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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 32/2016

SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS

Auditoria realizada no período de 17 a 28 de outubro de 2016, objetivando
verificar a'adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e procedimentos
adotados pela Secretaria de Estado da Educação no Rio Grande do Sul » SEDUC/RS, na
execução dos programas educacionais financiados com recursos descentralizados pela
Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna PAINT/2016.
—

A fiscalização verificou a aplicação dos recursos repassados no montante de
R$36.688.829,22 (trinta e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e Vinte e
nove reais e vinte e dois centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015 - 0.8. nº 127/2016,
Valor R$ 1.091.077,31 (um milhão, noventa e um mil, setenta e sete reais e trinta e um
centavos), referente ao item 119 do PAINT/2016.
Analisado por:
-

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercício 2014 0.8. nº 118/2016, Valor
R$487.161,91, (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e noventa e
um centavos) referente ao item 121 do PAINT/2016.
Analisado por:
-

—

—

'

Plano de Ações Articuladas PAR TC nº 201304509 Caminho da Escola, exercício 2014 08 nº 117/2016, Valor: R$35.110.590,00 (trinta e cinco milhões, cento e dez mil, quinhentos
e noventa reais) referente ao item 120 do PAINT/2016.

-

—

—

Analisadopon

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2016

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 5743634550
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no montante de
R$1.091.077,31(um milhão noventa e um mil e setenta sete reais e trinta e um centavos), no
exercício de 2016, correspondente à prestação de contas de quarenta e três (43) unidades
executores relacionadas no quadro demonstrativo, referente aos pagamentos realizados
entre os meses de março a julho de 2016.
Executora

[Código

|43107141 Circulo de Pais

e

~
~

Mestres da EE de Ef Profes Langendonck

43107168 Circulo de Pais e Mestres da EE de Ef Rio defjaneiro

A________;A

43107931 Circulo de Pais e Mestres da EE de Ef Souza Lobo

~

[43173306 Círculo de Pais e Mestres da EE de Bus Medio Cristovao Colo
143107079” Circulo de Pais e Mestres da EE de Bus Medio Prof Alcides C

|43106196|| Circulo de País e Mestres da EE de

1

E 2 Graus Rafaela Remi

43107133 Circulo de Pais e Mestres da EE de

1

G

~
~

Profa Violeta Magalh

~
~
~ ~
~
43106587 Circulo de País e Mestres da EE de

1

Grau Italia

1

Grau no Bairro Jd Lind

~

43107990” Circulo

“de

Pais e Mestres da EE de

~

43174337] Círculo de Pais e Mestres da EE Especial Cristo Redentor
43107982 Circulo de País e Mestres da EE Fundamental Raul Pilla
43109268 Circulo de País e Mestres da EE Ministro Salgado Filho
|

|4310632ª| Circulo de País

e

Mestres da Esc Estadual de

[43106307 Circulo de País

e

Mestres da Escola Estadual; de Ef Deic

1 G

Erico Vem

~

43106943 Circulo de País e Mestres da Escola Est de

1

Grau Paran

43107311 Circulo de País e Mestres da Escola Estadual de EF Itamarati

|

|

|

43107923 Circulo de País e Mestres da Esc.1g Cel Aparício Borges

'43108709 Circulo de País e Mestres do Col Estadual Elpídio Ferreira

43108113" Circulo de País

e

Mestres do Col Estadual Florindo Tubino

43108032 Circulo de País

e

Mestres do Col Estadual Prés Arthur da C

43109187 Circulo de Pais

e

Mestres do Col Estadual Prof Elmano Lauf

I

|43108717l Circulo de País

e

Mestres do Gol Estadual Conego Paulo de

|

~

~

|43106595|| Circulo de Pais e Mestres do Colegio Estadual Japao

[43108024H Circulo de Pais e Mestres do Colegio Estadual Piratini

|43108180 | Circulo de País e Mestres do Colegio Estadual Ruben Berta

~

43108040 Círculo de Pais

e

Mestres do Instituto Estadual Rio Branco

43105165 Circulo de Pais

e

Mestres Escola Tecnica Estadual Irmao Ped

43105807 Circulo depaís e Mestres da EE de Educ Basi'ca Almirante Ba

43105564 Circulo Pais e Mestres da EE
43174329 Circulo Pais

e

1

Grau Prof Luiza T Lauffer

Mestres Esc Est Especial Recanto da Alegria
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[43106790[[ Cpm da EE de Educacao Basica Monsenhor Leopoldo Hoff
I43106048II Cpm da EE de Ensino Medio Carlos Fagundes de Mello
[43107125[[ Cpm da Esc de 1e2 Graus Prof Sarmento Leite

[

~
'.

[

[

[43106242 Cpm da Esc Est de EF Dr. Jose Loureiro da Silva
[

I

I43107354 Cpm da Esc Est de Primeiro Grau Visconde do Rio Grande
I

[43105386 Cpm da Esc Est de

1

e 2 Grau

Prof Gema Angelina Belia

Graus Cel Afonso Emilio Massot

Cpm da Esc Est de

1

e 2

43105904 Cpm da Esc Est de

1

Grau Araujo Viana

43107281

1

Grau Incompleto Vera Cruz

I43108733

Cpm da Esc Est de

43106021[ Cpm da Escola Estadual de I Grau Candido Portinari
43105190I Cpm da Escola Estadual de
[43106927[ Cpm E E de

Grau Dom Joao Becker

[

Grau Inc Maria Cristina Chika

1

I43108792I Cpm Esc Est

2

1

1

Grau Inc Profa Thereza Noronha Carvalho

[

Constatações:
1.1 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
A SEDUC/RS disponibiliza uma nutricionista, cadastrada como Responsável
Técnico (RT) e uma nutricionista no quadro técnico (QT) para o atendimento de 986.110
alunos matriculados na educação básica em 2016, 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 398 profissionais para o atendimento às ações do Programa além
do responsável técnico.

Evidências:
Relatório extraído do Sistema de Cadastro de Nutricionistas do PNAE

—

SIMEC em 19/10/2016 e reunião com a responsável técnica em 19/10/2016, ressalta—se que
a reunião não foi levada a termo.

Manifestação da entidade:
S.A. nº 046-001/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
24/10/2016 a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul SEDUC/RS,
apresentou por meio do Ofício GAB/DICON/SEDUC Nº 003/2016, de 04 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
—

—

Departamento Pedagógico informa que no dia 07 de outubro de 2016 foi publicada
no Diário Oficial do Estado, em anexo, pagina 5 e 6, a nomeação de 27 técnicos em

O
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nutrição. Na página da SEDUC do dia 07 de outubro visualiza-se a noticia.

Análise da equipe:
A SEDUC/RS justificativou, que houve a nomeação de 27(vínte e sete) técnicos
de nutrição para o quadro técnico da SEDUC/RS que atuarão nas coordenações regionais
com a função de controlar a distribuição dos alimentos nas instituições de ensino, orientar
sobre as boas práticas de saúde escolar, bem como observar a manutenção e a execução dos
cardápios elaborados.
Ressalta-se que a nomeação dos 27(vinte e'sete) profissionais, conforme
justificativa da SEDUC/RS, ainda não se traduziu em ações de controle e acompanhamento
inerentes ao quadro técnico responsável pela execução dolPrograma, uma vez que estes
ainda não estão lotados no setor.
O quantitativo de 2(dois) profissionais de nutrição lotados no setor
responsável pela Alimentação Escolar da SEDUC/RS contraria determinação contida no é 29
do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos
parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora,
para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº
465, de 23/08/2010, conforme segue:

~

Nº de alunos Nª Nutricionistas

Carga horária TÉCNICA
mínima semanal
reComendada

Até 500

1

RT

SOihoras

501 a 1.000

1

RT +

QT

30:h0ras

[1001 a 2500 "1 RT + 2 QT

||30:horas

RT + 3 QT

||30'horas

[2.501 a 5.000

Acima de
5.000

|1

1

1 RT + 3 OT 9 + 01 QT
de 2.500 alunos

~

&

cada fração

30

hºrªs

~

Dessa forma, em que pese a Secretaria informar a ampliação do quadro
técnico com a contratação de 27 profissionais de nutrição, permanece a constatação para
que & DIRAE acompanhe a efetiva lotação destes profissionais no setor responsávél pela
Alimentação Escolar bem como o desenvolvimento das ações inerentes ao PNAE visando o
efetivo atendimento ao disposto na Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010.

1.2 Atuação deficiente do

nutricionista responsável pelo Programa.

Fato:
Não foram apresentados relatórios técnicos ou outros documentos que
comprovassem, no exercício de 2016, a atuação do Responsável Técnico e da equipe de
nutricionistas na execução e acompanhamento do Programa, conforme previsto no
parágrafo lº do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
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verificação in

Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 0464000/2016 de 11/10/2016 e
1000 nas escolas estaduais:
I-

Colégio Estadual Inácio Montanha

-

Escola Estadual de Ensino Médio

-

Colégio Estadual Leopoldo Protásio Alves

e

I

Fundamental Paula SoaresI
I

—

Escola Estadual Rio Grande do Sul
I

I-

Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles

I-

Colégio Estadual Cel. Emilio Massot

I-

Escola Estadual Professora Leopolda Barnewitz

I-

Escola Estadual Professor Olintho de Oliveira

I-

Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus

I
I

~

—

Escola Estadual Básica Lourenço Von Langendonok

—

E.E. Paraiba

I-

E.E. Quilombola de Ensino Médio Santa Teresinha

I- E.E. de

Ensino Médio Hilário Ribeiro

I—

EEEF. Marechal Floriano Peixoto

I—

EEEF. Luciana de Abreu

I-

Colégio Estadual Japão

—

-

I

'

Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca

I

I
I

I

Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia

I—

Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Alcides Cunha

I-

Escola Estadual de Educação Básica Almirante Bacelar

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - S.A. nº 046-001/2016, de
24/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul SEDUC/RS,
apresentou por meio do Ofício GAB/DICON/SEDUC Nº 003/2016, de 04 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
—

A Assessoria de Alimentação Escolar e Nutrição deste Departamento informa que as
escolas da rede pública estadual são visitadas pelas nutricionistas por amostragem,
sendo que a EEEF Estado do Rio Grande do Sul foi visitada neste ano letivo. As
responsáveis pela alimentação escolar das Coordenadorias Regional de Educação—
CRE possuem rotinas itinerantes de visitas às escolas e retorno às nutricionistas das
visitas realizadas.

Análise da equipe:
A Secretaria informou em atendimento à solicitação de auditoria, que as
escolas da rede pública estadual são Visitadas pelas nutricionistas, por amostragem, e que

&
~

RA. Nº 32/2016 [SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

sªe

as responsáveis pela alimentaçâo escolar nas Coordenadorias Regionais de Educação
CRE's possuem rotinas itinerantes de Visitas, repassando as informações às nutricionistas

—

responsáveis técnicas sobre as visitas realizadas. No entanto não foram apresentados
relatórios que comprovassem o acompanhamento técnico na execução do Programa pelo
corpo técnico de nutrição da secretaria e tampouco pelos responsáveis pela alimentação
escolar das Coordenadorias Regionais de Educação-CRE, relacionados às visitas realizadas
em 2016.

Ainda, conforme visitas in loco às escolas estaduais, verificou-se que os
cardápios elaborados pela equipe técnica de nutrição não estavam sendo seguidos pelas
unidades escolares, que havia escolas com as cozinhas e' refeitórios interditados pela
Vigilância Sanitária devido à má conservação das instalações destinadas ao preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios.
A continuidade dos problemas relacionados indica a deficiência no
acompanhamento técnico na execução do Programa pelo corpo técnico de nutrição com
agravante de que & SEDUC/RS dispõe apenas de 02(doís) nutricionistas para o atendimento
a toda rede de ensino, sendo esse quantitativo insuficiente para desempenhar todas as
competências elencadas nos incisos I a II, do âlº, no art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, conforme segue:
'

nutricionista Responsável Técnico RT pelo Programa e aos demais
nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições

519 Compete ao

—

estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

I - realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de
acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a
vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros
alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e

III

—

coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com
da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
—

a

coordenação pedagógica

Dessa forma, mantém - se a constatação.

1.3 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A SEDUC/RS não aplicou o teste de aceitabilidade, de modo a avaliar a
aceitação dos cardápios praticados frequentemente, contrariando o disposto no art. 17, da
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-000/2016, de 11/10/2016,
reunião com & Responsável Técnica pelo Programa, em 19/10/201, e verificação in loco nas
escolas estaduais:
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I-

Colégio Estadual Inácio Montanha

1-

Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Paula Soares]

-

I

Colégio Estadual Leopoldo Protásio Alves

I

I-

Escola Estadual Rio Grande do Sul

I-

Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles

I-

Colégio Estadual Cel. Emilio Massot

I-

Escola Estadual Professora Leopolda Barnewitz

I—

Escola Estadual Professor Olintho de Oliveira

I—

Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus

I—

Escola Estadual Básica Lourenço Von Langendonck

I

I—

EE. Paraiba
EE. Quilombola de Ensino Médio Santa Teresinha
EE. de Ensino Médio Hilário Ribeiro

I—

EWEEF Marechal Floriano Peixoto

I—

EEEF. Luciana de Abreu

I—

Colégio Estadual Japão

II-

—

-

—

I

I

I

Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca

.

I

~
—

~

Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belia
Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Alcides Cunha
Escola Estadual de Educação Básica Almirante Bacelar

I

I

I

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-001/2016, de 24/10/2016, a
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul RS, apresentou por meio do Ofício
GAB/DlCON/SEDUC Nº 003/2016, de 04 de novembro de 2016, a seguinte justificativa:
—

A Assessoria de Alimentação Escolar e Nutrição deste Departamento informa que o
teste de aceitabilidade é realizado ocasionalmente, pois é aplicado na introdução de
alimentos tais como, por exemplo: leite de cabra, leite de soja, arroz integral e outros,
ou, quando há o relato de desperdício. No ano de 2016, o teste de aceitabilidade foi
aplicado nas Escolas Estaduais: EEEF RIO DE ]ANEIRO (em anexo) e EEEM PEDRO
MEINERS (em construção do relatório).

por esta Secretaria é na escala Hedônica. Os relatórios dos testes
realizados ficam arquivados na SEDUC/RS por cinco anos. Em anexo, o relatório de
aplicabilidade do teste de aceitabilidade nos alimentos.

O teste realizado

Análise da equipe:
A SEDUC/RS informou em atendimento à solicitação de auditoria que em
2016, realizou 2(dois) testes de aceitabilidade nas escolas da rede e que realiza,
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ocasionalmente, o referido teste quando há introdução de alimentos específicos ou quando
há desperdício.
Cabe considerar que, de acordo com o artigo'17 da Resolução CD/FNDE Nº
26, de 17/06/2013, os testes de aceitabilidade deverão ser aplicados não somente quando
houver a introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local e/ou alterações
inovadoras, no que diz respeito ao preparo dos cardápios, conforme justificado pela
SEDUC/RS pela não realização dos testes nas escolas da rede, mas também para avaliar
frequentemente a aceitação dos cardápios praticados, de forma a melhorar a execução do
Programa nas escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul cujo percentual de
aceitabilidade, tendo por base as escolas visitadas in loco, está em torno de 45%.

Em que pese o gestor informar ter aplicado o teste de aceitabilidade em 2016,
não foi apresentada documentação hábil a comprovar o referido teste em 2016,
contrariando o art. 17 da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17/06/2013.

Dessa forma mantém-se a constatação para que a DIRAE notifique a
SEDUC/RS & adotar iniciativas que assegurem a realização dos testes de aceitabilidade dos
cardápios, na forma prevista nas normas do Programa.

1.4 Ausência do Termo de Compromisso referente ao controle de
qualidade dos gêneros alimentícios.
Fato:
A SEDUC/RS não apresentou Termo de Compromisso referente ao controle
sanitário dos produtos adquiridos, bem como não foi comprovada a implementação das
ações de inspeção sanitária dos gêneros alimentícios utilizados na alimentação escolar,
contrariando o disposto no art. 33, da Resolução FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:
Não atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-000/2016 de 11 /1 0/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 046-001/2016, de
a Secretaria de
Educação do Estado do Rio Grande do Sul SEDUC/RS, apresentou por meio do Ofício GAB/DICON/SEDUC Nº 003/2016, de 04 de
novembro de 2016, a seguinte justificativa:

24/10/2016,

A Assessoria de Alimentação Escolar e Nutrição deste Departamento informa que a
Alimentação Escolar é gerenciada no Estado de forma descentralizada, na qual as
equipes diretivas das escolas da rede pública estadual ficam responsáveis pela
aquisição dos gêneros alimentícios com base no cardápio elaborado pelas
nutricionistas da Secretaria de Estado da Educação — SEDUC/RS. Segundo orientação
da vigilância Sanitária Municipal que fiscaliza as escolas da rede pública estadual do
municipio de Porto Alegre, não há emissão do Termo.

Análise da equipe:
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A justificativa apresentada não elide a constatação. A não celebração do
Termo de Compromisso contraria o disposto nos parágrafos 1º e 29 do art. 33, da Resolução
FNDE/CD nº 26 de 17/06/2013, os quais estabelecem que os produtos adquiridos para a
clientela do PNAE deverão ser previamente submetidos ao controle de qualidade na forma
do Termo de Compromisso — Anexo V, da referida Resolução, 0 que deverá ser renovado a
cada início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal, devendo o
Termo ser encaminhado ao FNDE, com cópia para a Secretaria de Estado da Saúde ou
órgão similar, e ao CAE e as ações nele previstas deverão ser implementadas imediatamente
no âmbito local.
Portanto, permanece a constatação.

1.5

Insuficiência no acompanhamento das

UEX na execução do

programa.
Fato:
As Unidades Escolares apresentaram falhas na execução do Programa, que
denotam & falta de acompanhamento e apoio da Secretaria de Educação, tais como:
a) Apenas duas nutricionistas uma responsável técnica (RT) e a outra do quadro técnico
(QT) para atender toda rende de ensino estadual, o que inviabiliza o acompanhamento
desses profissionais na execução do programa,b) Os cardápios planejados pela nutricionista responsável técnico pelo Programa,
disponibilizados as unidades escolares não são seguidos pelas escolas;
0) Falta de manipuladores de alimentos que está impactando diretamente no cumprimento
dos cardápios e no fornecimento regular da alimentação escolar;
d) Manipuladores sem uso dos equipamentos de proteção individual EPI's, ou fazendo uso
de acessórios inadequados a manipulação de alimentos tais como: brincos, relógios,
pulseiras, esmalte;
e) Colégio Estadual Leopoldo Protásio Alves e Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus,
sem espaço físico para o preparo e distribuição da alimentação escolar, servindo apenas
lanches prontos;
f) Colégio Estadual Inácio Montanha, Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Paula
Soares, EE ldelfonso Gomes, EE Júlia de Castilho, Colégio Estadual Japão, Colégio Estadual
Odila Gay da Fonseca, Colégio Estadual Inácio Montanha estão com a cozinha e depósito
interditados pela Vigilância Sanitária devido às condições de higiene para o preparo e
manuseio dos alimentos, o que vem prejudicando a oferta da alimentação escolar; e
g) Falta de adoção de medidas efetivas quanto as estruturas físicas dos espaços das escolas,
destinados ao armazenamento dos gêneros alimentícios e a preparação e ao fornecimento
da alimentação.
—

Evidências:
Verificação in loco nas escolas estaduais e fotos:
II—

I-

Colégio Estadual Inácio Montanha
Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Paula Soares]:
Colégio Estadual Leopoldo Protásio Alves

&»
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Escola Estadual Rio Grande do Sul

Técnica Senador Ernesto Dornelles

|- Escola
—

Colégio Estadual Cel. Emílio Massot

—

Escola Estadual Professora Leopolda Barnewítz

~

~
|—

Escola Estadual Professor Olíntho de Oliveira

-

Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus

-

Escola Estadúal Básica Lourenço Von Langendonck

-

EE. Paraiba
EE. Quilombola de Ensino Médio Santa Teresinha
EE. de Ensino Médio Hilário Ribeiro

—

~
-

- EWEEF

-

—

~

|

Marechal Floriano Peixoto

~

- EEEF.

|

Luciana de Abreu

|

Colégio Estadual Japão

|

Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca

|-

Instituto Estadual Professora Gema Angelina Belía

|-

Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Alcides Cunha

|-

Escola Estadual de Educação Básica Almirante Bacelar

J

~

|

EEEF Boa Ventura Machado - necessidade de organlzação do
estoque.
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CIEP Profª Gema Angelim

—

cozmha com mofo e necessmando de
EE Japao

reparos.

—

Cozinha - Forro do teto miudo - cozinha interditada,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 046-001/2016, de
24/10/2016, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - SEDUC/RS,
apresentou por meio do Ofício GAB/DICON/SEDUC Nº 003/2016, de 04 de novembro de
2016, as seguintes justificativas:
a) Disponibilizando apenas duas nutricionistas uma responsável técnica (RT)
e a outra do quadro técnico (QT) para atender toda rede de ensino estadual o
que inviabiliza o acompanhamento desses profissionais na execução do

programa:
No dia 07 de outubro de 2016 foi publicada no Diário Oficial do Estado, em anexo,
pagina 5 e 6, a nomeação de 27 técnicos em nutrição. Na página da SEDUC do dia 07
de outubro visualiza-se a noticia.
Para a pasta da Educação, foram chamados 27 servidores de escola que atuarão em
diversas Coordenadorias Regionais como técnicos em nutrição. Segundo a diretora
do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Estadual da Educação,
Carmem Figueiró, as vagas são referentes ao concurso público homologado em 2015,
com carga horária de 40 horas semanais.

b)- Os cardápios planejados pela nutricionista responsável técnico pelo
Programa, disponibilizados às unidades escolares, às vezes não são seguidos.O setor de Alimentação Escolar e Nutrição orientam a todas as escolas da rede
publica a cumprir o cardápio elaborado pelas próprias nutricionistas, pois se baseia
na Resolução CFN n9380/2005 que preconiza que todo nutricionista é o profissional
capacitado para elaborar cardápio de acordo com a clientela atendida. Além disso,
conforme Lei 11.346/2006 é dever do poder público respeitar, promover, monitorar
bem como garantir 0 direito humano à alimentação adequada.

Para aquelas escolas que necessitam de adaptação conforme a realidade da escola há
a possibilidade de adaptação do cardápio.

0) Falta de manipuladores de alimentos o que vem ímpactando

diretamente

no cumprimento regular dos cardápios pelas escolas e no fornecimento
regular da alimentação escolar aos escolares:
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Informamos queforam contratados no dia 07/outubro 438 merendeiras para suprir
a demanda exigida.

Colégio Estadual Protásio Alves, sem espaço físico para
distribuição daíalimentação escolar e a EEEM Padre Reus.
(1)

o

preparo

e

A Escola Protásio Alves informou que não possui refeitório há alguns anos e, que
anteriormente, havia uma cantina na escola, mas foi fechada. A escola alega que não
há espaço físico para a construção de um refeitório, ou tampouco salas vazias para
utilizar, mas que está aberta a repensar este assunto com a Seduc para tentarmos
encontrar um meio para solucionaro problema.

e) Escolas interditadas pela Vigilância Sanitária.-

Colégio Estadual Inácio Montanha e a Escola Estadual de Ensino Médio e
Fundamental Paula Soares, cozinha e depósito interditados pela vigilância
sanitária devido às condições de higiene para o preparo e manuseio dos
alimentos, o que vem prejudicando a oferta da alimentação escolar.
a) A Escola Paula Soares teve verba destinada através da autonomia hnanceíra para
obras e engenharia especificada na diretriz nº 001 no valor de (R$ 100.000,00) que
contemplará a reforma entre outros da cozinha e refeitório, bem como as exigências
da Vigilância Sanitária.

b) A Escola Ináçio Montanha já fez as alterações exigidas pela Vigilância Sanitária
e solicitou nova inspeção que ocorrerá dia 03/11/2016 para a liberação da área.

Análise da equipe:
O Estado do Rio Grande do Sul, conforme previsão do artigo Bº Resolução
FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, optou por executar o PNAE de forma escolarizada. No
entanto, essa forma de gestão não afasta a responsabilidade de a Entidade assegurar
estrutura necessária às escolas de sua rede de ensino para desempenhar todos os processos
inerentes ao Programa.

As falhas apontadas no acompanhamento da execução do Programa nas
escolas denotam o distanciamento da SEDUC/RS em relação às unidades escolares e a
gestão do Programa.
'

Nota-se que a escola estadualjapão encontrava—se com a cozinha interditada
e o Centro Educacional Odila Gay da Fonseca possuí animais na área
externa da cozinha'com riscos de contaminação dos alimentos, situações que até o momento
da inspeção in loco, dia 26/10/2016, permaneceram sem que houvesse demonstração de
ação da Entidade, no sentido de regularizar.

por mais de um ano

A SEDUC/RS informou que a escola EEF Paula Soares foi contemplada com
verba destinada através da autonomia financeira para obras e engenharia especificada no
valor de (R$ 100.000,00) que contemplará & reforma da cozinha e refeitório, bem como
atendimento às exigências da Vigilância Sanitária, no entanto não informou previsão de
início das referidas ações.

fn
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Informou, ainda que a Escola Inácio Montanha já fez as alterações exigidas
pela Vigilância- Sanitária e solicitou nova inspeção que ocorrerá dia 03/11/2016 para a
liberação da área.
A SEDUC/RS não informou as medidas adotadas em relação as demais escolas
que tiveram as cozinhas interditadas pela vigilância sanitária, apontadas por esta equipe de
auditoria e pela equipe da Controladoria Geral da União - CGU-PR, conforme quadros
demonstrativos:

~

Escolas interditadas visitadas pela equipe de auditoria do FNDE:
|Colégío Estadual Inácio Montanha

]

EEEMF Paula Soares
1ª CRE

Porto Alegre - RS

—

|

EE Idelfonso Gomes

|

~

IEEjúZia de Castilho

l

ICE Japão

l

ICE Odila Gay da Fonseca

]

Escolas interditadas, conforme apontamento realizado pela equipe da
Controladoria Geral da União - CGU-PR, contida no subitem 2.1.7 do Relatório RDE
201600391 da CGU-PR:
IEEEF Candido Portinari

1ª CRE “ Porto Alegre ' RS

EEEF Duque de Caxias
EEEF Venezuela
~

IEEEF Gen. Álvaro Alves de Silva Braga

IEEEF Dr. Oscar Tolles
IEEEF Araújo Viana

EEEFjardim Vila Nova
[16º CRE

—

EEEF Carlos Barbosa

-

Bento Goncalves RS
~

]

Sobre a falta de manipuladores de alimentos que está impactando na oferta da
alimentação escolar e no não cumprimento do cardápio, & SEDUC/RS informou a
contratação de 438(quatrocentos e trinta e oito) merendeiras para suprir parte da demanda
exigida.

Destacou ainda, que o setor de alimentação escolar e nutrição orienta todas
o cardápio, realidade contrastada pela visita in loco da equipe de
auditoria em que os profissionais que trabalham diretamente no preparo da alimentação
escolar informaram não receber visitas ou treinamentos do setor técnico, não receber
capacitação por prazo superior a um ano e algumas não dispunham dos cardápios
elaborados pelo setor responsável (Vide formulários "roteiros de visitas às escolas"). Essa

as escolas a

cumprir

reforçada pelo numero atual de nutricionistas disponibilizadas pela
SEDUC/RS, insuficientes para cumprir todas as atribuições elencadas na Resolu ão

informação

é

26/2013.

/
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Quanto as escolas EEF Padre Reus e EEF Protásio Alves que não dispõem de
espaço físico para preparo, estocagem e armazenamento de gêneros alimentícios, a
SEDUC/RS ratifica a constatação e informa que buscará soluções, pois alega que não há
espaço físico para a construção de um refeitório, ou tampouco salas vazias para que possam
ser utilizadas como cozinha e refeitório.
'

Dessa forma,-mantém-se a constatação de que a SEDUC/RS não fornece todo
necessários para as escolas de sua rede operacionalizar o PNAE na
estrutura
apoio e
forma escolarizada, devendo & DIRAE acompanhar a Entidade na adoção das medidas
O

propostas.

1.6 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
As unidades escolares efetuaram o pagamento das deSpesas com recursos do
PNAE mediante a emissão de cheques contrariando o estabelecido no inciso XVII, do artigo
38, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013 que determina que a movimentação dos
recursos do Programa realizar-se-á exclusivamente por meio eletrônico (TED), mediante
crédito em conta corrente de'titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes no Banco Banrisul, conforme quadro
demonstrativo:
UL

Escolar
Cândido Portinari

.

'

06.029074.0-1

Col. Est. Prof. Elmano Lauffer Leal.
'

.

1.

Rafaela Remião.

Est. Pres. Arthur da Costa e silva.
.

Ministro Salgado Filho.

.

Dr. Victor de Brito.

.

Rio de aneiro.

.

Est. Paraná
0

nta Corrente

Viana

00084408
0606812006
0611518203
0600247501
0606142406
0617269604
0602909501
06.0740020—8

Souza Lobo

0607261003

Est. Prof. Gema

0602934808

.

Manifestação da entidade:
É

Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 046—001/2016, de 24/10/2016, na
qual foi solicitada justificativa quanto quanto aos recursos não terem sidos movimentados
por meio eletrônico, porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por
parte da Secretaria.
—
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Análise da equipe:

'

O procedimento de pagamento adotado pelas unidades escolares contraria o
que dispõe o inciso XVII, do artigo 38, da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, que
estabelece:

movimentação dos recursos financeiros realizar—se—á exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores

a

devidamente identificados.

Portanto, mantém-se a constatação com a ressalva de que não se identificou
dos lançamentos examinados e apontados no campo "evidências" a existência de
irregularidade que caracterizasse danos ao Programa.
2. 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$ 3956249164
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Básico, do exercício 2014,
correspondentes à 62 Unidades Executoras relacionadas no quadro demonstrativo a seguir,
no valor total de R$ 487.161,91:
—

Executora
IC. P.

,

M. da E. E. de Ensino Fund. Dr. Victor Hugo Ludwig

~
IC P

M da

C P

M da Esc Est Cel Vicente Freire

C P

M da Escola Estadual Visconde do Rio Branco

E E de 1 e 2 Graus Jose G de

ICirc de Pais e Mest da Esc Est de

1

1

Vasconcelos Jardim
a 5 S e jard

Grau Cristovao Colombo

ICirc de Pais

e

Mestres da E E Affonso Charlier

ICirc de Pais

e

Mestres da

Ciro de Pais

e

Mestres da E

E E

1

Inf

S

a 8 Se

Grau Barão do Amazonas

E de 1 e 2 Graus

Andre Leao Puente

Circulo de Pais e Mestres da EE de EF Augusto Severo

Iarculo

de Pais e Mestres da EE de Ens Medio Bento Goncalves

[Circulo de Pais e Mestres da EE de Ens Medio Erico Verissimo

Repasse
"6.560,00

I

"8.920,00

I

“4.500,00

I

8.670,00

I

3.826,55

I

I6.700,00

5.730,00
11.230,00

I

”9.090,00

I

”14.880,00

“7.620,00
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~
~
~
~ ~
[Circulo de Pais

e

Mestres da EE de Ens Medio Profa Margot T

9.700,00

[Circulo de Pais

e

Mestres (da EE de Ens Medio Sao Francisco

12.530,00

[Circulo de Pais

e

Mestres da EE de Ensino Medio Guarani

10.300,00

[Circulo de Pais

e

Mestres da EE. de 1. Grau Conego Jose Le

IL11.070,00

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de 1. Grau Planalto Canoense

“4430,00

Circulo de Pais

e

Mestres da Escola

"570000

e de

1

I

Grau Canoas

I

"5.380,00

Circulo de Pais e Mestres EE de Ens Medio Guilherme de Aline
Circulo de Pais e Mestres E,E. 1.e 2. Graus Profª jussara Ma
e

I

~

Circulo de Pais e Mestres da Escola Estadual de EF Guanabara

Circulo de Pais

I

I

8.020,00

I

13.920,00

Mestres-CPM EE Tereza Francescuti

ICPM do Colegio Estadual Miguel Lampert

7.870,00

ICPM do Instituto Estadual de Educacao Dr.Carlos Chagas

12.840,00

Grau Inc Tome de Souza

"2.500,00

Círculo de Pais e Mestres da EE de EF Sto Antonio Maria Cla

"2.990,00

Mestres da EE de Ens Medio Caetano Goncal
Circulo de Pais e Mestres da EE de 1 e 2 Graus Jd Planalto

"7.960,00

[Circulo de

P e

M da Escola Est de

Circulo de Pais

~

1

e

~~

~

e

Mestres do Col Estadualjose Loureiro da

[Circulo de Pais

e

Mestres do Colegio Estadual Augusto Meyer

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de EF Prof Langendonck

“7.220,00

~
~

6.540,00

I

6.775,15

3.750,00

"7.710,00

Circulo de Pais e Mestres da EE de Ens Fudamentaljose Gari

-

“Circulo de Pais e Mestres da EE de Ens Medio Cristovao Colo

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de Ens Medio Prof Alcides

Circulo de Pais e Mestres da EE de

~Circulo de Pais e Mestres da EE de
Circulo de Pais e Mestres da EE de

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de

C

4.190,00

9.260,00

17.190,00

Graus Rafaela Remi

6.913,31

1

Grau Profª Violeta Magalh

"4.110,00

1

Grau Italia

"9.560,00

1

Grau no Bairro jd Lind

1 e

2

J

"5.940,00

Circulo de Pais

Circulo de Pais e Mestres da EE de EF Souza Lobo

I

”8.447,30

Circulo de Pais e Mestres da EE. Junto ao Caic- Esteio

Circulo de Pais e Mestres da EE de EF Rio de janeiro

I

10.170,00

Circulo de Pais e Mestres da EE Especial Cristo Redentor

I

J

J

"6.310,00
"8.060,00

Circulo de Pais e Mestres da EE Fundamental Raul Pilla

10.970,00

[Circulo de Pais e Mestres da EE Ministro Salgado Filho
Circulo de Pais e Mestres da Esc Estadual de 1 Grau Erico Veri

4.886,18

I

"3.325,62

Circulo de Pais

e

Mestres da Escola Estadual de EF Dr Vic

"3.210,00

[Circulo de Pais

e

Mestres da Escola Estadual de EF Itamarati

[8.700,00

Circulo de Pais e Mestres do Col Estadual Elpídio Ferreira
Círculo de Pais e Mestres do Col Estadual Florindo Tubino

10.820,00

[Círculo de Pais e Mestres do Col Estadual Pres Arthur da C

8.540,00

“ª“

10.210,00

67»
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[Circulo de Pais e Mestres do Col Estadual Conego Paulo de

"8.100,00

[Circulo de Pais e Mestres do Colegio Estadual Japao

"9.250,00

[

[

[Circulo de Pais

e

Mestres do Instituto Estadual Rio Branco

“14.040,00

[Circulo de Pais

e

Mestres da EE de Educ Basica Almirante Ba

[13.070,00

Grau Profª Luiza T Lauffer

[Circulo Pais

e

Mestres da EE

[Circulo Pais

e

Mestres Esc Est Especial Recanto da Alegria

1

[CPM da EE de Ensino Medio Carlos Fagundes de Mello

[CPM da Esc de

1

e 2

[3.740,00

“5.590,00

[CPM da Esc Est de EE Dr. Jose Loureiro da Silva

"6.020,00

Profª Gema Angelina Belia

1

e 2 Graus

[CPM da Esc Est de

1

e 2 Graus Cel Afonso

[CPM da Esc Est de

1

Grau Incompleto Vera Cruz

[

[9.758,56

Graus Prof Sarmento Leite

[CPM da Esc Est de

[

I

[4.440,00
'

[

"10.490,00

Emilio Massot

8.780,00

[

4.980,00

[

CPM da Escola Estadual de 2 Grau Dom Joao Becker

3.159,24

Total R$

487.161,91

[

[

Informação:

Constatações:
2.1 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
Conforme análise realizada nos documentos comprobatórios das despesas
apresentadas pelas Unidades Escolares, verificou-se que os pagamentos foram efetuados
por meio da emissão de cheques, quando a forma estabelecida pelo Programa é
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores devidamente identificados. O pagamento por meio não eletrônico contraria o
que dispõe o artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Unidades Executoras relacionadas no quadro demonstrativo

&

seguir, por

amostragem:

~

Executora

Valor

Nota
Fiscal

Data

245
098
173

25/07/2014 2.500,00 850053
05/08/2014 600,00 850094
08/08/2014 170,00 850095

145

29/05/2014 3.080,00 850123
29/05/2014 1.354,00 850127
21/08/2014 1.259,00 850130

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de EF Rio de Janeiro

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de Ens Médio Cristovão Colombo 5110899
11

(R$)

RA. Nº 32/2016 [SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cheque

17 de 37

/

ªºs—-

Círculo de Pais

.

e

Mestres da EE de

1

.

e 2 Graus Rafaela Remião

.

.

Clrculo de Pais e Mestres da EE Especxal Cnsto Redentor
.

:

.

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
01/04/2014
06/08/2014

731

22/07/2014 2.335,00 850038
25/07/2014 1.397,00 850040

734
.

Clrculo de Pais

e

Mestres da Escola Estadual de BP Itamaratl

Círculo de Pais

e

Mestres da EE Ministro Salgado Filho

Círculo de Pais

e

Mestres do

Círculo de Pais

e

Mestres da Esc Estadual de

;

_

850037
850037
850037
850038
850040

3454
3455
3456
063
083

1.231,50
723,50
210,00
2.000,00
4.800,00

2.161

850057
850058

054
552
8063

09/01/2014 864,00 850156
19/05/2014 1.660,00 850161
11/06/2014 780,00 850161

719

|

27/06/2014! 1.970,00 [850101

|

07/03/2014H1.899,00 [850092

17/12/2014 510,00
6.750.022 17/12/2014 360,00

~

COI

Estadual Elpídio Ferreira
1 G

Erico Veríssimo] 280

CPM da Esc de 1e2 Graus Prof Sarmento Leite

|3766

09/12/2014] 685,52

[850136

Esc Est Ens Med Italia

|1810

10/12/2014 400,00

[850090

~

'

|

~

Círculo de País

e

Mestres da EE de

E

M Prof Alcides Cunha

2938
9.973.900
00007-1
0009

23/12/2015
23/12/2015
13/07/2015
11/09/2015

850001
850004
850115
850116

4.125,00
4.841,50
4.400,00
3.720,00
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046-007/2016, de 27/10/2016, a
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - R$, por meio do Ofício
GAB/DICON/SEDUC nº 003, de 04/10/2016, encaminhou as justificativas apresentadas pelas
Unidades Executoras, conforme segue:
EEEF Erico Veríssimo:
devido ao Banco do Brasil não permitir a utilização destes pagamentos por meio
eletrônico.

EEEM Prof Sarmento Leite:
A Escola não dispõe de cartão para efetuar pagamentos eletrônicos, nem tampouco
está autorizada a utilizar o serviço de débito em conta.

EEE Cristo Redentor:
O

cartão magnético que recebe

é

exclusivamente para verificação de extratos

bancários.

EEEF Mín. Salgado Filho:
o cartão que recebemos do Banco do Brasil é apenas para retirada de extratos e
não para efetuar pagamentos.

Col Est. Elídio Ferreira Paes:
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A Escola não dispõe de cartão eletrônico, porque o Banco do Brasil não forneceu
cartão para este tipo de pagamento.

EEEF Itamarati:
Os pagamentos são todos realizados em cheque porrque o Banco do Brasil não
fornece cartão para pagamentos eletrônicos.

EEEM Itália:
informamos que o Banco do Brasil não fornece cartão eletrônico para as escolas...

EEEM Cristóvão Colombo:
foram efetuados através dos cheques (...) em virtude de não ter sido fornecido pelo
Banco do Bril o cartão magnético da conta corrente.

Análise da equipe:
Conforme manifestação das Unidades Exe'cutoras percebeu-se a unanimidade
na afirmação de que o Banco do Brasil não forneceu cartão eletrônico para a realização de
pagamentos por meio eletrônico.
O procedimento de pagamento adotado pelas unidades executoras contraria o
que dispõe o artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013, que estabelece:

Art. 14A movimentação dos recursos pelas EEx, UEx e EM somente é permitida para
a aplicação financeira de que trata o art. 15 e para pagamento de despesas
relacionadas com as finalidades do programa, devendo-se realizar por meio
eletrônico, mediante utilização de cartão magnético específico do programa, a
ser disponibilizado pela agência bancária depositária dos recursos, para uso em
estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou
para realização de operações que envolvam crédito em conta bancária de titularidade
dos fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a identificação
dos favorecidos, tais como:

Em que pese os esclarecimentos prestados pelo gestor, fica mantida a
constatação. Contudo, considerando que foi unânime a declaração das unidades executoras
de que o problema decorreu de o Banco do Brasil não ter disponibilizado os cartões
magnéticos, deve a DIRAE, previamente, tomar medidas junto ao Banco do Brasil para, se
confirmado a existência de problemas no âmbito daquela instituição financeira, promover a
regularização da situação encontrada.
'

2.2 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
Os bens adquiridos pelas unidades executoras

foram incorporados e tombados
ao patrimônio da Entidade, no entanto não foram afixadas plaquetas ou outro mecanismo de
identificação, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias, o que contraria o
disposto no § 39, do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013.
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Evidências:
Termo de Doação das Escolas Estaduais relacionadas
amostragem

Fornecedor

Executora

Nota
Fiscal

Globo Terrestre
Planetário
,

CPM da Esc de 1e2 Graus Prof Sarmento Leite - CNP]: 89.535.421/0001-20

Circulo de Pais

e

memes

do Col Estadual Elpídio Ferreira Paes

_

CNP]: 89.137.389/0001-41

Circulo de Pais E Mestres do Colegio Estadual Japao CNP]: 87.006.854/0001-01
—

Circulo de Pais

e

Mestres da EE de

Cpm da Esc Est de

1

- CNPJ:

Grau Italia

_

_

1

e 2 Grau Prof Gema Angelina Beha -

89.551.85710001-03

CNP]: 88,699312/0001-16

e

Mestres da Escola Estadual da EF Itamarati - CNP]: 90.881.251l0001-64

Valor

Data

(R$)

'

Mesa de Botão com
3766
pé
Bandeira do Brasil
Bandeira do Rio G.
Sul

09/12/2014

143,90
308,82
79,90
72,00
79,90

27/06/2014

1,970.00

-

ﬁgﬁgf‘ﬁ‘“

719

Exaustores Fólicos

6.665.635 09/12/2014

321,42

Microfone sem 60

1810

10/12/2014

400,00

282

19/03/2014
19/03/2014

399,00
1.599,00

17/12/2014
17/12/2014
7/12/2014

271,00
293,00
360,00

5233215“
DVR Stand Alone
DVD Philips
Ventilador de

,

Circulo de Pais

seguir, por

a

fotos:

e

Parede
Impressora
Samsung

2.161
2.161

6750022

1

5.048.960 20/05/2014
27/05/2014
620
Circulo de Pais e Mestres da EE de Educ Basica Almirante Bacelar CNPJ: 91.399.553/0001-30 Estante de Açõ
3174
05/06/2014
5.417.169 09/07/2014
Palco em MDF
Escaninho em MDF 5.417.169 09/07/2014
Caixa de Som

Ventilador de Teto

—

Círculo de Pais e Mestres da E.E de E M Prof Alcides Cunha - CNP]: 90.366345/0001-56
'

Aparelho DVD
Cadeiras Coloridas
Cortina Blackout

2938
2938
2938

23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015

156,30
79,90
152,00
3.780,00
661,44

240,00
2.160,00
1.725,00

~

uii-Mau..

E.E Almirante Bacelar estante em aço sem plaqueta de tombamento. E.E Danton Correa da Silva caixa de som sem tombamento,
—
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Liquidificador sem plaqueta de tombamento LE Profª Gema Angelim EE Almirante Bacelar - escaninho em MDF - sem tombamento.
—

Manifestação da entidade:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 046—011/2016, de 28/10/2016, a
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul RS apresentou, por meio do Oficio
GAB/DlCON/SEDUC nº 003, de 04/10/2016, as seguintes justificativas, contidas no MEMO
Nº 157/2016 - ADM/lºCRE/SE, de 28/10/2016:
—

onde houve a constatação de Ausência de Plaqueta de Tombamento nos Bens
Adquiridos (identificação) temos a informar que desde julho de 2015 o sistema de
emissão de etiquetas parou de funcionar devido o desligamento do Estado do servidor
que operava o sistema. Desta forma devido ao acúmulo de Fichas PAT os bens não
foram incorporados ao sistema.
Também, justifica—se que devido a grande demanda de plaquetas faltou material para
impressão..

Vários pedidos foram encaminhados a SEDUC (DLS) porém, não foram atendidos
devido à falta de mateiial bem como não há previsão de compra do mesmo.
Cabe ressaltar, que devido a fragilidade do material muitos são danificados nas
Escolas pelos alunos. No inventário consta o número do patrimônio que pode ser
fixado no bem de outras formas, não necessariamente com as plaquetas. Outrossim, a
máquina impressora disponível encontra-se obsoleta.

Análise da equipe:
A Secretaria reconhece a ausência de identificação do bem com a plaqueta,
apresenta justificativa elencando vários motivos pelos quais não constam plaquetas nos bens
permanentes, no entanto, não informou as providências adotadas Visando realizar a
identificação dos bens.
A ausência das placas de tombamento dos bens adquiridos ou produzidos
com recursos do PDDE, contraria o disposto no § 3º, do art. 25, da Resolução CD/ENDE nº
10 de 18/04/2013, e alterações posteriores:
§ 39 As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com os
documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no caput do
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art. 17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos
do PDDE, com seus respectivos números de tombamento, de modo a facilitar os
trabalhos de hscàlizações e auditorias.

Cabe a Secretaria de Educação providenciar o emplacamento dos bens
adquiridos pelas Unidades Executoras, doados à SEDUCRS e incorporados ao patrimônio,
de maneira a garantir & suá identificação pelos órgãos de acompanhamento e controle
interno e externo.
.

Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa
ou Convênio.

Fato:
As Unidades Executoras Circulo Pais e Mestres DAEE 1 Grau Prof Luiza
Teixeira Lauffer, Col Est Presidente Arthur da Costa e Silva, Círculo de Pais e Mestres da
EE de 1 Grau no Bairro JD Lind e Círculo de País e Mestres do Instituto Estadual Rio Branco
realizaram despesas incompatíveis com o objeto do Programa, na aquisição de gêneros
alimentícios já contemplados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e pagamento
de serviços de telefonia, conforme discriminado no quadro demonstrativo nas evidências,
contrariando o Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Notas Fiscais e Cheques, por Unidade Executora,
demonstrativo & seguir:

.

Favoreado

Executora
:

Circulo Pais e Mestres DAEE

1

Clara Regina
Grau Próf Luiza Teixeira Lauffer Brambilla
-

:

1

Grau no Balrro JD Lmd

(Slªmumcaçao
'

Circulo de Pais e Mestres do Instituto Estadual Rio Branco

Valor

Nota
Fiscal

Data

6.388.629

06/11/2014

2.970,05 850027

15/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014

15/01/2014
15/02/2014
15/03/2014
15/04/2014

128,94
128,94
128,94
128,94

850187
850188
850189
850191

333311

55323313

3,33;

15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014
15/11/2014
15/12/2014

15/07/2014
15/08/2014
15/09/2014
15/10/2014
15/11/2014
15/12/2014

131,64
130,16
128,94
128,94
125,29
113,84

323131
850196
850197
850200
850202
850204
850205

24/01/2014
24/02/2014
24/03/2014
24/06/2014
24/07/2014

24/01/2014
24/02/2014
24/03/2014
24/05/2014
24/07/2014

443,73
309,42
94,66
109,45
88,20

850131
850136
850139
850142
850143

(R$)

Cheque

Bagatini

Mamae
Circulo de Pals e Mestres da EE de

listados no quadro

Oi S.A.
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Col Est Presidente Arthur da Costa e Silva

01/01/2014
10/02/2014
Net Serviços de 10/03/2014
10/04/2014
Comunicação
S.A
10/05/2014
10/06/2014
10/07/2014

10/01/2014
20/02/2014
20/02/2014
20/04/2014
10/05/2014
10/06/2014
10/07/2014

Total R$

850080
850083
850084
850122
850126
850142
850141

166,78
166,78
166,78
174,34
155,82
147,80
147,80

6.675,55

Manifestação da entidade:
Foram expedidas as Solicitações de Auditorias SA nº 046-003/2016, de
27/10/2016, ao C01 Est Presidente Arthur da Costa e Silva; SA nº 046-004/2016, de
27/10/2016, ao Circulo de Pais e Mestres da EE de 1 Grau no Bairro JD Lind; SA nº 046005/2016, de 27/10/2016, ao Circulo de Pais e Mestres do Instituto Estadual Rio Branco; e
SA nº 046-006/2016, de 27/10/2016, ao Circulo Pais e Mestres DAEE 1 Grau Prof Luiza
Teixeira Lauffer, solicitando esclarecimentos quanto ao pagamento de despesas
incompatíveis com o objeto do programa. a Secretaria de Educação do Estado do Rio
Grande do Sul RS apresentou, por meio do Ofício GAB/DICON/SEDUC nº 003, de
04/10/2016, as seguintes justificativas:
—

EEEF Professora Luzia Teixeira Lauffer:
Houve uma redução na verba da merenda durante o ano de 2014 devido a um erro na
digitação da informação no Censo de 2013, onde foram inforamdos 95 alunos a menos
e, apesar dos esforços na contenção dos gastos com a merenda, nos deparamos com
uma diferença nos valores gastos ao final do ano letivo.
Usamos verba do PDDE—2014 para quitar a mªe (...) cheque número 850027, pois na
data da quitação da mesma não havia saldo suficiente na conta do caixa escolar, em
consulta ao setor financeiro da lºCRE sobre a possibilidade de quitarmos com duas
verbas diferentes, usando o saldo da merenda e o restante pago com outra verba, nos
foi desaconselhado. Usamos então a única verba com saldo suficiente para a quitação
da mesma.

EEEM República Argentina (Circulo de Pais
Bairro JD Lind):

e

Mestres da EE de

1

Grau no

...O uso da Internet na Escola destina—se à sala de Informática como recurso
pedagógico e administrativo na Secretaria e Direção (...) Optamos também pelo
pagamento através do FNDE, devido a precariedade das finanças do Estado e como a
Internet é um meio pedagógico mais utilizado pelos alunos e professores no
desenvolvimento de Projetos e (conforme resolução nº 10, artigo V, de 18/04/2013) e
sem saber que NÃO PODERÍAMOS, estamos utilizando a verba do FNDE.

Instituto Estadual Rio Branco:
Informamos que as contas da OI pagas nos meses de 24 de janeiro, 24 de fevereiro, 24
de março , 24 dejunho e de 24 dejulho de 2014 foram pagas com verba do PDDE por
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orientação da 19 CRE, por tratar—se de conta de telefone cujo
BRANCO DA ESCOLA ESTI E 2 GRAUS.

titular em

o CPM RIO

Informamos, igualmente, que a conta já está em nome da Secretaria de Educação.

Análise da equipe:
A Unidade Executora Prof Luíza Teixeira Lauffer realizou pagamento de
despesa com a aquisição de gêneros alimentícios utilizando dos recursos do PDDE, portanto,
implicando no desvio de finalidade. Em sua manifestação a Unidade Executora esclarece
que essa aquisição deveu—se ao fato da escola não ter recebido recursos do PNAE em tempo
hábil para suprir a escola da alimentação escolar.
Quanto ao pagamento de serviços de telefonia pelas Unidades Executoras C.E
Presidente Arthur da Costa e Silva, Circulo de Pais e Mestres da EE de 1 Grau no Bairro JD
Lind e Círculo de Pais e Mestres do Instituto Estadual Rio Branco, verificou-se nos
documentos apresentados tratar—se de serviços telefonia, canal de tv e internet.
Duas unidades escolares manifestaram-se esclarecendo tratar—se de serviços
necessários ao desenvolvimento do projeto pedagógico e administrativo e desconhecer que
não poderiam realizar despesas com tais serviços, outra Unidade Escolar, afirma que
realizou a despesa por orientação da Coordenação Regional de ensino.

Não foi apresentada manifestação da Escola Estadual Presidente Arthur da
Costa e Silva.
As despesas realizadas pelas Unidades Executoras não são compatíveis com o
objeto do Programa conforme o Manual de Orientações para as escolas, pág. 18, Ed. 2006.
O Manual de Orientações para as Escolas, do Programa Dinheiro Direto na
Escola PDDE, Edição 2006, Página 20, lista itens em que os recursos do PDDE não podem
ser utilizados, dentre eles, a realização de pagamento de despesas com gêneros alimentícios
e serviços de telefonia.
—

Ainda, a realização das referidas despesas contraria
CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, conforme se segue:

o

art. 49 da Resolução

Art. 49 Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio,
manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do
e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos
de ensino benefzcián'os, devendo ser empregados:

funcionamento

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificaçãº dº respºnsáveh

CPF:-.256.349-Valor Original:

3“

R$ 1.126,10
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Identificação do responsável:
CPF:

..197.030-I

Valor Original:

R$ 1.533,94

Identificação do responsável:

CPF:-.783.530-Valor Original:

R$ 2.970,05

Identificação do responsável:
CPF: ..735.330--

Valor Original:

R$ 1.045,46

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA -

exercício 2014
Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 201304509, CAMINHO DA ESCOLA, na subação VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ÓNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 3610325400
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas — PAR TC nº 201304509 — Caminho da Escola,
na subação Veículos Escolares, com vigência de 11/2013 a 04/2017.

Informação:
A equipe verificou in loco a utilização dos veículos nas seguintes localidades:
Maquiné, Canela, Gravataí, Viamão

e

Arroio dos Ratos.

Não foram verificadas ímpropriedade/írregularidades na aquisição
distribuição dos veículos.
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Verificou-se nas localidades ínspecionadas in loco que os veículos estavam
sendo utilizados em atendimento aos alunos beneficiários.
veículos adquiridos foram repassados mediante termo de cessão aos
nas quantidades relacionadas no quadro demonstrativo:
Os

municípios

e

NIBUS ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS
º
CIPIO
Grande

13ª
36a

Grande

caba

17a

ecrim

10ª

egrete

édio

17g

egria

ed C/Plat

25ª

Alegre

édio

02ª

Feliz

ed c/Plat

Ferrador

05é

etista do Sul

20"A
03e—1

ta Gorda

15ª

tiba

03ª

10

5a

Grande
Grande
edío

Grande

do Meio

Grande

io do Padre

édio

24ª

io do Tí

édío

12a

io dos Ratos

édío

25ª

rezínha

rande

36ª

gusto Pestana

15ª
13ª
OZª

15é

21ª

ed c/Plat

'

Grande
ª

gé

Grande

Barão

ed C/Plat

o de

Cotegipe

arra do Guarita

10ª

Barra do Quaraí

25ª

Barros Cassal

Bom Princípio

cro

Medio
Grande

m Retiro do Sul
do.

Grande
Grande

oa Vista do Incra

eirâo

Grande

Leão

édio c/ Plat

Médio
ed c/Plat

0

tia
Caiçara

.

o

Grande
de
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Cambará do Sul

ed c/Plat

Campina das Missões

cro

Candelária
Canela

Grande

cro

Canguçu
Canudos do Vale

ed c/Plat

Capão Bonito do Sul

ed c/Plat
'

Capão do Cipó

rande

Capela de Santana

édio

Ca

ivari do Sul

Caraá

Grande

Casca

édio c/ Plat
*

Cerrito
2 ª

édio

Cerro Branco

rro Grande

Grande

Charrua

ed c/Plat

Chuí

cro

Condor

Grande

Coronel Bicaco

Micro

Coxilha

Médio

Crissiumal

Grande

Cruz Alta

Grande

Cruzaltense

édio

Cruzeiro do Sul
David Canabarro

rrubadas
Dezesseis de Novembro

Dois

eados

Dom Feliciano
Dom Pedrito
Dom Pedro de Alcântara
ona Francisca

utor Mauricio Cardoso
Eldorado do Sul
tado

Grande
édio

Médio
Grande

edio
Grande

Médio cl plat
ed c/Plat

Grande
ed C/Plat

da do Sul

tre Rios do Sul
Espumoso

cia Velha
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Grande

Med c/Plat
édio c/ plat
Grande
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ugênío de Castro

ed c/Plat

agundes Varela

Med C/Plat

arroupilha

Grande
ed c/Plat

axinalzínho
azenda Vilanova

Grande

ores da Cunha

Grande
édio c/ plat

ormigueiro
Garruchos

Grande

General Câmara

Grande

til

édio

Glorinha

Grande

Gramado Xavier

Grande

Gravataí

Médio

C/

plat

Grande

armenia

ed c/Plat

erval

Grande

orízontina

édio c/ plat

uiha N

irubá

Grande
ed c/Plat

grante

Grande

pê

édio

tapuca

tatíba do Sul

"

'

Grande

a

cro

arão

&

de

édio

óia

La oa dos Três Cantos

Lavras do Sul

cro

Grande
ed c/Piat

Maçambará

Grande

chadinho

Mampituba

Grande

quiné

Grande
cro

Marcelino Ramos

Grande

Pimentel

Grande
Grande

Mato Leitão
o

Almeida

do Leão

ontauri
onten

Grande

édio

'

&

édio
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Med c/Plat

ormaço
11 2

11ª

1

13

2ª

1

14

1

1ª

Morrinhos do Sul

Med C/Plat

orro Reuter

ed c/Plat

ostardas

Grande

115

03ª

uçum

ed c/Plat

16

07ª

ulíterno

édío

117

2 5ª

ova Alvorada

118

16ª

ova Araçá

119

39ª

Nova Boa Vista

120

03g

ova Bréscia

Grande

121

O2ª

ova Hartz

Grande

1 22

O4ª

ova Petrópolis

Grande

1 23

3 6ª

ova Ramada

Grande

124

27ª

ova Santa Rita

Grande

1 25

1

7ª

ovo Machado

Grande

1 26

1

lª

127

36ª

128

07ª

129

15ª

ulo Bento

ed c/Plat

1 30

03ª

verama

édío

1 31

23ª

1 32

20ª

1

do Sul

1 34

Fundo

da Serra

Pinheirinho do Vale
eiro Machado

Piratini
lanalto

136

oço das Antas

1 38

Med c/Plat

_

Grande

Grande

ed c/Plat

Grande
Grande
Grande

135

Grande

ntão

1 37

ed c/Plat

Grande

1

133

Grande

ed C/Plat
edío

onte Preta

139

rto Lucena

Medio

140

tin

Grande

141

de Novembro

142

143

146

dos
'

Grande
édio

0

144
145

Grande

Quevedos

dios

Pardo
eio Bonito

Grande
édio c/

t

Grande

147

lador

édío

148

Ronda Alta

Grande

149

Rosário do Sul

Grande
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Salto do Jacuí
Santa Cecília do Sul

em
ed C/Plat

Santa Margarida do Sul

Grande

Santana do Livramento

oro

Santo Antônio da Patrulha
Santo Antônio do Palma

Grande
cro

Santo Cristo

Grande

São José dos Ausentes

Grande

São Borja

Grande

São Domingos do Sul

ed C/Plat

São Francisco Assis

Médio

São Gabriel

Micro

São Lourenço do Sul

édío

São Lourenço do Sul

Grande

São Paulo das Missões

Médio

São Pedro das Missões

Med C/Plat

São Sebastião do Caí

Grande

São Valério do Sul

Grande

São Vendelino

Sério

'

ed c/Plat

Grande

Sertão Santana

rande

Sobradinho

ed c/Plat

apes

Grande

&

édío

avares

ed c/Plat

entes do Sul

orres

édío
édío

ucunduva

cro

niâo da Serra

nístalda

ed c/Plat

ale Real

Grande

ale Verde

édio

eranópolis

rando

tos

ed c/Plat

Médio

o

Flores

—

Maria

itória das Missões
estfália

ed c/Plat

Grande

Grande
ed C/Plat
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“TOTAL ÓNIBUS

"201

II

"

Constatações:
3.1 Não se aplica.

Fato:
N ão se aplica.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

“4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6; 2.1 e
2.2 foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que
merecem atuação das respectivas Diretorias técnicas desta autarquia.

4.3. Identifícou-se prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem 2.3,
devendo os responsáveis serem diligencíados & regularizar a situação.
4.4. Ademais, devem as diretorias considerarem as questões apontadas neste

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre
cumprimento do objeto dos programas

e

o

transferências fiscalizadas.

4.5. 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.
4.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatón'o, são de caráter preventivo e/ou corretivo e

RA. Nº 32/2016 / SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1/

tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

5. Recomendações:
5.1. A DIATA

Senhora,

-.783.530—
Presidente da Unidade Executora Circulo Pais e Mestres DAEE 1 Grau Prof Luiza
Teixeira Lauffer, CNP] nº 11.802.383/0001—38, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos
cofres do FNDE, a titulo de débito indevido referente à aquisição de gêneros alimentícios, o
valor original impugnado de R$ 2.970,05 (dois mil, novecentos e setenta reais e cinco
centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas
5.1.1. Diligenciar a

.,

CPF:

evidenciadas no item 2.3 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito“ deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado.
GRU,
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União
—

Nacional
Tesouro
Virtual
do
sítio
no
(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
212198002, fazendo constar, quando for o caso, nas Informações à Diretoria Financeira DIFlN/FNDE que tratam sobre o não atendimento da presente notificação pelo gesto
diligenciado, que aquela Diretoria deverá informar, a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias
do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.3.

preenchido

Senhora,

CPF nº
5.1.2. Diligenciar &
..197.030--, Presidente da Unidade Executora Circulo de Pais e Mestres da EE de 1
Grau no Bairro JD Lind (República Argentina), CNPJ nº 90.367.483/0001-50, a restituir no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito indevido referente a
pagamento de serviços de telefonia, 0 valor original impugnado de R$ 1.533,94 (um mil,
quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item 2.3 deste Relatório. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de
Contas da União-TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
“http:/[contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces“, lançando o débito no
grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros“ e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sitio
Virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
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com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 212198002, fazendo constar, quando for o caso, nas Informações à
Diretoria Financeira - DIFIN/FNDE que tratam sobre o não atendimento da presente
notificação pelo gesto diligenciado, que aquela Diretoria deverá informar, a COAUD, no
prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou
visando o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes,
conforme subitem(ns) 2.3.

Senhora,

5.1.3. Diligenciar a
CPF nº
Presidente da Unidade Executora Col Est Presidente Arthur da Costa e
Silva CNP] nº 87.004.099/0001—88, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, a título de débito indevido referente a pagamento de serviços de telefonia, o valor
original impugnado de R$ 1.126,10 (um mil, cento e vinte e seis reais e dez centavos)
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item
2.3 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU, acessado em seu sítio Virtual pela
página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo “Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo “Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU,
preenchido
no
sítio
virtual
do
Tesouro
Nacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestâo 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
212198002, fazendo constar, quando for o caso, nas Informações à Diretoria Financeira DIFlN/FNDE que tratam sobre o não atendimento da presente notificação pelo gesto
diligenciado, que aquela Diretoria deverá informar, a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias
do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.3.

-.256.349--,

—

Senhora,

.

5.1.4. Diligenciar a
CPF nº
CPM
Instituto
Presidente
Estadual
Unidade
da
Executora
do
Rio
Branco
-.735.330--,
nº
89.543.524/0001-32, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, &
CNP]
título de débito indevido referente a pagamento de serviços de telefonia, o valor original
impugnado de R$ 1.045,46 (um mil, quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos),
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas evidenciadas no item
2.3 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União-TCU, acessado em seu sítio Virtual pela
página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo "Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no
campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O
recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU,
Nacional
Tesouro
virtual
do
sitio
no
preenchido
(https://consulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
212198002, fazendo constar, quando for o caso, nas Informações à Diretoria Financeira DIRIN/FNDE que tratam sobre o não atendimento da presente notificação pelo gesto
—
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diligenciado, que aquela Diretoria deverá informar, a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias
do recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.3.

5.2.A DIRAE
5.2.1. Notificar a Entidade 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 0 art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 69, § 5º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013,
conforme subitem(ns) 1.1
.

5.2.2. Orientar a Entidade para que cumpra rigorosamente as normas do
PNAE, em especial as atribuições do nutricionista, responsável - técnico, quanto ao
acompanhamento da execução do PNAE, desde a aquisição até a distribuição dos gêneros
alimentícios, contribuindo pela melhora contínua do preparo e manuseio dos alimentos
ofertados a clientela do Programa, conforme subitem(ns) 1.2.
5.2.3. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando a realização de testes de
aceitabilidade na forma prevista na legislação, que pode se dar mediante a apresentação de
plano anual e, ao final do exercício do plano, com a apresentação das cópias dos resultados
dos testes realizados, conforme subitem(ns) 1.3.
5.2.4. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE & regularização do fato, mediante a apresentação do Termo de Compromisso
referente a inspeção sanitária dos gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar,
conforme subitem(ns) 1.4.
o

5.2.5. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE plano de ação com medidas concretas que visem resolver os problemas
apontados pela Auditoria Interna do FNDE, avaliando, ainda, sobre a viabilidade de incluir a
SEDUC—RS em ações futuras de monitoramento da diretoria, visando verificar se 0 plano de
ação foi cumprido pela Entidade, conforme subitem(ns) 1.5.
5.2.6. Cientificar a Entidade para que adote medidas visando assegurar
o cumprimento do artigo 38, da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013 e alterações
posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores
devidamente identificados, conforme subitem(ns) 1.6.

5.2.7. Acionar 0 Banco do Brasil visando confirmar sobre existência de
problemas por parte do Banco em fornecer os cartões magnéticos, promovendo, se for o
caso, junto aquela instituição financeira a regularização da situação encontrada. Caso
comprovado que o problema não foi ocasionado pelo Banco do Brasil deve & DIRAE orientar
a SEDUC-RS para que torne providências concretas com vistas a evitar a repetição da
situação apontada pela equipe da Auditoria Interna do FNDE, conforme subitem(ns) 2.1.

'
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5.2.8. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE mediante relatórios fotográficos, bem como relatório contábil, as respectivas
identificações de numeração dos bens incorporados ao patrimônio da Entidade, conforme
subitem(ns) 2.2.
o

5.2.9. Encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE do Estado
do Rio Grande do Sul, 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. Encaminhamento:

6.1. à 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 5.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a(s) diligência(s) à Diretoria Financeira DIFIN, para
conhecimento e providências pertinentes,- 2) informar à CGU sobre a conclusão desta
fiscalização, no prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12
da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

6.2. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PDDE/2015, e Plano de Ações Articuladas - PAR TC nº

201304509;
6.3. 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 5.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e» dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

6.4. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 5.1 e à DIRAE, contidas no subitem
52;

6.5. ao Ministério Público da União - MPU, Procuradoria da República no Rio
Grande do Sul, para conhecimento, em atenção ao contido no item 3. do ofício nº
26765/2016/COFIC/AUDIT-FNDE, de 08/11/2016;
'

6.6. à Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul - SEDUC/RS,

para conhecimento.

Jf

,
í
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Em 09/11/2016

DIFIP/CQFIC/FNDE

AUDIT/COFIC/DIFIP
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 32/2016
DESPACHO

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

Emª/Ll

22016

~

Chefe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em _/_3_//_á/ 3016

Coordenadora da COFIC

De acordo.

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

—

220852)

Auditor—Chefe
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