Queiroz

64.003,00

13 Natal

24056987 Cxa Esc. Centro de EJA Profª Lia Campos

157.072,00

T5—

24060186 Cxa Esc. EE ProfJosoino Maced

65.454,00

24058386 Cxa Esc. EE Prof Luís Antônio

25.968,00

24060216[[Cxa Esc, EE Prof Varela Barca

60.070,00

12

Natal

~
É Natal
15

Natal

17 Natal

T8—

Natal

24070432 gianllisrcﬁl’iﬁnEArquit.

Elizabeth de Fátima Araújo

[24058246 Cxa Esc. EE Prof Edgar Barbosa
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71.804,00

[

~

62.586,00

~

~

Relação de Unidades Escolares SEEC/RN beneficiadas com recursos do PNAE
Transferências fetuadas em 2015

~
~
&
19

Município

Natal

20 Natal
21

[[

Código

Executora

93.142,00

24077798 Cxa Esc. EE Clara Camarão

77.398,00

23 Natal

24096008

g:

ªsses.

5 0.58 400

[[24058564[[Cxa Esc. EE Sebastião Fernandes de Oliveira
24059994 Cxa Esc. EE 15 de Outubro
24058211 Cxa Esc. EE ProfAnisio Teixeira

21. Natal

24057894 Cxa Esc. EE Imperial Marinheiro

28 Natal

24059285 Cxa Esc. Instituto Ary Parreiras
24057800 Cxa Esc. EE Dr. Manoel Villaca

29 Natal
[30 Natal

[[24060100 [Cxa Esc. EE Myriam Coeli

Natal

~

44.431,00

38.952,00
88.886,00

24058190

33 Parnamirim

61.586,00
55.010,00

8354700

[

& Parnamirim
dº

3

ªai—Bªiãº

37

ªafãªªlº dº

~

âifafâíltíªlº

39 7843531310

97.26500

na Esc. EE Prof Antonio Pinto de Medeiros

101.551,00

[

24064955 [Cxa Esc. EE Roberto Rodrigues Krause

Parnamirim

dº
dº

Extremoz

53,081,00

[

_

24055786 Cxa Esc. EE Dr. Antonio de Souza MACHADO

[52.657,00

24055840 Cxa Esc. EE Prof Eliah Maia do Rego

91.497,00

24054208 Cxa Esc. EE Dr. Otaviano

24080748 Cxa Esc. EE Vereador jose Moacir de Oliveira
24072060 Cxa Esc. EE Jose Vieira
24054224 Cxa Esc. EE Elia de Barros

24058340] Cxa Esc. EE Almirante Tamandaré

TOTAL

[

[51.417,00

[[24057924 [Cxa Esc. EE jeronimo de Albuquerque

32 Natal

~40

81.927,00

Centro Estadual de Educação Profissional

26 Natal

&

~
~
~
~

24058661 Cxa Esc. EE União do Povo de Cidade Nova

25 Natal

~~

[93.179,00

Natal

[24 Natal

Valor

[[24060143 Cxa Esc. EE Peregrino junior

22 Natal

31

[

[[24057916 Cxa Esc. EE jean Mermoz

~
55.209,00

44.220,00
48.617,00

64.255,00

96.806,00

35399338

Informação:
A"

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte
SEEC/RN executa a gestão do PNAE de forma escolarizada, transferindo os recursos do
Programa às unidades executores das escolas de sua Rede de Ensino, na forma estabelecida
no art. 89, da Resolução CD/FNDE, de 17/06/2013.

—

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do

«

Programa do período fiscalizado, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar, a atuação
do profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e
na composição dos cardápios, o controle de recebimento e distribuição dos gêneros

RA. Nº 31/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

de 37

fo

alimentícios adquiridos.

Constatações:
1.1 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
Programa.
nome do

Fato :
Verificou-se na documentação comprobatória apresentada pelas Unidades
Executoras que as notas fiscais não continham & identificação do Programa e o nome do
FNDE, contraria o disposto no artigo 57 da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009.

Evidências:
Exemplificando, notas fiscais abaixo relacionados:

|Nota Fiscal
U. Executora

Fornecedor

~

Robert Rodrigues

12/02/2015 3.574,20

002606

?áEW'

CX Esc EE

(R$)

~

Nunes dºs Sªntºs '

Krause

Valor

,

Numero Data

~

Assoc.dos Agric. Familiares
da Com. de Campinas

16/03/2015 1'531'80

02922

~

~

Assoc.dos Agric. Familiares
02953
da Com. de Campinas

gªlerªª zºnª sul LTDA '

1 ' 570 ' 30

07/04/2015

017911

~

31/03/2015 772,98

~

Cx. Esc. EE. Imperial

M arinheíro

Suprínor Suprimentos do
Nordeste
A, Comércio de Alimentos

Ltda
Comercial Zona Sul LTDA
ME
CX. Esc. EE.

CX. Esc. EE.

Clara Camarão

30/03/2015 240,00

00221

25/03/2015 31,50

017646

06/03/2015 767,64

—

|A. Azevedo da Silva - ME

~

jean Mermoz

~

12277

"016238 |l05/03/20151l1.225,65

Walber Cesar Melo da
Rocha ME

000639

04/03/2015 93,20

Assoc.dos Agric. Familiares
da Com. de Campinas

002916

10/03/2015 2.107,,80

_

~

A. Azevedo da Silva - ME

Comercial Zona Sul LTDA ME

[016285
017961

|

09/03/2015 2.750,00
10/03/2015 495,02

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

SA nº 045-006/2016, de
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06/10/2016, a Secretaria de Estado de Educação e da Cultura/RN, apresentou por meio do
Ofício nº 2302/2016—SEE/GS, datado de 19/10/2016, a seguinte justificativa:
"... Esta Secretaria, através do Fundo Estadual de Educação - FEE, realiza
formações com as Diretorias Regionais de Alimentação Escolar - DRAE;
Nessas formações, os gestores das Escolas recebem as seguintes orientações:
a) Verificar o depósito dos recursos financeiros creditados na conta específica
do PNAE, aberta por esta Pasta de Governo,-

b) Fazer contato com os fornecedores dos gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar e demais fornecedores;
Receber os gêneros alimentícios, verificando
constante na Licitação e Chamada Pública;

O)

a

qualidade

marca

e a

d) Fazer prestação de contas, contendo relatório financeiro, informativo
financeiro, demonstrativo financeiro, relação de pagamentos efetuados,

extrato bancário, cópia de cheque, notas fiscais, recibo
Fiscal e Conselho Escolar;

e

parecer do Conselho

e) Toda documentação deverá conter o carimbo identijicando o Programa, e
na nota fiscal deverá conter o visto do Diretor da DRAE...".

Análise da equipe:
Em que pese a Secretaria informar que realiza orientações às unidades
executoras pertencentes às escolas da Rede Estadual de Ensino, verificou-se na
documentação comprobatória apresentada a ausência de identificação do Programa e do
FNDE, contrariando o disposto no artigo 57 da Resolução/CD/ENDE nº 38, de 16/07/2009 e
alterações posteriores, que estabelece que as notas fiscais, devem ser identificadas com a

denominação ”Programa Nacional de Alimentação Escolar

—

PNAE"

e

com o nome do FNDE.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, dentre outros, com a seguinte conclusão:
”(...)

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

”.

32/2006,
Conforme

”(...)

a

o

Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:

identificação dos documentos não

é um

preceito inútil, pois visa
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relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte...".
o mesmo

Portanto, mantém-se a constatação.

1.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em visitas às escolas identificadas no "campo evidência", verificou--se
algumas inadequações nas estruturas de preparo e estocagem dos alimentos em todas as
escolas, tais como: janelas encontram--se sem telas de proteção, alimentos armazenados
juntamente com utensílios de cozinha e/ou outros materiais, utilização de prateleiras de
metais enferrujadas, existência de frutas em processo de deterioração armazenadas
juntamente com as demais frutas em boas condições de consumo, alimentos armazenados
em caixas de papelão e sacos plásticos, existência de caixa de gorduras semíabertas dentro
do ambiente da cozinha, bem como ralos sem tampas, situações estas que estão em
desacordo ao 5 49, do artigo 33, da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

~

Evidências:
Escolas inspecionadas conforme relação abaixo:

Município

Ordem

Código

]

Natal

01

~

24057711

]

Executora

~

Cªixa Escolar EE Desembargador Regule

TaCO

~

Caixa Escolar Centro de EJA Prof. Felipe
Guerra
—

02

Natal

2 405 677 4

03

Natal

24057053

Caixa Escolar Colegio Estadual Atheneu

04

“Natal

|

24057614

Caixa Escolar EE Berilo Wanderley

|

24058092

Caixa Escolar EE Nestor Lima

~

Norterlograndense

~

05

INatal

06

Natal

24057703

Caixa Escolar EE Desembargador Floriano
Cavalcante

07

Natal

24058254

Caixa Escolar EE Prof. Franmsco Ivo
Cavalcante

Natal

"24058475

09

Natal

24056987

gama Escolar Centro de EJA
ampos

10

Natal

24058386

Caixa Escolar EE Prof. Luis Antônio

24064955

Caixa Escolar EE Roberto Rodrigues Krause

2 40 8 07 48

Ca_íx_a

~
~
08

~

Parnamirim

11

São Gonçalo do

12

Amarante

1

»

~

Caixa Escolar EE Profª Maria Queiroz

~

-

Prof. Lm

Escolar EE Vereador José Moacir de
OllVlerla

~

~

!

!

RA. Nº 31/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

E

de 37

É

í'

/

[Orden—1”

13

Município
Sªº Gºnçªlº dº

Amarante

“

Código
24054224

Executora
Caixa Escolar EE Elia de Barros

Exemplificando: algumas das situações verificadas nas escolas inspecionadas:

~
R.A. Nº 31/2016 /SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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~

~

~~
EE-

~

Prof; Fi'aucxco Ivo»

"a:

áicanfí

~
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'Co 'eg.'Est'.:Átheneu Norte!—io grandam“

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria — SA nº 045-006/2016, de
06/10/2016, a Secretaria de Estado de Educação e da Cultura/RN, apresentou por meio do
Ofício nº 2302/2016-SEE/GS, datado de 19/10/2016, a seguinte justificativa:
"... É notório que grande parte das Escolas Estaduais necessitam de reformas
e/ou ampliação das suas estruturas físicas, 'em especial na Unidade de
Alimentação e Nutrição - UAN, tento em vista que as mencionadas Escolas
foram construídas em décadas passadas e não seguiam nenhum padrão, com
isso nos deparamos com caixa de gordura dentro da UAN e, ainda, algumas
Escolas não possuem sala exclusiva para o estoque, por isso a utilização de
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prateleiras de metais para o armazenamento dos gêneros alimentícios.
Esta Secretaría, através da Diretoria Regional de Alimentação Escolar - DRAE
realiza, periodicamente, supervisões e faz todos as orientações pertinentes à
Resolução CD/FNDE nº 26,de 1 7/06/2013, para adequada execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
—

Diretores e manipuladores de alimentos (merendeiros) são constantemente
orientados para que ps estoques sejam organizados, de forma que os gêneros
alimentícios sejam drmazenados separadamente dos utensílios de cozinha
(panelas etc.), e que Éos mesmos sejam retirados das embalagens secundárias
(caixa de papelão eg sacos plásticos). Os referidos merendeíros também
passam por capacitação, na qual recebem outras orientações pertinentes.
Os

A equipe técnica de ::;upervisores e nutricionistas da DRAE, além de orientar
verbalmente, entreigam documentos de orientações técnicas para os
manipuladores de aÍímentos, referentes aos cuidados no recebimento dos
gêneros alimentícios, armazenamento, manipulação, higiene pessoal,
ambiental e dos equilpamentos/utensílios; bem como, modelo de planilhas de
controle de estoque e higienização dos reservatórios de água para os
gestores. Quando é encontrado alguma irregularidade durante a supervisão, a
equipe da DRAE solic'ita esclarecimentos e notifica & Escola...".

Análise da equipe:

;

1

Em que pese & manífêstação da Secretaria de que está adotando providências
no sentido de garantir adequadas condições de estocagem e condições higiênico-sanitárias
dos gêneros alimentícios junto ªs escolas estaduais, foram verificados em Visitas às
unidades executoras localizadas na' capital e região metropolitana, depósitos em condições
inadequados para armazenament , guarda e Conservação dos gêneros alimentícios, em
desacordo com o 5 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, a qual
determina que as entidades execut ras adotem medidas que garantam adequadas condições
de estocagem e condições higiênicp-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo
pelos alunos atendidos pelo Programa.
Dessa forma, permanece a constatação, devendo & DIRAE adotar providências
Secretaria com vistas & mellhorar as condições dos locais de preparo e estocagem
dos gêneros alimentícios nas escdllas, conforme estabelecido na legislação específica do
Programa.

junto

a

1.3 Falta de repassª às Unidades Escolares das parcelas recebidas pela
Entidade Executora.
Í

Fato:

!

[

Conforme demonstraÇivo no "campo evidência", verificou—se nas prestações de
contas apresentadas pelas unidádes executoras & ocorrência de unidades escolares
integrantes do Programa Mais Eduªcação sem o beneficiamento e/ou beneficiamento parcial
com recursos repassados pelo FNDgE à conta do PNAE. Da amostra analisada de 26 escolas,

;
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que correspondeu ao montante de R$ 711.360,00 de recursos repassados pelo FNDE, foi
transferido às escolas estaduais apenas o valor de R$346.032,00, contrariando o art. 8º, da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Processos de Prestação de Contas das Unidades Executoras, abaixo
elencadas:
ransferéncias realizadas pela SEEC às escolas
a

Berilo

16

D esem b arga d or Flor”iano

De s emburg adorRe' g ulo

43

.5

.

se

otal
,

.

.

.

3.944

.

74

0.200,00

139

.800.00

Dr Manoel Villaca

00

.

General Dioscoro Vale

7.

Governa dor Walfredo
] 2 .228, 00

Marinheiro
Mermoz
de

4.760,00

Coeli

Nestor Lima

532.00
00

Professor Antônio P. de
844,00

Professor

Macedo

Professor Luis Anatonio
Professora Maria
Sebastião Fernandes de

,,

OD

“'

Uniao d :) P ovu

080,00
15 de Outrubro

4.352,00

Parreira

Instuto

Arquiteta Elizabeth de
Guilhermina

,

8.852,00

Clara Camarão

00

Professor Eliah Maia do

Dr. Otaviano
Elia de Barros

Almirante T

“PASS/“ºº FNDE

TRANSFERIDO PELA SEEC-RN (Exercício 2015)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 045—001/2016, de
30/09/2016, a Secretaria de Estado de Educação e da Cultura/RN, apresentou por meio do
Ofício nº 2303/2016-SEE/GS, datada de 19/10/2016, a seguinte justificativa:

Nessa Auditoria foi detectada a ocorrência de Unidades Escolares
integrantes do Programa Mais Educação sem o beneficiamento e/ou

beneficiamento parcial dos recursos do PNAE, isso ocorre devido a vários
fatores, entre eles:.
a) As Diretorias Regionais de Educação e da Cultura

—

DIREC encaminham
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Subcoordenadoria do Ensino Fundamental - SUEF, setores desta Pasta, oficio
comunicando que não repassam recursos financeiros do PNAE/Mais educação
às Escolas que não possuem recursos para trabalhar o Programa Mais
Educação, como pagamento de monitores e manutenção do referido
Programa;
b) Mediante informação da DIREC a SUEF de que o número de alunos é
inferior aos recursos encaminhados para o PNAE/Mais Educação, ou seja,
quando a Escola recebe para um númeroX de alunos, mas só trabalha com Y.

Por fim, ressaltamos que esta Secretaria transfere os recursos do PNAE em 10
parcelas, como determina o parágrafo 39 do artigo 89, da Resolução 26, de
17/06/2013 a todas as Escolas que estão com recursos para desemvolver o
Programa Mais Educação...".

Análise da equipe:
Conforme documentação comprobatória apresentada pelas unidades
executores, verificou-se a existência de escolas integrantes do Programa Mais Educação,
sem o beneficiamento e/ou beneficiamento parcial com recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNAE, sendo que da amostra analisada de 26 escolas, correspondente ao valor de
R$711.360,00, repassados pelo FNDE em atendimento ao Programa, a Secretaria transferiu
apenas o valor R$346.032,00, contrariando o art. 8º da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, que estabelece:
"... Art. 89 É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
repassar os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per
capita fixado no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEX. das escolas de
educação básica pertencente à sua rede de ensino, observado o disposto nesta
'

Resolução.
(..-)

financeiros repassados na forma deste artigo deverão ser
creditados pela EEx. diretamente às UEx. em conta específica, aberta pela
EEX. para tal fim, observado, no que couber, o disposto no art. 38...".
549 Os recursos

"...

Art. 38 O FNDE transferirá recursos financeiros de forma automática, sem
necessidade de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congénere,
nos termos do disposto na Lei nº 11.947/2009, para aquisição exclusiva de
gêneros alimentícios, processando— se da seguinte forma.-

'

I-o

montante de recursos financeiros destinados a cada EEx., para atender
aos alunos definidos no art. 49 desta Resolução, será o resultado da soma dos

valores

a

serem repassados para cada aluno atendido

e

será calculado

utilizando—se a seguinte fórmula:

VT=AxDxCSendo:
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I

: Valor a ser transferido;

VT

A = Número de alunos;
D = Número de dias de atendimento,C = Valor

per capita para

II - o valor per capita

a aquisição de gêneros para

()

alunado.

para oferta da alimentação escolar a ser repassado será

de:
a) R$ 0,30 (trinta centavos de real) para os alunos matriculados no ensino
fundamental, no ensino médio e na Educação dejovens eAdultos - EJA,-

(...)

III

-

para os alunos do Programa Mais Educação haverá complementação
financeira de forma a totalizar o valor per capita de R$ 0,90 (noventa centavos
de real);
(...)

V - o número de dias de atendimento a ser considerado no cálculo dos valores
devidos à EEx. é de duzentos dias letivos/ano,- os

recursos financeiros apurados na forma do inciso I deste artigo são
transferidos pelo FNDE a cada EEx. em até dez parcelas (fevereiro a
novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a vinte
dias lem/os...".

VI

A Secretaria em sua justificativa confirmou a situação verificada pela
auditoria, informando que isso ocorre devido a vários fatores, sendo os preponderantes, &
ausência de pagamentos da bolsa aos monitores cadastrados no Programa Mais Educação e
a baixa frequência dos alunos participantes do Programa Mais Educação em relação ao
quantitativo de alunos inscritos. Em razão disso, a Secretaria promove ajustes nos valores
das transferências financeiras às escolas, de acordo com o quantitativo de alunos
efetivamente frequentes, informados pelas Regionais de Educação do Estado, o que vem
resultando saldos financeiros consideráveis sem utilização na conta específica.
Dessa forma, permanece a constatação, devendo & DIRAE avaliar a situação
verificada pela Auditoria, adotando providências com vistas a assegurar a adequada
transferências financeiras às escolas com relação ao Programa Mais Educação, conforme

estabelecido na legislação específica do Programa.

1.4 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento

a

835.165 alunos matriculados na educação básica no
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exercício de 2015, a Secretaria empregou 12 nutricionistas nas funções pertinentes à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, contrariando o disposto no § 2º,
Art. 12, da Resolução FNDE nº 26/2013, de 17/06/2103.

Evidências:
Oficio nº 2303/2016-SEE/GS, datado de 19/10/2016.

Manifestação da entidade:
SA nº 045—001/2016, de
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
30/09/2016, a Secretaria de Estado de Educação e da Cultura/RN, apresentou por meio do
Ofício nº 2303/2016—SEE/GS, datado de 19/10/2016, a seguinte justificativa:
—

Desde o ano de 2013, contamos com um quadro técnico composto por 12
(doze) nutricionistas, contratadas por meio de uma Empresa terceirizada que
ganhou o Processo Licitatório. Entretanto, sabemos que esse número ainda é
insuficiente e não cumpre os parâmetros numéricos mínimos de referência
previstos na Resolução CNF - 465/2010.

Ressaltamos que recebemos a Recomendação nº 08/2015. da Procuradoria da
República de Pau de Ferros, para seguir a Resolução nº 465/2010, do
Conselho Federal de Nutrição, no entanto, foi analisado pela
Subcoordenadoria de Assistência ao Educando-SUASE, setor desta Pasta, e
constatamos que precisaríamos de 99 (noventa e nove) profissionais na função
de nutricionista no Estado. Contudo, em vista das mudanças na Gestão
ocorridas nesta Pasta de Governo e da publicação do Decreto nº 26.197, de 04
dejulho de 2016, que dispõe sobre a redução de despesas de custeio no Poder
Executivo Estadual, não foi possível, até o momento, abrir processo para
contratação desse profissional...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide & constatação, tendo em vista que a
disponibilização de 12 nutricionistas para atuar no Programa contraria a 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 entidade executora,
para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CEN nº
465, de 23/08/2010, conforme segue:

“art. 10: Consideram-se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação
básica.—

Nutricionistas

de alunos

horária

CA

Mínima semanal

'

500
01 a 1.000

1

RT

1

RT +

1001 a 2500
.501 a 5.000

1

horas
QT

horas

RT + 2 QT

horas

RT + 3 QT

horas

1
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“1 RT + 3 QT e + 01 QT

"Acima de 5.000

"a cada fração de 2.500 alunos 30 horas

Ii

Parágrafo Único, Na modalidade de educação infantil (creche e préescola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas".
A Secretaria em sua justificativa confirmou a situação verificada pela
auditoria, informando que tendo em vista a mudança na'gestão daquela Pasta e a publicação
do Decreto nº 26.197, de 04/07/2016, que trata da contenção de despesas do Governo do
Estado Rio Grande do Norte, ainda não foi possível iniciar o processo para contratação de
novos profissionais da área de nutrição, devendo, assim, o assunto ser objeto de avaliação
por parte da área técnica desta autarquia, razão pela qual fica mantida a constatação.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

-

exercício 2015

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 200.365,82
Extensão dos exames:
Os recursos transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de
Transporte do Escolar - PNATE, do exercício 2015, não foram utilizados pela Entidade

Executora.

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

Fato:
Conforme extratos bancários da conta específica, verificou-se que os recursos
repassados no exercício de 2015 permaneceram aplicados, sem utilização na execução do
Programa, contrariando o disposto no parágrafo 2º do art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 05,
de 28 de maio de 20154

Evidências:
Extrato bancário da conta nº 6106-9, agência nº 3795-8 SEEC/RN - PNAT « do
Banco do Brasil.
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Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria nº 045- 003/2016, de 30/09/2016, na
qual foi solicitada justificativa quanto a não aplicação dos recursos do Programa no
exercício de 2015, porém até o fechamento deste relatório não houve manifestação por
parte da SEEC/RN.

Análise da equipe:
Em que pese não ter havido prejuízo ao erário, a ausência de execução dos
recursos repassados deixou de beneficiar a clientela alvo do Programa, em desacordo com 0
previsto no art. 29, da Resolução/CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que dispõe que os
recursos financeiros repassados pelo FNDE à conta do PNATE são destinados a custear a
oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área
rural, com o objetivo de melhorar as condições de acesso à educação.
Desta forma, permanece a constatação.

2.2 Deficiência na implementação de ações do Controle Social.

Fato:
Veríficou-se que os resultados dos acompanhamentos e das fiscalizações
realizados pelo CAOS/FUNDEB não foram satisfatórios, tendo em vista não ter havido ações
do Conselho tendente & inibir a ausência da execução dos recursos no objeto/finalidade do
Programa cºntrariando o previsto no Art. 15, Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
Atas emitidas no exercício de 2015.

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria nº 045— 004/2016, de 04/10/2016, na
qual foi solicitada justificativa quanto a não atuação do CACS FUNDEB junto à SEEC/RN,
porém até o fechamento deste relatório não houve nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
Conforme verificado nas atas de reuniões apresentadas, pelo CACS/FUNDEB,
constatou-se que não foram adotadas providências junto & SEEC/RN com Vistas a assegurar
a efetiva execução dos recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, contrariando o
disposto no art. 15 da resolução CD/FNDE nº 5 de 28 de maio de 2015, o qual estabelece
que "(...) o acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos
recursos repassados no âmbito desta resolução serão exercidos, em âmbito municipal e
distrital, pelos respectivos CACS-Fundeb, previstos no art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007...".
Dessa forma, permanece a constatação.
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3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 8.280.197,24
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação de R$ 493.079,71, referente à recursos transferidos
pelo FNDE para Unidades Executoras do PDDE. 0 total analisado refere-se a soma dos
debitos realizados, em 2015, de contas específicasxdo Programa, para efetivação de
pagamentos de despesas, conforme 0 quadro demonstrativo:
Total de
Unidade Executora

CNPJ

Visita

Alﬁfsfgass
R$

03.312.775/0001-50

CAIXA ESCOLAR DA EE

alga JULIA DE CARVALHO

Jªg/;]

01.799.248/0001—27 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DES. REGULO TINOCO

01.939.022/0001—84

~
~
01.806,990/0001-12
01.868.811/0001—71

0 1_ 8 52.7 65 /0 001-12

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ELIA DE BARROS
CAIXA ESCOLAR DO
CENZRÉEIKDIEAEJA

CAIXA ESCOLAR

- CEJA PROF. FELIPE

DAEÉBÍZÉADÁEÉÉADUAL

CAIXA ESCOLAR DA

%%%CEIÉ ããªADUAL

ALMIRANTE

NÃO

SIM
SIM
SIM
NÃO

PROF PAULO

NÃO

01.766-339/0001-66

C““ ESCOLÉIÉÉÉEÉIÉGÉÉIÉÉLÉDO ATHENEU

SIM

01.667.436/0001-00

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY

SIM

06.028.556/0001-72 CAIXA ESCOLAR DA EE VEREADORJOSE MOACIR DE OLIVEIRA

SIM

01.968,218/0001-05

SIM

~

~

01.724.271/0001‘52

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA
CAIXA ESCOLAR DA

ãíââªãIl/ªª/IXRGADOR

FLORIANO

SIM

01.878.142/0001-19

CAIXA ESCOLAR DA EE PROF FRANCISCO IVO CAVAL-CANTI

SIM

01.852.783/0001'02

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLAVEÃSLÉADUAL GENERAL DIOSCORO

NÃO

01.971.124/0001«87

01.939038/0001-97
01.844.654/0001'64

CAIXA ESCOLAR DA
CAIXA ESCOLAR DO

ESCOEIIEISETOEUAL

CENTIàiâlããâA

PROFESSORA MARIA

- CEJA PROFESSORA

LIA

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLâÍãgâDUAL PROFESSORJOSINO
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SIM
NÃO

1525000

~
~
~
13.622,87

37'540'00
57.559,80

25.475,34

2860874
27.219,00

21.868178

17.334,00
18.955,72

24960100

22.679,56
15.161,75

33,396,58
52.040,00
20.854,40

17%

);
fºi

Total de
Despesas
Analisa das
R$

'

.

.

.

CNP]

Umdade Executora

Vlslta

01.845,748/0001-58

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES
KRAU

SIM

01.871 ,909/0001-88

CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL PROF LUIS ANTONIO

SIM

01.813.937/0001-49

CAIXA ESCOLAºx DA ESTADUAL PROF. VARELA BARCA

NÃO

27.942,87
12 790 30

19.820 00

Total R$

l

[493.079,71

Além da análise documental, foram realizadas Visitas in 1000 em 13 (treze) das
19 (dezenove) escolas cujas as unidades executoras do PDDE foram Objeto de fiscalização
desta auditoria

Constatações:
I

3.1 Ausência de [apresentação da prestação de contas no prazo
estabelecido.
!

Fato:

!

Unidades Executloras das Escolas Estaduais Almirante Tamandaré Ensino
(Código: 24056340) e General Dioscoro Vale Ensino de lº Grau (Código:
24060089) não apresentaram as Crestações de contas do PDDE, referente aO exercício de
2015, conforme relação contida na evidência, contrariando o art. 19, § lº, I da
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/([)4/2013.
AS

de

lº e Zº Graus

Evidências:

!

PDDEREX - Relação] de Unidades Executoras do PDDE e extratos das contas
correntes específicas do PDDE reférentes ao exercício de 2015.
UEX: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARÉ

]

CNP]: 01.868.811/0001—71 Código: 24056340
[Gestor:

_CPF:-.869.804--

]

]

Histérico

Nº Documento

26/11/2015

CHEQUE COMPENSADO

850.136

27/11/2015

CHEQUE

Data

27/11/2015
04/12/2015

]

]]

CHEQUE

]

[

850.137

850.138

Valor R$
_

]]

Í]

2.227,84
900,00]

1.600,00]

CHEQUE

850.140

5.000,00

CHEQUE

850.141

2.500,00

L15/12/2015 ]]

CHEQUE COMPENSADO

850.139

17/12/2015

[[

CHEQUE

850.142

[[

CHEQUE COMPENSADO

]]

TARIFA DEVOL DE CHEQUE

]

]

]

[

[

08/12/2015

18/12/2015
31/12/2015

]

[

[

[[

850.143

]]

4.000,00]

[[

3.000,00]

[[

6.226,00]

]]

21,50]
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.

[

“ 25.475,34]

[UEXz CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL GENERAL DIOSCORO VALE

!

[CNPJ: 01.852.783/0001-02 Código: 24060089

lGestor=CPF= -.254394-I
|

|

|

Data

Nº Documento

Histórico

03/12/2015 .CHEQUE PAGO OUTRAAGÉNCIA

850.225

11/12/2015

850.226

CHEQUE COMPENSADO

14/12/2015

~

CHEQUE PAGO OUTRA AGENCIA
~

~

850.227

I
|

Valor R$

~

3.658,00
250,00

6.893,75

~

~

21/12/2015 “CHEQUE PAGO OUTRA AGÉNCIA“

~

850.228

4.360,00l

~

Total R$

|

][

15.161,75]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 045-002/2015, de 30/09/2016, o
Setor de Tomada de Contas/Secretaría Estadual de Educação e Cultura SEEC/RN
apresentou por meio de expediente S/N, de 06/10/2016, a seguinte justificativa:
—

No que se refere às Escolas Estaduais Almirante Tamandaré Ensino de lº e Zº Graus
(Código 24056340) e General Díóscoro Vale Ensino de lº Grau (Código 24060089), as
mesmas continuam omissas com as prestações de contas, apesar do esforço feito por
esta Secretaria para resolver esta grave situação, tais quais:

* Convocação dos gestores em reuniões para esclarecimentos sobre

a necessidade da
'prestação de contas e sanções as quais estarão sujeitos os gestores omissos;

* Atendimento individualizado, pelos técnicos desta Secretaria, com
realizar a prestação de contas das referidas Escolas;

a

finalidade de

* Abertura de processo de sindicância em desfavor dos gestores, dentre outros
esforços.

Análise da equipe:
Na manifestação a Entidade Executora (SEEC-RN) informou que as Unidades
Executoras das Escolas Citadas no fato estão omissas no dever de prestar contas e informou
também as providências que foram adotadas com intuito de fazer com que as UEx's
cumpram com o seu dever de prestar contas. A omissão no dever de prestar contas dos
recursos recebidos à conta do PDDE contraria o art. 19, ª lº, I da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013, o qual determina que o encaminhamento das prestações de contas do
PDDE deverá ser realizado das UEX, às EEx, & que as escolas públicas estejam vinculadas,
até 31 de dezembro do ano da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes
específicas.

Portanto, permanece a constatação com impugnação dos valores debitados da
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conta específica do Programa.

Identificação do responsável:
AVELINO

CPR-254.394]
Valor Original:

R$ 15.161,75

Identificação do responsável:
CPF:

-.869.804--

Valor Original:

R$ 25.475,34

3.2 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Em alguns documentos comprobatórios de despesas os produtos e/ou serviços
adquiridos não foram descritos com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação
e caracterização. Conforme o tipo de produto ou serviço, caberiam as seguintes descrições:
marca, modelo, número de Série, potência, material de composição do produto/serviço,
embalagem, quantitativo e dimensões, inviabilizando a correta liquidação das despesas, nos
termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Notas fiscais, conforme amostra:
Unidade Executora

Nota Fiscal

“

EE PROF ANA JULIA DE C MOUSINHO

213138;):sºmº

EE ELIA DE BARROS

E P ALVES

CENTRO DE EST. SUPLET. PROF.
FELIPE GUERRA

VENEZA

MAGAZINE

Descrição do Produto/Serviço

'
—

. FLANELA
_
DESINFETANTE

.

—

4663/2015

Cº MERCIAL _ 56/2015

%%%ÉÉÉÉÃÁÉÉÃÉÉNEU
_

1
EE BERILO
WANDERLEY
«

E P ALVES

—

E P ALVES

_

,

_

DE SOUZA

ÁGUA SANITARIA

. ]OGO DE MESA COM 4 CADEIRAS

5.671/2015

_

PINTURA NOS TETOS
DAS SALAS Nº 11. 12. 13, 14 e 15

- CLIPS

4.635/2015

RAIMUNDO ALRIVALDO

- SERVIÇOS DE

- REPARO No BANHEIROS MASCULINO
E FEMININO DE SUA PROPRIEDADE

VENEZA COMERCIAL “ 57/2015

'

EE PROFESSOR PAULO PINHEIRO

FREEZER GRANDE

_

664928/2015

245/2015

EE VER. JOSE MOACIR DE OLIVEIRA

gªga/Iê

EE NESTOR LIMA

OLIVETECNICA - 580/2015

º

- CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 26

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
- SERVIÇOS_DE REPARAÇÃO, LIMPEZA
E REPOSICAO DE GAS DOS SPLITS NAS
SALAS DE AULA
]—

NOBREAK
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4/221”

Unidade Executora
EE PROF. FRANCISCO IVO

CAVALCANTE ENSINO MÉDIO
EE PROF. LUIS ANTONIO

Nota Fiscal
FRANCISCO WANDERLEY “ 50/2015
PRATICA COMERCIO

—

235/2015

Descrição do Produto/Serviço

]

- PORTÃO CORREDICA

GALVANIZADO
COM MOTOR INDUSTRIAL

_

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
VENTILADOR DE PAREDE

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 045-002/2015, de 30/09/2016, 0
Setor de Tomada de Contas/Secretaria Estadual de Educação e Cultura - SEEC/RN
apresentou por meio de expediente S/N, de 06/10/2016, a seguinte justificativa:

Vimosjustificar que

a descrição da Nota Fiscal Eletrônica - NFe é gerada a partir do
banco de dados da empresa fornecedora, no qual, os produtos são identificados por
um código e descrição, específicos da empresa, os quais nem sempre contém a
identificação de forma detalhada, contendo todos os itens citados na constatação em
questão. Destacamos que devido a esta dificuldade, esta Secretaría orienta aos
gestores das Escolas da Rede Estadual de Ensino, a preencher as planilhas de
pesquisas, como também a ordem de compra com todos estes detalhamentos, exceto a
marca do produto, a qual necessariamente deverá constar na NFe.

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa de que o preenchimento das notas fiscais é
realizado pelas empresas fornecedoras, deve-se ressaltar que outros fornecedores, os quais
forneceram produtos/serviços semelhantes aos apontados no campo evidência,
apresentaram notas fiscais com maior detalhamento desses fornecimentos, o que demonstra
haver a possibilidade de as Unidades Executoras recusarem os fornecedores que não se
proponham a emitir notas fiscais compativeis com O formulário de cotação de preços.
A descrição precária dos produtos e serviços adquiridos inviabiliza a correta
liquidação das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a
liquidação da despesa & verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Com esse entendimento, o Tribunal de Contas da União emitiu o Acórdão nº
716/2010 TCU - Plenário, determinando a certa Entidade que:
-

...exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de todo
material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a descrição
genérica dos produtos, pois necessárias a liquidação de despesas prevista nos arts. 62
e 63 da Lei 4320/1964...

Ademais, a descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na
documentação comprobatória das despesas dificulta a realização dos trabalhos de
fiscalização pelos órgãos, unidades

e

sistemas de controle.

Portanto, permanece a constatação.

R.A, Nº 31/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

21 de 3

3.3 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
Em Visita às unidades escolares, verificou-se a ausência de placa de
identificação com o número de registro patrimonial em alguns bens adquiridos com recursos
do Programa, em desacordo com o & 2º do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Evidências:

~~

Guia de Tombamento de Bens Móveis e inspeção
nas escolas, conforme o quadro a seguir:

L Unidade Executora
COL. EST. DO ATHENEU
NORTERIOGRANDENSE

“

Descrição ,do Bem

“

~

Nº de Tombamento

LIQUIDIFICADOR COM 3
VELOCIDADES

R'º5/1024

LIQUIDIFICADOR COPO EM
INOX

“5/1025

MULTIFUNCIONAL BROTHER
LASER DCP 8152 DN

FMB/1026

PC c17

47705 8/1TB ws. 15L

|

R—18/O960

HSOG LENOVO

EE BERILO WANDERLEY

in loco dos bens alocados

'

MON. LED 21,5 PR BR AOC

||

R—18/0961
~

EE PROF. FRANCISCO IVO

CAVALCANTE
!

MONITOR 19,5 LED WIDE

R—24/1913 e 1914

COMPUTADOR MIRANDA
PENTIUM 4GB SOOGB WIN

Mª“ 1915 ª 1916

SPLIT GREEN 12MB

||

VENTILADOR DE PAREDE DE
60 CM NEW PREMIUM
|

CEJA PROFª LIA CAMPOS

Kºªlª/0408

0427

R—04/O432 & 0451

CADEIRA PRESIDENTE LUXO
GIRATÓRIA

R—04/O452 e 0453

R—04/0454

BROTHER

]]

ª

CADEIRA SECRETARIA FIXA

MULTIFUNCIONAL LASER
EE PROF. LUIS ANTONIO

R—24/1917

VENTILADOR DE PAREDE

]]

R—66/0965
~

!
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Unidade Executora

“

Descrição do Bem

"

]

~
~~

FOGÃO ALTA PRESSÃO VAPZP

1358/0448

VENANCIO
~

Nº de Tombamento

~

~

~

|

|

FREEZER 2505 ESMALTEC

][

BEBEDOURO PRESSÃO INOX

||

BEBEDOURO GARRAFÃO

B-58/O4-52

PRETO

CADEIRA FIXA CORES
DIVERSAS

B—58/0456 & 0462

][

358/0465

12.000BTUS

COMPUTADOR MIRANDA

MONITOR 18,5 LED WIDE
ESTABILIZADOR 300ª

][
!!

|]

B-58/0466

]

868/0468
13-73/1029
'

CONDENSADOR LG SMILE
24.000 BTUS FRIO 220V

13-73/1035

FOGÃO IND. GBC P7 3BS/3BDP
STANDARD

VENTILADOR DE PAREDE
60CM METAL NEW PREMIUM

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
8 LTS

]

B—58/0467

FREEZER HORIZONTAL 480 LT
COM 2 PORTAS

VENTILADOR DE PAREDE
60CM PT TWISTER INMETRO

EE PROFª MARIA QUEIROZ

B—58/0463

358/0464

UNID. EVAP. PHILCO

OLIVEIRA

0454

358/0455

CAIXA AMPLIFICADA
MULTIUSO

EE VER. ]OSE MOACIR DE

&

LIQUIDIFICADOR IND.
C/NORMA SIEMSEN

ESTANTE 06 PRATELEIRAS

[

]

B—58/0450

B-58/0451

VENTILADOR ARGE PAR. 60CM

EE ELIA DE BARROS

B—58/O44-9

R—72/O'719 &

]

0728

R—72/0729

R—72/0730

&

0739

R—72/O740

VENTILADOR DE COLUNA
50CM PREMIUM

R—72/0741

&

0743

VENTILADOR TWISTER DE
PAREDE PRETO 60CM ARGE

R-25/0616

&

0619

ESTANTE DE 25CM COM 03
BANDEJAS

R—25/0620

&

0629

ESTANTE DE 25CM COM 05
BANDEJAS

R-25/0631

&

0634

ARMÁRIO EM MDF
100X35X50LM

Rªfª/0636

a

0643

EE DES. REGULO TINOCO
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 045—005/2015, de 07/10/2016, 0
Setor de Tomada de Contas/Fundo Estadual de Educação/SEEC/RN apresentou por meio de
e-mail, em 03/11/2016, um relatório de resposta ao FNDE que informa O emplaquetamento
de parte dos bens com apresentação de suas fotografias e apresenta O seguinte
esclarecimento quanto aos bens não emplaquetados: "não encontrada & plaqueta de
tombamento e a direção solicitou a reimpressão pela COMPS/SEEC".

Análise da equipe:
Após análise da manifestação, verificou-se que continuam pendentes de
emplaquetamento os seguintes bens:

Unidade Executora
COL. EST. DO ATHENEU

NORTERIOGRANDENSE

H

Descrição do Bem

CAVALCANTE

1305/1024

LIQUIDIFICADOR COPO EM
INOX

R—05/1025

~

][

COMPUTADOR MIRANDA
PENTIUM 4GB 500GB WIN
SPLIT GREEN 12MB

CADEIRA SECRETARIA FIXA
CADEIRA PRESIDENTE LUXO
GIRATÓRIA

MULTIFUNCIONAL LASER
BROTHER
[HE

ELIA DE BARROS

ll

BEBEDOURO GARRAFÃO

R-24/1913

e

~

1914

Mªt/1915 º 1916
"

VENTILADOR DE PAREDE DE
60 CM NEW PREMIUM
CEJA PROFª LIA CAMPOS

Nº de Tombamento

LIQUIDIFICADOR COM 3
VELOCIDADES

MONITOR 19,5 LED WIDE

EE PROF. FRANCISCO IVO

“

R-24/1917

~

Rºlª/0408 ª 0427
H

R-04/0432 a 0451

R-04/0452 e 0453
_

R-04/0454
B-58/0451

Quanto aos demais produtos foi demonstrada a adoção de providências que
sanam a impropriedade verificada, guardada a devida cautela, por não ter havido a
verificação in loco do emplaquetamento.

A ausência da identificação do bem por meio de plaqueta com o
correspondente número de registro patrimonial do bem contraria O disposto no § 29 do art.
25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, 0 qual estabelece que as Entidades
Executoras (Secretaria de Educação) deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus
respectivos patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e fornecer, em
seguida, às Unidades Executoras das escolas de suas redes de ensino os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação
nos bens, de modo a facilitar sua identificação.
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Dessa forma, permanece a constatação.

3.4 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não
foram localizados.
Fato:
Em visitas às escolas, constatou—se a ausência de bens adquiridos com os
recursos do Programa, em desacordo com o art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Evidências:

~
~

Inspeção in loco nas escolas, Guia de Tombamento de Bens Móveis
fiscais, conforme tabela:

~
.

.

Unidade Executora
CEJA PROF. FELIPE
GUERRA

. , .
Total
Nº
Data
Umtano
Impiàgsnado
Pagamento Tombamento
R$

_

Descriçao do
Bem

NF

EXTINTOR
PEQUENO 4K6

341/2015

11/05/15

R-02/0514

4671/2015

22/04/15

R—05/1019

4671/2015

22/04/15

ROE/£3203

96/2015

08/05/15

Rªí/01203“

372/2015

21/12/15

279/2015

22/12/15

FOGÃO

INDUSTRIAL
COMõBOCAS

.

COL. EST. DO
JOGO DE MESA
ATHENEU
COM4
NORTERIOGRANDENSE CADEIRAS
JOGO DE MESA

COM4
CADEIRAS
CEJA PROEª LIA

CAMPOS

~

VENTILADOR
DE TETO
COMERCIAL

notas

e

R-04/0428 a
0431

150,00

_

760,00

760,00

345,00

690,00

345,00

690,00

159,00

636,00

ACC 220v
EE PROFª MARIA

QUEIROZ
[EE NESTORLIMA
[

VENTILADOR
DE COLUNA
50CM
PREMIUM

[NOBREAK

]]

580/2015

[[

N/I

09/03/15

R-48/0733
!

276,40

]

Total R$

310,00
]

310,00

3.086,00]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 045—005/2015, de 07/10/2016, o
Setor de Tomada de Contas/Fundo Estadual de Educação/SEEC/RN apresentou por meio de
e-mail, em 03/11/2016, um relatório de resposta aO FNDE com as seguintes justificativas:

Após realizada inspeção in loco nas escolas quantº à ausência dºs bens,
verificamos:

é
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1) CEJA PROF FELIPE GUERRA:

Extintor pequeno 4 kg (R-02/0514): entregue boletim de ocorrência para justificar
ausência (anexo 1).
-

2) COLÉGIO ESTADUAL DO ATHENEU NORTE RIO GRANDENSE:
-

Fogão industrial 6 bocas (R—05/1019): não localizado.
mesa com 4 cadeiras (R-05/1020 à 1023): não localizado.

Jogo de

3) CEJA PROFA LIA CAMPOS
-

Ventilador de teto comercial ACC 220V (R-04/0428

à 0431 ):

não localizado.

4) ESCOLA ESTADUAL PROFA MARIA QUEIROZ
-

Ventilador de coluna 50 cm Premium (N/I): não localizado, estava no conserto, e
corresponde ao R-72/0743, cujo objetojá está também incluído no relatório dos que
faltam tombamento, a diretora nos apresentou a nota de serviço, bem como a foto já
na escola e com tombamento (anexo 2).
5) ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA

Nobreak (R—48/0733): localizado em armário cuja chave não havia sido encontrada,
com foto anexa (anexo 3).

—

Análise da equipe:
Quanto ao extintor de incêndio (Patrimônio: R—02/0514) adquirido pelo CEJA
Professor Felipe Guerra, foi apresentado um Boletim de Ocorrência que demonstra a baixa
desse bem por motivo de furto; mas, cabe a ressalva de que esse boletim somente foi
registrado após a fiscalização desta Auditoria, quando caberia o seu registro no momento da
constatação do furto.

Foi apresentada uma Ordem de Serviço, de 10/08/16, para conserto de um.
ventilador de coluna SOCm premium em nome da B.B. Professora Maria Queiroz, justificando
o motivo da ausência desse bem no momento da inspeção realizada na escola e, também,
fotografia do bem com plaqueta de patrimônio nº R—72/0743,, demonstrando o Vínculo do
bem com os documentos anexos à prestação de contas do PDDE/2015 da Unidade Executora
dessa Escola.

Quanto aos demais bens citados no campo evidências as UEX não
apresentaram os bens e tampouco registros de controle patrimonial que comprovassem &
baixa patrimonial, alguma destinação diversa ou a obsolescência desses bens.
Em relação ao No Break (RAS/0733) adquirido pela E.E. Nestor Lima, foi
apresentada justificativa para a ausência do bem no momento da inspeção in loco e
apresentada fotografia de um aparelho MÓDULO DE PROTEÇÃO PROTECTOR com duas
plaquetas com números de patrimônio “806011/07 e R—48/0722". No entado, ainda não foi
comprovada a alocação desse bem na Escola, pois os números de patrimônio verificados na
fotografia diferem daquele registrado para o bem objeto de análise e, conforme verificado

no catálogo do fabricante BMI da marca PROTECTOR,
Proteção" não se trata de "No Break".

o

produto da foto "Módulo de

A não localização de bens permanentes adquiridos por Unidades Executoras
demonstra o não atendimento à determinação do art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013, quanto à guarda e conservação dos bens, conforme disposto a seguir:

Art. 25

Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos
expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das EEx
destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo
esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

a
e
a

Dessa forma, permanece a constatação, devendo ser impugnados os
pagamentos desses bens com exceção dos valores referentes ao extintor de incêndio
(Patrimônio: R-02/0514) e ao ventilador de coluna SOCm premium.

Identificaçãº dº respºnsáveh
CPF:

-.546.334--

Valor Original:

R$ 3.086,00

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2012

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veiculos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 2862/2012, CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS PRONACAMPO,
nas subações ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 e ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 4635988156
Extensão dos exames:
Analisada a importância de R$ 29.205.849.15 (vinte e nove milhões, duzentos
cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), correspondente ao total
de pagamentos realizados com recursos da conta específica do Programa Caminho da
Escola, sendo R$ 28.479.200,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e
duzentos reais) valor de repasse do FNDE e R$ 726.649,15 (setecentos e vinte e seis mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e quinze centavos) referentes à rendimentos de aplicação
financeira. Foram adquiridos 151 (cento e cinquenta e um) veiculos tipo ônibus ORE 1 e
ORE 3, que atenderam a 129 municipios conforme planilha de distribuição constante dos
papéis de trabalho.
e

Cabe esclarecer que o valor de R$46.359.881,56, anotado no campo
“montante dos recursos financeiros" corresponde ao total dos recursos transferidos a conta
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do Plano de Ações Articuladas-PAR, no exercício de 2012,

6178,

OJ'X

Foram vistoriados os veículos placas nº OIV 2347, OJX 6157, OJV 2347, OJX
9066 E OJZ 0098.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do Programa Caminho da
Escola englobaram & conciliação dos débitos entre a conta específica do Programa e os
respectivos documentos fiscais comprobatórios da execução & comprovantes de
pagamentos. As aquisições foram realizadas por meio de adesão às atas do FNDE.

Constataçõesz

4.1 Não formalização de processo administrativo.

Fato:
Os documentos referentes aos atos de destinação e distribuição dos veículos
adquiridos no âmbito do Termo de Compromisso nº 2862/2012 não foram formalizados em
processo administrativo, contrariando o inciso I, parágrafo único do art. 29 da Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.

Evidências:
Documentos sem nº
-

e sem

data:

Mapeamento da Distribuição do Transporte Escolar, Gabinete da Governadoria;

—

Entrega do Transporte Escolar 146 ônibus Gabinete da Governadoria; e

—

Termos de Permissão de Uso Gratuito de Bem Móvel, SEEC/RN e Municípios.

—

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 045-007/2016, de
07/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, apresentou por
meio do Ofício nº 2217-2016—SEEC-SEG, de 11/10/2016, a seguinte justificativa:
Esta Coordenadoria de Assessoria Técnica e de Planejamento ATP da Secretaria de
Estado da Educação e Cultura - SEEC assumiu suas funções em 25/06/2016 e os
documentos referentes aos atos de destinação e distribuição dos veículos adquiridos
com no âmbito do Termo de Compromisso nº. 2862/2012, bem como (1 formalização
dos processos administrativos foram anteriores a data de assunção das funções de
Coordenação do referido setor,
—

Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da SEEC/RN, & não formalização em processo
administrativo dos documentos referentes aos atos de destinação e distribuição dos veículos
adquiridos contraria o inciso I, parágrafo único do art. 29 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
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de 1999 combinado com o disposto na Portaria/MP nº 171, de 28 de dezembro de 1999, e
Portaria Normativa/MPOG nº. 5, de 19 de dezembro de 2002 que estabelecem as rotinas e
os procedimentos a serem observados na formação dos processos administrativos.
Desta forma, permace

&

constatação.

4.2 Motorista sem curso de especialização para condução de escolares

Fato:
Nas Prefeituras Municipais de Caraúbas/RN e Vila Flor/RN, verificou-se que
os condutores dos veículos, respectivamente, placas OJV 2327 e OJX 6178 não possuem
curso especializado para condução de escolares nos termos da regulamentação do
CONTRAN, contrariando o inciso V do Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos condutores Sr. Valce'lio Wagner
de Oliveira e Sr. Diogo Moises.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
SA nº 045—007/2016, de
07/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, apresentou por
meio do Oficio nº 2217-2016-8EEC—SEG, de 11/10/2016, a seguinte justificativa:
—

É de responsabilidade dos Gestores Muinicipais a contratação de profissionais com
habilitação para realizar a condução de veículos destinado ao Transporte Escolar. É
fato que somente poderá ser realizada por condutores que atendam aos 06 (seis)
requisitos, regulamentados pela Resolução do CONTRAN, entre eles a aprovação em
curso especializado.

Entretanto, segundo relato dos Gestores os mesmos estão enfrentando dificuldades
para contratação de motoristas qualificados, já que a maioria dos seus funcionários
encontram—se em final de carreira e os recentemente contratados não tem condições
ãnanceiras de arcar com as despesas da qualificação necessária para assumir o cargo.
Portanto, é de responsabilidade do Municipio arcar com as consequências dessa
prática tão frequente, que vai desde a omissão na fiscalização até a responsabilização
administrativa. A falta de mão de obra tem se tornado uma das grandes preocupações
da Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte do
Escolar CPATE, tendo em vista que o risco de admitir um profissional desqualificada
poderá acarretar sérios problemas, principalmente colocar em perigo a segurança dos
usuários. Por outro lado, a não contratação desse profissional com habilitação
específica, pode acarretar na falta da prestação do serviço aos maiores interessados
—

que são os alunos.

A Secretaria Estadual de Educação e Cultura SEEC, através da CPATE ciente da
situação ora encontrada tem realizado um trabalho de conscientização junto aos
municípios enfatizando as consequencias causada pela contratação de motoristas sem
a devida qualijicação.
—
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Análise da equipe:
Em que pese a manifestação da SEEC/RN, a não comprovação, por parte da
Entidade beneficiária dos recursos da habilitação para condutores de veículos destinados ao
transporte de escolares contraria o disposto na alínea "”b do inciso II do artigo 15 da
Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, que estabelece;
b) o condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá atender aos
requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e quando de embarcação,
possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade competente;

Incisos II e V, do artigo 138 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 do Código de
Transito Brasileiro CTB.
—

II ser habilitado
V

-

na categoria D; e

ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do

CONTRAN.
Dessa forma, permanece a constatação.

4.3 Veiculo sem utilização

Fato:
Na Prefeitura Municipal de Viçosa/RN, verificou—se que o veiculo placa OJX
9066 não está sendo utilizado para o transporte de alunos da rede estatual de ensino,
contrariando a Cláusula terceira, do Termo de Permissão de Uso Gratuito de Bem Móvel nº
46/13.

Evidências:

Visita ao município e Relação de alunos matriculados por rota e turno,
usuários do Transporte Escolar da rede pública estadual e Termo de Permissão de Uso
Gratuito nº 46/13.
Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
SA nº 045—007/2016, de
07/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, apresentou por
meio do oficio nº 2217-2016—SEEC—SEG, de 11/10/2016, a seguinte justificativa:
—

A Comissão Permanente de de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar
- CPATE, através de suas fiscalizações, identificou que dos 146 ônibus distribuidos,
alguns municípios não se enquadravam nos critérios apresentados no Plano de
Trabalho anexada ao Processo e como providência enviou Ofício às Secretarias
Municipais de Educação, solicitando a relação dos alunos beneficiados pelo
Transporte Escolar, bem como as rotas realizadas por estes ônibus. Diante da
situação encontrada, esta Secretaria está realizando um estudo para executar uma
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nova redistn'buição dos veículos aos municípios para o ano de 2017, com o objetivo de
os alunos da Rede Estadual de Ensino que necessitam desse
benefício em questão.

favorecer realmente

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa apresentada pela SEEC-RN, & Cláusula Terceira,
do Termo de Permissão de Uso Gratuito de Bem Móvel, estabelece como finalidade do bem,
sua utilização, exclusivamente, para o transporte escolar de alunos da rede estadual e
municipal de ensino existentes no município, todavia & SEEC-RN, informa que está

realizando um estudo para executar uma nova redistribuição dos veículos aos municípios
para o ano de 2017, com o objetivo de favorecer realmente os alunos da Rede Estadual de
Ensino que necessitam desse benefício, corroborando O fato apontado de que 0 veículo não
vem sendo utilizado para o transporte dos alunos da rede estadual de ensino.

a

Portanto, permanece a constatação, uma vez que
adotar as medidas semeadoras que o caso requer.

&

SEEC-RN comprometeu-se

4.4 Veículo não localizado

Fato:
A SEEC-RN não apresentou à equipe de fiscalização do FNDE o veículo placa
OJX 9216, que conforme o Plano de Distribuição deveria estar alocado em Natal/RN, em
desacordo com os itens I e II do Termo de Compromisso nº 2862/2012.

Evidências:
Constatação in loco e Planilha de controle da Comissão Permanente de
Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar da Secretaria de Estado da
Educação do Rio Grande do Norte.

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria — SA nº 045-007/2016, de
07/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, apresentou por
meio do Ofício nº 2217—2016-SEEC—SEG, de 11/10/2016, a seguinte justificativa:
Antes de apresentar essa justificativa, é importante registrar que a atual Gestão
assumiu esta Secretaria em maio deste ano, e através da Comissão Permanente de
Acompamhamento e fiscalização do Transporte Escolar - CPATE, tomou conhecimento
que o veículo de Placa OjX 9216, que deveira estar alocado em Natal, não se
encontrava neste munciípio, e que o mesmo havia sido enviado para Mossoró para
atender uma demanda de urgência.
A CPATE imediatamente entrou em contato com todos os técnicos responsáveis pelo
Transporte Escolar das 16 DIREC, com o objetivo de localizar o referido veículo,
Tendo sido localizado pelo técnico da iãº DIREC na cidade de Marcelino Vieira.

Diante da constatação a Comissão está providenciando toda a documentação para
regularizar 0 Transporte Escolar no mencionado Município, através do Termo de
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Cessão de Uso.

Apresentou também Declaração:

Declaro para os devidos fins que se fizer necessário que, o ônibus placa OJX 9126/RN
além de transportar alunos da Rede Estadual e Municipal durante o dia, faz também o
transporte de alunos universitários no período noturno para a cidade de Pau dos
Ferros/RN das Instituições de Ensino Superior como : UERN, UFERSA, IFRN E
EACEP. Como também alunos de cursos pronssíonalizantes.

Análise da equipe:
Embora & SEEC/RN tenha declarado que o veículo de placa OJX 9216 está
transportando alunos da rede estadual e municipal como também alunos universitários no
município de Marcelino Viieíra/RN, não foi apresentado o Termo de Permissão de Uso
Gratuito de Bem Móvel, documento comprobatório do remanejamento deste veículo,
contrariando o disposto no Termo de Compromisso nº 2862/2012, conforme segue:

- Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações
delimitadas no Plano de Ações Articuladas PAR, elaborado e aprovado.
/

—

ll

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

Portanto, permanece

a

constatação.

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos;
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.2,
33, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, e 4.6 foram verificadas impropriedades na operacionalização do
Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo

programa;
5.3. Identifícou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 3.1 e
3.4 devendo o responsável ser diligenciado & regularizar a situação;

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

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre

o

cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas;
5.5. Deve, ainda, a Diretoria Técnica 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; e
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5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia.

6. Recomendações:
6.1. A DIATA

6.1.1. Diligenciar os responsáveis pelas Unidades Executoras a restituir
valor original impugnado de R$ 40.637,09 (quarenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e
nove centavos), correspondente aos valores e datas constantes no quadro demonstrativo do
campo evidência da constatação 2.1 deste Relatório de Auditoria. A restituição aos cofres do
FNDE, a título de ausência de apresentação de prestação de contas, deverá ocorrer no
prazo de 30 (trinta) dias, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir
daquelas datas. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessando em seu sítio Virtual. pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que 0 recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980—02. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação à Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providênCias que tomou visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
o

—

—

—

subitem(ns) 3.1.

Norte,(CPF:

6.1.2. Diligenciar a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do

_,546.334—.), a restituir o valor
oitenta e seis reais), correspondente aos
valores e datas constantes no quadro demonstrativo do campo evidência da constatação 2.4
deste Relatório de Auditoria. A restituição aos cofres do FNDE, a título de não localização
de bens permanentes adquiridos por Unidades Executoras e incorporados ao patrimônio da
Entidade Executora (Secretaria), deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, acrescidos de
juros e correção monetária aplicados a partir daquelas datas. Para o cálculo do montante a
ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU,
acessando
em
seu
sítio
virtual
pela
página
"http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
original impugnado de R$ 3.086,00 (três mil
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"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,“ preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 2121980—02. Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar
comunicação a Diretoria Financeira - DIEIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e para que essa Diretoria informe a COAUD, no prazo de 30
(trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o
ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitem(ns) 3.4.
6.2. ADIRAE

6.2.1. Observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de
17/03/1964, quanto à necessidade de descrição detalhada dos produtos e/ou serviços nas
notas fiscais e demais documentos comprobatórios de despesas para a perfeita identificação
e caracterização do objeto adquirido, conforme subitem(ns) 3.2.
6.2.2. Notificar a SEEC—RN para que, em prazo certo, comprove perante
o FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados pela equipe de
fiscalização da autarquia no campo análise da equipe do ponto correspondente deste
relatório, mediante relatórios fotográficos, conforme subitem(ns) 3.3.

6.2.3. Notificar a SEEC-RN, sobre a necessidade de identificar os
comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE, de acordo com os
preceitos contidos na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme subitem(ns) 1.1.
6.2.4. Notificar a SEEC-RN, para que apresente a DIRAE/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
subitem(ns) 1.2.
6.2.5. Avaliar imediatamente a situação verificada na execução dos
recursos financeiros repassados à conta do PNAE, com relação ao Programa Mais Educação,
adotando medidas junto a SEEC—RN que se mostrarem pertinentes ao caso, de forma a
assegurar a adequada transferência dos recursos do Programa às escolas estaduais,
conforme estabelecido na legislação específica do Programa, adotando ainda, se necessário,
iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia, conforme subitem(ns) 1.3.

6.2.6. Notificar a SEEC-RN para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE medidas concretas Visando assegurar o atendimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em função do
número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 69, § 5º da Resolução CD/ENDE Nº 26, de 17 de junho de 2013),
conforme subitem(ns) 1.4.
6.2.7. Encaminhar ao CAE-Conselho de Alimentação Escolar / RN em

5
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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,
(exercício de 2015).
—

6.2.8. Orientar a Entidade para que, observe as normas do programa
quanto à utilização tempestiva dos recursos do PNATE, garantindo assim a adequada
aplicação dos recursos em benefício da clientela alvo do programa, conforme subitem(ns)
2.1.

6.2.9. Para informar ao CACS/FUNDEB, quanto à necessidade de
implementação de medidas de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos
utilizados no PNATE, 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) 2.2.

6.2.10. Notificar a SEEC/RN para, que em prazo certo, adote
providências com vistas a regularização do curso especializado para condução de escolares
para os condutores de veículos escolares identificados pela equipe de fiscalização, nos
termos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme subitem(ns) 4.2.
6.2.11. Orientar & SEEC/RN para que observe o disposto na Portaria/MP
nº 171, de 28 de dezembro de 1999, combinado com a Portaria Normativa/MPOG nº. 5, de
19 de dezembro de 2002, quanto a formalização de processo administrativo, conforme
subitem(ns) 4.1.

6.2.12. Orientar a SEEC/RN para que adote medidas visando regularizar
a documentação da transferência do veículo para o municipio de Marcelino Vieira/RN ,
conforme subitem 4.4. conforme subitem(ns) 4.4.

6.2.13. Orientar a SEEC/RN
município de Viçosa/RN, de forma a assegurar que

a

o

rever a alocação do ônibus para o
veículo atenda alunos matriculados na

rede estadual, conforme subitem(ns) 4.3.

7. Encaminhamento:

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

24, de 17/11/2015;

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 6.2 ; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
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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;

Coordenação de Auditoria

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

7.3.

à

-

7.4. à Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PDDE/2015, PNATE/2015, PAR Termo de
—

—

Compromisso nº 2862/2012;

e

7.5. à Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte,
para conhecimento e providências cabíveis.

Em 11/11/2016

~~
~

DIFIPLG'OFIC/AUDIT

~

4/

DIFIP/COFIC/AUDIT

11?“sJ

/COFIC/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 31/2016
DESPACHO

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

Emª/jªmªis
=

hefe da DIFIP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 254866).

~

Auditora-Chefe Substituta
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