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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 33/2016

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ]UVENTUDE E ESPORTES/TO

Auditoria realizada no período de 17 a 28 de outubro de 2016, objetivando
adequação e a conformidade a legislação, quanto às ações e procedimentos
adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia previstos, mediante alteração do Plano Anual de Atividade
de Auditoria Interna - PAINT/2016.

verificar

a

A fiscalização verificou a aplicação dos recursos repassados, & aplicação de
R$34.326.219,51 (Trinta e quatro milhões, trezentos e Vinte e seis mil, duzentos e dezenove
reais e cinquenta e um centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/2014
Valor R$344.827,16.
Anahsadopor=
—

-

exercício de 2014

-

O.S. nº 122/2016,

Plano de Ações Articuladas Transferência Direta, PAR/TD - Termo de Compromisso nº
6112/2012, CAMINHO DA ESCOLA, exercício de 2012 - 0.8. nº 123/2016, Valor
R$25.124.907,00.
Analisado por:
-

—

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE exercício de 2016
Valor R$1.953.134,00
Anansado per:
-

—

—

—

0.8. nº 125/2016,

Plano de Ações Articuladas - Transferência Direta, PAR/T D Termo de Compromisso nº
4319/2012, EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO, exercício de 2012 - 0.8. nº 126/2016, Valor
R$6.903.351,35
—

—

masmorra

1. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
investimentos, de forma a contribuir, supletivamente para
pequenos
custeio, manutenção e

públicas das redes estadual,
a

melhoria física

e pedagógica dos estabelecimentos de ensino

R. A.

beneficiários.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 7.402.179,74
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2014, no valor de R$344.827,16
(trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e Vinte e sete reais e dezesseis centavos),
referente às prestações de contas de 44 (quarenta e quatro) Unidades Executoras
relacionadas no quadro demonstrativo:

~

ITEM CAIXA ESCOLAR

CNP]

VALOR
RECEBIDO
R$

23.01000

1

CENTRO DE ENSINO MEDIO SANTA RITA DE CASSIA

01.955.414/0001-37

2

ESCOLA ESTADUAL MARIA-DOS REIS ALVES BARROS

08.641.263/0001-91 [20.500,00

3

CENTRO DE ENSINO MEDIO CASTRO ALVES

04.701.394/0001-66

4

ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE

01.221539/0001-33 [15.270,00

5

CENTRO DE ENSINO MEDIO DE TAQUARALTO

03.233.677/0001-68

18.820,00

[

6

ESCOLA ESTADUAL LIBERDADE

01.936.355/0001-50

13.84000

7

CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES

00.862.122/0001-97

11.710,00

8

COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS

02.050.257/0001-83

9.110,00

9

COLEGIO ESTADUAL CRIANCA ESPERANCA

01.920.781/0001—73

8.180,00

10

ESC EST FREDERICO JOSE PEDREIRA NETO

01.862.534/0001-50

9.42000

[11

COL EST CENTRO DE ATENCAO INT A CRIANCA - CAIC

01.916.213/0001-20

9.300,00

]12

ESCOLA ESTADUAL MADRE BELEM

01 .034.134/0001—96

"9.800,00

]

I

[

]

13

ESCOLA ESTADUAL VILA UNIAO

14
15

01.926.551/0001-43

8.300,00

INSTITUTO PRESBITERIANO EDUCACIONAL E SOCIAL

05.470.057/0001-78

6.770,00

COLEGIO ESTADUAL DOM ALANO MARIE DU NODAY

01.343,125/0001-87

9.980,00

16

COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PROVIDENCIA

01.138.324/0001-53

3.830,00

17

ESCOLA ESTADUAL TRAJANO COELHO NETO

01.068.363/0001-21

3.10000

18

INSTITUTO PRESBITERIANO VALE DO TOCANTINS

01.071426/0001-07 “15.29000

19

CEM DIACONIZIO BEZERRA DA SILVA

11.675,300/0001—97

20

COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE NEZIO RAMOS

01.233.716/0001-00

11.74000

21

ESCOLA ESTADUAL AMANCIO DE MORAES

01.068.375/0001-56

3.910,00

22

COLEGIO ESTADUAL SAO jOSE OPERARIO

01.186.454/0001—61

7.40000

23

COLEGIO ESTADUAL IDALINA DE PAULA

01.066.419/0001-09

5.640,00

24

CENTRO DE ENS MEDIO JOSE ALVES DE ASSIS

101.181,169/0001-58

8.130,00

25

ESC EST D PEDRO

[01.133.697/0001-31

2.96000

26

ESCOLA ESTADUAL CARMENIA MATOS MAIA

01.118.897/0001—15

8.280,00

27

CEM PROFESSOR FLORENCIO AIRES

01.138.326/0001—42

12.180,00

28

COLEGIO ESTADUAL MARECHAL ARTUR DA COSTA SILVA

01.112.763/0001-97

4.41000

29

ESC EST PROF MARIA ESCOLASTICA PEDREIRA BRITO

01.181.181/0001—62

2.330,00

30

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ALCIDES RODRIGUES AIRES

03.495.455/0001-13 "6.40000

~

J

13.710,00

II

3.920,00

Rª«.
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ESC ESPECIAL MAE TIA EULINA BRAGA

31

“26.752,113/0001-37

2.100,00

01.075.455/0001-39

5.140,00

01.112.471/0001-54

3.030,00

'

32

COL EST ANGELICA RIBEIRO ARANHA CONVENIA

33

ESCOLA ESTADUAL BRASIL

*

~

34

ESC EST ANA MACEDO MAIA

01243662/0001-55

4.620,00

35

ESC EST D DOMINGOS CARREROT

OO.900.197/0001—15

5.050,00

36

ESCOLA ESTADUAL IRMA ASPASIA

01.136.022/0001-46

5.470,00

37

ESC EST ALFREDO NASSER

01.251.862/0001«50

3.410,00

38

ESC FAMILIA AGRICOLA DE PORTO NACIONAL

01.197.155/0001-22

3.500,00

39

CEM FELIX CAMOAI

o1.112.476/0001-87

8.610,00

40

ESC EST PRESIDENTE COSTA E SILVA

01.100.434/0001-26

3.980,00

~

~

~

41

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES

01.086.975/0001-47

3.180,00

42

ASSOCIACAO DE APOIO A ESC ESPECIAL AMOR DE DEUS

"07.935.641/0001-87

2.380,00

43

ESCOLA ESTADUAL PAULINA CAMARA

]01.o71.402/0001-40

2.460,00

44

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS] 25.053,08310001-08

4.657,16

~

TOTAL

344.827,16
~

Constatações:
1.1 Execução parcial dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:

Foi apurado no exercício de 2014, que a Secretaria dispõe de saldo de
execução, no valor de R$160.565,52, relativos aos recursos recebidos nos exercícios de
2011, 2012 e 2013, o que demonstra que os recursos do Programa não estão sendo
utilizados integralmente dentro do exercício previsto, em desacordo com o disposto no art.
17 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.
Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº

3651—3 da

Agência nº 5237—X do

Banco do Brasil.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047—001/2016 de 26/10/2016, &
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:

]ustífíco que a aquisição de materiais de consumo e pedagógico do Programa
Dinheiro Direto na Escola PDDE, previstos para aquisição nos anos de 2011,
2012 e 2013 não foram adquiridos nos—respectivos anos, pois não houve
empresa interessada no processo licitatório. Informo, ainda, que com o
restante do saldo desse recurso foi montado um novo processo, o qual se
—

encontra em tramitação.
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Análise da equipe:
Em que pese não haver prejuízo ao erário, a execução parcial dos recursos
repassados do Programa deixou de beneficiar a clientela alvo do Programa, sob a
responsabilidade de atendimento pela Secretaria de Educação.
De acordo com as normas vigentes os recursos devem ser utilizados dentro do
exercício, conforme determinado pelo art. 17, da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013,
e alterações

posteriores:

Art. 17A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta
Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido
efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx, das
UEX ou das EM.

1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as
disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas especificas,
poderão ser reprogramados pela EEx, UEX e EM, obedecendo às
classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação
no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos
§

da ação programática"
Dessa forma permanece a constatação.

1.2 Utilização dos recursos financeiros em desacordo com a categoria

ecônomica da despesa.
Fato:
Os Conselhos Escolares identificados no campo "Evidências" não observaram
os limites de cada categoria econômica na realização da despesa.

Evidências:
Demonstrativo de Receita
conforme quadro a seguir:

Conselho
Escolar

Despesa e Relação de pagamentos efetuados,

,

[Despesa prevista
[Custeio

e

“Capital

"Despesa realizada
“Custeio

“Capital

“Remanejame‘nto
[Custeio

!

JÉapital

Escola
Estadual
Liberdade

11.500,74

0,00

12.776,50

0,00

0,00

1.275,76

Conselho
Escolar
Tiradentes

8.092,27

0,00

13.012,00

0,00

0,00

4.109,13

6.059,65

0,00

6.606,00

0,00

0,00

546,35

Escola São

josé Operário

[

91}
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Escola

Família
Agrícola

3.050,48

Presidente

1.847,62

0,00

CostaeSilva
~

~ ~

3.273,31

0,00

~ ~

0,00

2.290,00

0,00
~ ~

~~

0,00

222,83

442,32

0,00

~ ~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047—001/2016 de 26/10/2016, &
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2 O 1 6, a

seguinte justificativa:

justifica

que, de acordo com o demonstrado em análise, por um lapso de
planejamento do Conselho Escolar, não foi seguido os preceitos legais quanto
à utilização dos valores em suas próprias rubricas.

Análise da equipe:
A SEDUC/TO reconheceu a não utilização dos-valores em suas próprias
rubricas, por um lapso de planejamento dos Conselhos Escolares.

A execução dos recursos transferidos nos moldes e sob a égide da Resolução
nº
10 de 18/04/2013 com percentuais para execução nas categorias custeio e
CD/FN DE
capital deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo
crédito nas contas correntes específicas das Unidades Executoras.
Os saldos de recursos financeiros, entendidos como as disponibilidades
existentes em 31 de dezembro nas contas específicas poderão ser reprogramados pelas EEx,
UEX 6 EM, obedecendo, em todo caso, às classificações de custeio e capital nas quais foram
repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego
nos objetivos da ação programática, nos termos do paragrafo lº do artigo 17 da Resolução
CID/FNDE nº 10 de 18/04/2013, e alterações posteriores.

Conforme se observa dos artigos ora tratados da Resolução CD/FNDE nº 10
de 18/04/2013, e alterações posteriores, entende—se & impossibilidade de remanejamento de
recursos das categorias em que foram consignados sem implicar em alteração das
finalidades do PDDE básico.

Ressalta-se que houve prejuízo às ações do Programa, porém não se
vislumbrou prejuízo ao erário, devendo, em todo caso, se evitar a reincidência deste tipo de
despesa, sob pena de se tornar sancionável.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Realização de despesas não previstas pela legislação do Programa.

f?

Fato:
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As Unidades Executoras relacionadas no campo "Evidências" realizaram
despesas não previstas pela legislação do Programa, como, aquisição de botijões de gás, em
desacordo ao art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Notas fiscais apresentadas:
.
Unidªde

_

Fornecedor

Executora

r

CNP]

ªªª)“
Moacir

,

Pre31dente
Costa e Silva

Pias

_

C.

NF

Data

Valor R$

001275

30/10/2014

280,98

001131

09/06/2014

856,00

00.822.952/0006-03

ME

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047-001/2016 de 26/10/2016, a
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:

justifica que após análise exaustiva

do item evocado, não

foi encontrada

no

processo de prestação de contas da referida Unidade Executora as colocações
apontadas por essa Auditoria, haja vista que a unidade escolar somente
adquiriu no exercício de 2014, por meio da Nota Fiscal nº 1275 (30/10/2014),
06 recargas de botijão de gás, perfazendo a valor de R$ 280,98.

De acordo com o disposto no art. 49, da Resolução (JD/FNDE nº 10, de
18/04/2013.

Art.

49 Os recursos do programa destinam-se a cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia
do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos

estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:

I - na aquisição de material permanente;
II

na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à
manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar,—

III - na aquisição de material de consumo;
IVV-

na avaliação de aprendizagem;
na implementação de projeto pedagógico,- e
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VI - no desenvolvimento de atividades educacionais;

Depreende-se do ensinamento do artigo, que material de consumo como
recarga de gás de cozinha está passível de aquisição por parte da executora.

Análise da equipe:
A SEDUC/TO justificou que não encontrou as colocações apontadas por essa
Auditoria na análise da prestação de contas da Unidade Executora Tancredo Neves e que
essa UEX adquiriu somente 06 recargas de botijão de gás, e que no entendimento da
Secretaria de acordo com o disposto no art. 49, da Resolução CD/FNDE, nº 10, de
18/04/2013, a recarga de gás de cozinha depreende-se como material de consumo passível
de aquisição por parte da Unidade Executora.

Ocorre que a Unidade Executora Presidente Costa e Silva, também adquiriu
20 recargas de gás, no total de R$856,00 da mesma empresa que forneceu à Unidade
Executora Tancredo Neves, por meio da Nota Fiscal nº 001131, de 09/06/2014.
Em conformidade com os normativos do PDDE (Guia de Orientação do
PDDE/Escola do Campo), os recursos do PDDE devem ser utilizados para adquirir bens e
contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física,
para tanto, podem ser empregados na compra de material de consumo (limpeza, papelaria,
suplementos de informática, etc.).
Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

-.758.841--

Valor Original:

R$ 856,00

Identificação do responsável:
CPF:

..601.421--

Valor Original:

R$ 280,98

1.4 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas incompatíveis com o objeto do
Programa, a titulo de tarifas bancárias, conforme datas e valores especificados no quadro
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A

i'\‘1

~

demonstrativo contido no campo “Evidências", em desacordo com

o

art.

49 da

Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Extratos bancários

seguir:

Conta
Corrente

Agência B.

UExs

Brasil

Amâncio Moraes

Mammal/“ml" Cºªtª º
S11va

Prof. Florêncio Aires
da Silva
Escola Conveniada

Brasil

a

“804-4

”6490-4

Valor R$

Data

”09/12/2014 “2,10

1117-7

28.635—4

04/06/2014

8,00

1117-7

26541-1

01/08/2014

2,10

1 1 17—7

6961—2

[04/02/2104

I

l

6,00

'

~

[15/05/2014 Jl4,00

!

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047-001/2016 de 26/10/2016, a
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
o entendimento extraído do Acordo de
Cooperação Mútua nº 10/2000, que entre si celebram o FNDE e o Banco do
Brasil S.A., em sua Cláusula Quarta - Da Reversão de Valores Creditadas,
item 5. 7, conforme transcrição abaixo:

]ustifico que, em consonância com

Não cobrar ou lançar a débito do titular da conta, quaisquer despesas a título
de abertura e manutenção, bem como pelo fornecimento de talão de cheques
(mensal), extrato bancário (semanal), cartão magnético ou demais taxas
similares de responsabilidade do BANCO-.

Promover, internamente, a divulgação das cláusulas e condições desse
Acordo, de forma a instruir o corpo de gerentes e funcionários da Instituição,
no que se refere aos procedimentos operacionais ora pactuadas.

próprio Órgão Repassador dos recursos
Instituição Bancária quanto ao cumprimento do

Extrai—se do citado acima que o

(FNDE) deverá notificar
disposto.

a

Análise da equipe:
A SEDUC/TO justificou que cabe ao Órgão Repassador dos recursos notificar
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0“

Instituição Bancária quanto

ao cumprimento do disposto, em consonância com o
entendimento extraído do Acordo de Cooperação Mútua nº 10/2000, que entre si celebram o
FNDE e o Banco do Brasil S.A, no entantq, o citado Acordo encontra-se com vigência

expirada.
O Acordo de Cooperação Mútua nº 41/2011 entre () FNDE e o Banco do Brasil,
que previa no artigo 10, item VI, que a instituição bancária se compromete a não cobrar
despesas bancárias & título de abertura, manutenção, fornecimento de talão de cheques,
extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer outras taxas similares, também se
encontra com a vigência vencida desde 02/02/2016.

Pelo entendimento do citado Acordo, cabe as Unidades Executoras, detentoras
das contas correntes abertas pelo FNDE, de solicitar ao Banco do Brasil a restituição dos
valores descontados à conta do PDDE e solicitar o cumprimento do Acordo no período em
questão.
& título de tarifa bancária contraria o
do art. 49 da Resolução/CD/FNDE nº 10,-de 18/04/2013, que veda a
aplicação dos recursos do PDDE em cobertura de despesas com tarifas bancárias.

A realização de pagamento de despesa

inciso IV do

&

lº

Dessa forma, permanece a constatação com indicação de prejuízo, devendo à

DIFIN adotar medidas cabíveis junto ao Banco do Brasil sobre a assinatura de um novo
acordo, considerando que Acórdão de Cooperação Mútua nº 41/2011, encontra-se com
Vigência expirada desde 02/02/2016.

Identificação do responsável:
CPF:

..489.911-I

Valor Original:

R$ 10,00

Identificação do responsáveu

CPF:-.098.391-Valor Original:

R$ 2,10

Identificação do responsável:

CPF:-.787.211-Valor Original:

R$ 8,00

Identificação do responsáveh
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O
|

“J

.

COSTA

CPR-694.401Valor Original:

R$ 2,10

1.5 Pagamento de despesa com base em valor inexata da importância a

pagar.
Fato:
A Unidade Executora Santa Rita de Cássia realizou pagamento no valor de
R$3.723,20, no entanto o valor da nota fiscal é de R$3.273,20, gerando uma diferença de
R$450,00.

Evidências:
Nota fiscal 002 da empresa ].L Paranaguá, cópia de cheque

e

extrato

bancário.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047-001/2016 de 26/10/2016, a
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:

que não há que se falar em justificativa, uma vez que resta
comprovada, por meio de relatório de fiscalização realizado pela Gerência de
Prestação de Contas desta Pasta, sob o nº 652/2015, que a analista faz o
chamamento para que se corrija o erro com a restituição do valor pago a
maior. Infelizmente, fica evidenciada a falta de atenção no ato do
preenchimento do valor do cheque.

]ustifico

Análise da equipe:
A justificativa da Entidade corrobora a constatação. Embora tenha afirmado
que providenciou & restituição, a sua comprovação não foi encaminhada pela Unidade
Executora Santa Rita de Cássia, nem pela SEDUC/TO, restando pendente a regularização da
situação, mediante a comprovação da devolução do valor pago a maior aos cofres do FNDE.
A realização de pagamento de despesa em desacordo com o valor anotado no
documento comprobatório descumpre o que dispõem os art. 62 e 63 da Lei 4.320, de
17/03/1964, os quais estabelecem que o pagamento da despesa só será efetuado quando
ordenado após sua regular liquidação e que a liquidação da despesa consiste na verificação
do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.

&,
'
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Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..603.621—-

Valor Original:

R$ 450,00

1.6 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
Em visitas às Escolas Estaduais da rede de ensino, verificou—se a ausência de
plaqueta de identificação dos bens permanentes adquiridos com recursos do PDDE, apesar
de haver registro de incorporação dos bens permanentes, em desacordo com art. 25, da
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Relação de Bens Adquiridos pelas Unidades Executoras, conforme segue:

Unidade Executora

CNP]

Bens sem

Quantidade

plaqueta

Forno elétrico
c/forno, marca
01
Venâncio FE

,

Colégio da Policia

02.050.257/0001—83

Militar

110
.

Estante para

partituras

10

RMW

Ar
condicionado
9000 BTUS
Dom Alano Marie Du
Noday

01.343.125/0001—87

01

Câmera Digital
01
Sony 16.1

Impressora HP
01
D1000
CH34OC

Tªquªrª tº

03.233.677/0001-68

1

Câmera Nikon
Coolpix P530

01

Freezer Consul
Tiradentes

00.862.122/0001-97

CHA31,

Horizontal

01
,

220v Branco
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01.862534/0001-50

Frederico josé
Pedreira Neto

—

Ventilador de
parede Tron
220V, 60V,

05

grade plástica

Ar
01'068'363/0001'21

Trajano Coelho Neto

condicionado
Split 9000
BTUS
SPRINGER
42RNCA 935,

01

frio
Cadeira
cromada
Monte Carlo
Creme/Branca

01.233.716/0001-00

Prof. José Nézio
Ramos

Encadernadora
02
ªº Viªs
Gaveteiro 2
gavetas CSCS
Mesa

,

.

secretana

Purificador de
agua

Idalina de Paula

01.066.419/0001-09
.

~

Amâncio de Moraes

01 ' 068 ' 375 l 0001 - 56

15

01
01

02

Unidade
externa Split
24000BTUS

01

Unidade
externa Split
24000 BTUS

01

Estante aço EB
12 bandejas
01
nobre

Estabilizador
Revolution
Speedy USP
300 Bl sms

01

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047-001/2016 de 26/10/2016, &
SEDUC/TO, apresentou por meio do Ofício nº 3672/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:

ausência de plaquetas de tombamento nos bens adquiridos,
deve-se às limitações no quadro de pessoal, rotatividade do quadro de

]ustifico que

a
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gestores das Unidades Escolares, indisponibilidade financeira e transporte
para deslocamento da equipe de técnicos desta Pasta. Os bens adquiridos a
partir do exercício 2008/2012 ainda não foram incorporados (fixadas
plaquetas, lançamento no SIAFEN e SISPAT) ao Patrimônio Público Estadual.
Informo que está no PPA 2016/2019 a ação para o deslocamento de servidores
da Gerência de Patrimônio desta Pasta às Diretorias Regionais de Educação
para fixação de plaquetas e cadastro dos bens.
Esta Pasta adotará as ações necessárias para resolver esses apontamentos no
1° semestre de 201 7.

Análise da equipe:
A SEDUC/TO reconheceu a ausência de tombamento nos bens adquiridos, por
limitação no quadro de pessoal e que no lº semestre de 2017, adotará as ações necessárias
para fixação de plaquetas e cadastro de bens.
A ausência da identificação dos bens com plaquetas com a correspondente
numeração de patrimônio contraria o disposto no § 29, do art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº
10, de 18/04/2013, o qual estabelece que as Entidades Executoras deverão proceder ao
produzidos e fornecer, em seguida, às UEX 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.

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

2. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA 2012
exercício

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veiculos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada - PAR nº 6112/2012, CAMINHO DA ESCOLA, na subação VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 32.152.298,15
Extensão dos exames:

Analisada

a

aplicação R$25.124.907,00, correspondente

recursos transferidos pelo FNDE à conta do PAR

-

a 78% dos
Programa Caminho da Escola.

Informação:

Vinte

e

Analisada a importância de R$25.124.907,00 (Vinte
quatro mil, novecentos e sete reais), correspondente
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fº,
fªx.

;x;

pagamentos realizados e o saldo na conta específica do Programa em 17/10/2016 de R$
805.657,01. As despesas foram realizadas por meio de adesão as atas do FNDE. Foram
feitas visitas in loco a 04 (quatro) municípios a saber: Palmas/TO, Paraíso do Tocantis/TO,
Barrolândia/TO e Porto N acional/l' O e entrevistas com secretárias(os) de educação, gestores
de escolas e motoristas responsáveis pela condução dos veículos.

Constatações:
2.1 Má conservação dos veículos.

Fato:
O veículo adquirido pela Secretaria de Educação do Estado e cedido ao
município de Paraíso do Tocantins apresentou o vidro lateral quebrado, em desacordo com 0
Item II do TC 6112/2012 e Item III do art. 14 da Resolução nº 05 de 28 de maio de 2015.

Evidências:
Vistoria no ônibus de placa OLH 4492

Paraiso do Tocantins

—

e

relatório fotográfico.

ônibus com vidro lateral quebrado

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 047—006/2016 de 27/10/2016, a
SEDUC-TO, apresentou por meio do Ofício nº 3652/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
A SEDUC formalizou a entrega dos veículos às Prefeituras, as quais assumiram a
responsabilidade sobre os mesmos, em cumprir com as obrigações contidas nos
dispositivos da Lei 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) CTB."

Análise da equipe:
As

justificativas

e

X

documentação apresentada pela SEDUC intitulada de

Qi
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Termo de Entrega de Veículo Oficial, não contempla as obrigações de guarda e conservação
de bens permanentes adquiridos com recursos do Programa. A situação encontrada in loco
contraria o inciso XI do Termo de Compromisso 6112/2012, que estabelece que a Secretaria
deverá garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no
Plano de Ações Articuladas, sob pena de, não 0 fazendo, arcar com a restituição financeira
do montante correspondente.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.2 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados
ao transporte de escolares.

Fato:
Não foi comprovada a habilitação específica para condução de escolares dos
motoristas de veículos destinados ao transporte de escolares, contrariando o disposto no
art. 138 parágrafo V do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Evidências:
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos condutores
requisito previsto no V do Código de Trânsito Brasileiro CTB.

e

ausência do

—

Veículos vistoriados: MXD 9405

e

OLH 3092.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047—002/2016 de 24/10/2016, &
SEDUC-TO, apresentou por meio do Ofício nº 3652/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2 O 1 6, a seguinte justificativa:
"É de competência das Prefeituras beneficiadas o cumprimento das obrigações junto
aos Orgãos Reguladores".

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas pela Entidade, de que é de
responsabilidade das Prefeituras Municipais as obrigações contidas no Código de Trânsito
Brasileiro, a documentação apresentada pela SEDUC, intitulada, de Termo de Entrega de
Veículo Oficial, não contempla estas obrigações. A ausência da habilitação específica dos
condutores, compromete a segurança dos escolares ao descumprir os dispostos nos artigos
136 e 138, ambos do CTB, da Lei nº 9.503, de 1997, e observados os seguintes aspectos:
"a) o veículo ou embarcação a ser contratado deverá obedecer às disposições
do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade Marítima, assim
como às eventuais legislações complementares no âmbito estadual, distrital e

municipal,
b) o condutor do velculo destinado ao transporte de escolares deverá atender
aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e quando de
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A

embarcação, possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade
competente,

”Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo—se, para tanto:
.

(...) Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve
satisfazer os seguintes requisitos:
'

(...) IV não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;
—

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.”
Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Ausência de seguro do veículo.

Fato:
A Entidade não realizou o seguro total do Vleículo, conforme previsto no Item
e art. 59 item IX Resolução nº 64, de 16 de novembro de 2011.

II do TC nº 6112/2012

Evidências:
Processos de pagamentos referentes à aquisição de 141 ônibus, Termos de

Entrega de Veículo Oficial.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047- 002/2016 de 24/10/2016, &
SEDUC T—O, apresentou por meio do Ofício nº 3652/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
“A SEDUC formalizou a entrega dos vezculos àgs Prefeituras, as quais assumiram a
responsabilidade sobre os mesmos, em cumprir com as obrigações contidas naos
dispositivos da Lei nº 9 503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) CTB. "

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas pela Entidade, de que é de
responsabilidade das Prefeituras Municipais as obrigaçõe's contidas no Código de Trânsito
Brasileiro, a documentação apresentada pela SEDUC, inúitulada, de Termo de Entrega de
Veículo Oficial, não contempla estas obrigações. A ausência de seguro total do veículo
contra danos materiais e Vítimas por acidente contraria o disposto no inciso IX, do art. Sº da
Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011, determinandp que se efetive, além do seguro
obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, 0 segçro total do veículo.

i
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Dessa forma, fica mantida a constatação.

2.4 Não observância de disposições regulamentares para o veículo ou
embarcação.

.

Fato:
A documentação do ônibus escolar descrito no campo evidência está em
desacordo com as normas da legislação Vigente, em especial os dispositivos da Lei nº 9.503,
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) que tratam da condução de escolares, pois os
veículos apresentados não foram licenciados, encontram—se com o CRLV e DPVAT atrasados
desde 2013, contrariando os dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro) que tratam da condução de escolares e o art. 5º da Resolução/CD/FNDE nº 64,
de de 16 de novembro de 2011 .

Evidências:
Vistoria in loco no veiculo placa MXD 9405, no municípo de Palmas; Ofício nº
152/2015/CMPTO

e

CRLV do ano de 2012

.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047—002/2016 de 24/10/2016, a
SEDUC-TO, apresentou por meio do Ofício nº 3652/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
20 1 6, a seguinte justificativa:
”A SEDUC formalizou a entrega dos veículos às Prefeituras, as quais assumiram a
responsabilidade sobre os mesmos, em cumprir com as obrigações contidas naos
dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) CTB."

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas pela Entidade, de que é de
responsabilidade das Prefeituras Municipais as obrigações contidas no Código de Trânsito
Brasileiro, a documentação apresentada pela SEDUC, intitulada, de Termo de Entrega de
Veículo Oficial, não contempla estas obrigações. O veiculo vistoriado não encontra-se em
dias quanto ao licenciamento e seguro obrigatório DPVAT, contrariando o disposto no
inciso IX, do art. 5º da Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/11/2011, que determina que se
efetive, o seguro obrigatório e em especial os dispositivos da Lei nº 9.503, de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro) que tratam da condução de escolares.
—

Dessa forma, ﬁca mantida a constatação.

2.5 Alteração das características originais dos veículos escolares
padronizados.
Fato:

telefone

Os Veículos de placa OLH 4492 e OLH 3842 não continham o número de
para denúncias na Central de Atendimento do MEC/FNDE, na parte traseira,
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ªliam (NÉ

contrariando

o

disposto no item 3.2.2.9.8 do Caderno de Informações Técnicas

—

FNDE.

Evidências:
Vistoria nos veículos citados no fato

e

relatório fotográfico.

~

Onibus descaracterizado

—

disc denúncia

Onibus descaracterizado - disc denúncia

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 047-006/2016 de 27/10/2016, &
SEDUC—TO, apresentou por meio do Ofício nº 3652/2016/SEDUC, de 08 de novembro de
2016, a seguinte justificativa:
'

A SEDUC formalizou a entrega dos veículos às Prefeituras, as quais assumiram a
responsabilidade sobre os mesmos, em cumprir com as obrigações contii'das nos
dispositivos da Lei 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) CT ."

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas pela Entidade, de que é de
responsabilidade das Prefeituras Municipais as obrigações contidas no Código de Trânsito
Brasileiro, a documentação apresentada pela SEDUC, intitulada, de Termo de Entrega de
Veículo Oficial, não contempla estas obrigações. Os veículos vistoriados apresentaram os
dísticos do telefone de denúncia em discordância com o 0800 61 61 61. A ausência de
caracterização dos veículos adquiridos para realizar o transporte de escolares contraria o
disposto no Caderno de Informações Técnicas - FNDE:
"3.2.2.9.8 Na máscara traseira deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta
contendo a expressão ”Disque Denúncia: 0800 61 6161”, na tipologia Arial, devendo
ser protegido com verniz, facilitando a identificação de sua aplicação, com espessura
de camada adequada para a manutenção de sua integridade.“
Dessa forma, permanece a constatação.

Z
_

3. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2016
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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

Montante dos recursos financeiros:R$ 13.561.872,00
Extensão dos exames:
Analisada, por amostragem, a aplicação dos recursos financeiros no montante
de R$1.953.134,00, correspondente a 14.40% dos recursos repassados pelo FNDE a conta
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, e transferidos pela SEED/TO a 51
(cinquenta e uma) Unidades Executoras no exercício 2016, período de janeiro a setembro.

Constatações:
3.1 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

,

familiar.
Fato:
As Entidades Executoras não executaram o percentual mínimo de 30% para a
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar, contrariando 0 disposto art. 24, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Escolas Estaduais visitadas: Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins
(CNPJ 02.050.257/0001-83); Centro de Ensino Médio Tiradentes (CNPJ 00.862.122/0001—
97); Centro de Ensino Médio de Taquaralto (CNPJ 03.233.677/0001-68); Escola Estadual
Madre Belém (CNPJ 01.034.134/0001—96); Escola Estadual Frederico Jose Pedreira Neto
(CNPJ 01.862.534/0001—90); Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday (CNPJ
01.343.125/0001—87); Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Trajano Coelho Neto
(CNPJ 01.088.363/0001-21); Colégio Estadual Médio Girassol de Tempo Integral Diaconízio
Bezerra da Silva (CNPJ 11.675.300/0001-97); Escola Estadual Idalina de Paula (CNPJ
11.026.418/0001-94); Escola Estadual Amâncio de Moraes (CNPJ 01.066.419/0001-09; APAE
Escola Especial Amor de Deus (CNPJ 07.935.641/0001—87) e Colégio Estadual Tancredo
Neves (CNPJ 01.086.975/0001—47.
—

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016,

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

quilombolas.

Ainda conforme Acórdão 925/201 1

—

Plenário/T CU:

(...) empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11,947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.

A análise da documentação apresentada em cada uma das escolas visitadas
demonstra a aquisição de gêneros da agricultura familiar por meio de Chamada Pública,
contudo, a exceção da Colégio da Policia Militar do Estado do Tocantins (CNPJ
02.050.257/0001-83), as demais escolas não atingem o percentual de 30%.
Assim, deve a SEDUC/TO empreender esforços junto às Unidades Executoras
para a utilização dos percentuais preconizados na Resolução citada para aquisição de
produtos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações,
adequando, se for o caso, o planejamento das aquisições, inclusive da chamada pública, de
forma a garantir a aquisição dos gêneros desse segmento no decorrer de todo período
letivo. Dessa forma, mantém—se a constatação.

3.2 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
Os recursos da conta corrente especifica não foram movimentados
exclusivamente por meio eletrônico, contrariando o disposto no art. 2, § 1º do Decreto nº
7507/2011.

Evidências:
Movimentação Financeira da Conta Especifica do Programa, no Período de
setembro/2016, das Unidades Executoras: Centro de Ensino Médio Tiradentes
(CNPJ 00.862.122/0001-97); Centro de Ensino Médio de Taquaralto (CNPJ
03.233.677/0001-68); Escola Estadual Madre Belém (CNPJ 01.034.134/0001-96); Escola
Estadual Frederico Jose Pedreira Neto (CNPJ 01.862.534/0001-90); Colégio Est Dom Alano
Marie Du Noday (CNPJ 01.343.125/0001-87); Escola Estadual Girassol de Tempo Integral
Trajano Coelho Neto (CNPJ 01.088.363/0001—21); Colégio Estadual Médio Girassol de
Tempo Integral Diaconizio Bezerra da Silva (CNPJ 11.675.300/0001-97); Escola Estadual
Idalina de Paula (CNPJ 11.026.418/0001—94); Escola Estadual Amâncio de Moraes (CNPJ
01.066.419/0001-09; APAE Escola Especial Amor de Deus (CNPJ 07.935.641/0001-87) e
Colégio Estadual Tancredo Neves (CNPJ 01.086.975/0001-47.
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Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047—
005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
Importante frisar os marcos regulatórios estabelecidos nos art.(s) 4º e Sº da
Resolução/CD/FNDE Nº 44 de 25 de agosto de 2011, que estabelecem os critérios, prazos e
procedimentos para atender as disposições do Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011:

Art.

49 A movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos
transferidos pelo FNDE, nos termos desta Resolução, ocorrerá exclusivamente
por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das
contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários
dos pagamentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 59 Fica proibido, a partir do dia 27 de agosto de 2011, o fornecimento de
talão de cheques ou de cheques avulsos pelas instituições financeiras
mencionadas no artigo 39, bem como a emissão de cheques pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios para pagamento de despesas realizadas à custa
dos programas e ações abrangidos por esta Resolução.
Assim, deve & SEDUC/TO adotar as medidas orientativas aos gestores
escolares para o cumprimento da normas do Programa. Portanto, permanece a constatação.

3.3 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram pagamentos indevidos de despesas
bancárias, & título de tarifas, em desacordo com o art. Sº, & 29 da Lei 11.947/2009:
- Frederico José Pedreira, CNP] nºOl.862.534/0001—90 , despesas com tarifas bancárias no
total de R$408,15;
Centro de Ensino Médio Tiradentes, CNPJ nº 00.862.122/0001-97, despesas com tarifas
bancárias no total de R$70,10; e
- Escola Estadual Madre Belem, CNP] nº 01.034.134/0001-96, despesas com tarifas
bancárias no total de R$415,28.
—

Evidências:
Extratos bancários da conta específica do Programa, período de janeiro
setembro/2016, das Unidades Executoras citadas.

&

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047—
005/2016 de 27/10/2016.
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Análise da equipe:
A realização de pagamentos em finalidade diversa à do objeto do Programa
que dispõe o inciso XVI, do art. 38 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, que estabelece:

contraria

o

Programa somente será
compra aquisição de gêneros alimentícios ou para a
realização de aplicações financeiras e das transferências previstas no art. 7º,
8º e 99, da referida Resolução.
a movimentação de recursos da conta específica do

permitida para

Ainda sobre

a

o caso, a

Resolução do PNAE n.º 26 de 17/06/2013 dispõe no art.

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

Dessa forma, permanece a constatação, ressaltando que a SEDUC/TO deve

orientar aos gestores das escolas citadas & evitar a realização desse tipo de despesa, assim
como à restituição imediata dos recursos à conta do Programa.
3.4 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
atendimento de 252.125 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e
cinco alunos) alunos matriculados na educação básica é realizado por 19 nutricionistas, o
que contraria os parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa,
estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº 26, de 17/06/2013.
O

Evidências:
Consulta ao cadastro de nutricionista realizada no Sistema SIMEC em
11/10/2016. Relatório Censo Escolar 2015/SEED/TO. Relatório/Quadro de lotaçao dos
Nutricionistas apresentado pela Gerência de Alimentação Escolar.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
Conforme a Resolução nº 26, de 17/06/2013, estabelece no seu art.12, § 2º,
que a EEX deverá cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas
por escolares, previstos no art. 10 da Resolução do Conselho Federal de Nutrição CFN nº
465/2010, a saber:
—
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Carga horária Técnica
Mínima semanal
recomendada

Nº Nutricionistas

Nº de alunos

~

~

~

"1 RT
"1 RT + IQT

"30 horas
|W) horas

2.500

"1 RT + ZQT

"30 horas

|

|2.501 a 5.000

"1 RT + 3QT

"30 horas

|

|Ate' 500

|501 a 1.000

[1.000 a

1RT+ BQTe + 01 QTa
cada fração de 2.500
alunos

Acima de 5.000
~~

~

J
|

30 horas
~~

~

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 13.000 (treze mil alunos).

A Entidade conta atualmente com apenas dezenove nutricionistas e para o
cumprimento da norma faz necessário o total de cem nutricionistas. Além de dificultar o
cumprimento das atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro
técnico de nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos, impossibilita o
acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela SEED/TO, bem
como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de
alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

3.5 Transferências de recursos fora do prazo estabelecido pelo
Programa.
Fato:
A Entidade realizou a transferência de recursos do programa às escolas
conveniadas no prazo de até 30 días, portanto fora do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE, previsto no art. 8º da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Relatório de repasses FNDE/2016 X Relatório Programa de Desembolso PNAE
2016 emitido pela SEED/TO. Extratos bancários da conta específica do Programa. Despacho
136/2016 - GCC, de 07/04/2016. Calendário Escolar 2016.

Manifestação da entidade:

Á
(%
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Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
A transferência de recursos deve ser realizada na forma do Art. 8º da
Resolução CD/FNDE/nº 26/2013, em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco
dias úteis, a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

Ressaltamos que no Relatório Programa de Desembolso PNAE 2016
apresentado pela SEED/TO, verificou-se que do total de dez parcelas previstas para repasse
às escolas, até a data desta fiscalização (out/2016) foram realizados sete repasses às
escolas, reforçando dessa forma os atrasos nos repasses, haja visto a proximidade do
término do calendário escolar.
Dessa forma, mantém-se a constatação ressaltando-se que a SEDUC/TO
deverá envidar esforços para agilizar o processo de transferência dos recursos às escolas,
no prazo estabelecido pela norma do Programa.

3.6 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação o mínimo de três refeições.
Fato:
A Entidade não garantiu aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação, no mínimo, três refeições, conforme determina Inciso II, art. 55, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Ação mais Educação não executada. Relatórios de fiscalização CAE
obtidos durante visitas às escolas pela equipe de Auditoria.

e

relatos

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, ã Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
Nas escolas visitadas constatou-se que não foi ofertado aos participantes do
o mínimo de três refeições.

Programa Mais Educação

“

Importante ressalvar que de acordo com o artigo 55, inciso II, da referida
Resolução, as Entidades que possuam escolas que participem do Programa Mais Educação,
conforme previsto no Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, deverão cumprir, entre

*

0
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outros, o critério de fornecimento de, no mínimo, três refeições diárias, para que possam ser
atendidas com recursos financeiros do PNAE previstos nesta Resolução.

Portanto, mantém-se a constatação, devendo a DIRAE avaliar o ressarcimento
ao erário federal dos recursos que não foram aplicados no fornecimento da terceira
refeição, na forma do tabela seguir:

Tabela - Quantificação do valor referente à refeição não servida.

Percpta )(
Dias letivos
(0,30*200)

Nº
Alunos

,

Município-CODIGO INEP - ESCOLA

$

Pre'uízo
J

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~ ~

PARAISO DO TOCANTINS/TO

1

1

117019184 EE AMANCIO DE MORAES
117019192 EE IDALINA DE PAULA

1

1

17019265 EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE
OLIVEIRA

7.200,00

120

60 ’ 00

17019290 EE PROFESSOR JOSE NEZIO
RAMOS

117040205 EE DEUSA MORAES

5160,00

861

.

11

117019303 EE SAO JOSE OPERARIO

10740001

179

11

11

86

5,160.00

1221

7320,00

18.000,001

3001

1

NATIVIDADE/TO

1

1

117034639 ESC EST JOAQUIM LINO SUARTE

11

1

60,00

17034612 COL EST DR OUINTILIANO DA
SILVA
1

4860001

811

90

5400,00

1401

8.400,001

PORTO NACIONAL/TO

117024862 ESC EST ANA MACEDO MAIA

11

117024870 EE CARMENIA MATOS MAIA

11

17024897 ESC EST D DOMINGOS
CARREROT
17024919 COL EST DE PEDRO LUDOVICO
TEIXEIRA
17024951 EE GIRASSOL DE TEMPO INT
IRMA ASPASIA

,

17024960 EE MARECHAL ARTUR DA COSTA
SILVA
17025010 EE PROF ALCIDES RODRIGUES
AIRES
117025052 EE ANGELICA RIBEIRO ARANHA

2691

16.140,00

127

7.620,00

88

5.280,00

60,00

190

11.400,00

100

6000,00

130

7.800100

5700001

951

1

IPUEIRAS/ro
1

1

117024935 Esc EST FELIX CAMOA II

11

6811

60,00

11

4080001

11/1
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.

BARROLANDIA/TO

33112934

ESC EST PRESIDENTE COSTA E

|17010950 EE PAULINA CAMARA

5100100

85
~ ~

~

Jl

143

~

60,00

|F

|17026253 EE CRIANCA ESPERANCA

||

105]

[17026300 EE LIBERDADE

||

57]

|]

83]

17026318 EE MADRE BELEM
17026334 EE NOVO HORIZONTE
~

110

[

"

234

[17026369 EE SETOR SUL

“

164

]]

162]

|17026377 EE VALE DO SOL
[17050120 ESC JOAO PAULO

àgâoogo

11

L

EE MARIA Dps REIS ALVES

~

|

|

[17026350 EE SAO jOSE

60,00

~

102]

~

~

TOTAL

[

J

4.980,00l
6.600,00I

39.240,00

654
~

8.400,00'

6.960,00'

116|

|17026288 EE DUQUE DE CAXIAS

~

~

|

PALMAS/TO

|

~
~
~
|

~

~

“256.980,00!

Assim, a SEDUC/TO deve adotar medidas no sentido de buscar condições para
se observem seus preceitos, bem como a
Unidade técnica do PNAE avaliar eventual prejuízo, tendo em Vista a situação encontrada.

investir na execução do Programa, de modo que

Portanto, mantém-se a constatação.

3.7 Descumprimento do cardápio estabelecido para as escolas.

Fato:
Nas Visitas realizadas observou—se que as éscolas não cumprem o cardápio
sugerido pela SEDUC/TO, contrariando assim o disposto no art. 14, da Resolução CD/FNDE
nº 26/2013.

Evidências:

Visita às escolas estaduais: Centro de Ensino Médio Tiradentes (CNPJ
00.862.122/0001-97),- Centro de Ensino Médio de Taquaralto (CNPJ 03.233.677/0001-68);
Escola Estadual Madre Belém (CNPJ 01.034.134/0001-96); Escola Estadual Frederico Jose
Pedreira Neto (CNPJ 01.862.534/0001—90); Colégio Est Dom Alano Marie Du Noday (CNPJ
01.343,125/0001—87); Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Trajano Coelho Neto
(CNPJ 01.088.363/0001-21); Colégio Estadual Médio Girassol de Tempo Integral Díaconízio
Bezerra da Silva (CNPJ 11.675.300/0001-97); Escola Estadual Idalina de Paula (CNPJ
11.026.418/0001—94); Escola Estadual Amâncio de Moraes (CNPJ 01.066.419/0001—09; APAE
Escola Especial Amor de Deus (CNPJ 07.935.641/0001-87) e Colégio Estadual Tancredo

&“

—
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Neves (CNPJ 01.086.975/0001-47.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
da
Secretaria
Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
cardápio escolar é um importante instrumento de controle social que,
segundo a Resolução CEN nº 465/2010, é a ferramenta operacional que relaciona os
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais ou coletivas. E um
instrumento de planejamento que Visa assegurar a oferta de uma alimentação equilibrada,
garantindo os nutrientes necessários para a boa condição de saúde.
O

adequado planejamento dos cardápios ofertados aos escolares, assim como
o acompanhamento de sua execução são importantes ferramentas para o alcance dos
objetivos do PNAE e os cardápios com as devidas informações nutricionais deverão estar
disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas, de modo que a
clientela possa conhecer e acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.
O

Logo, nenhum desses fatores vem sendo atingido em face do descumprimento
do cardápio. Nesse sentido, faz—se necessário que a SEDUC/TO, adote as medidas
necessárias com vista a regular execução do programa na forma preconizadas nas
resoluções vigentes. Dessa forma, permanece a constatação.

3.8 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
Nas escolas visitadas, quanto as estruturas dos depósitos escolares verificou—
se: que são inadequadas, deficiência de espaço, pouca ventilação, as janelas e/ou
basculantes não possuem telas de proteção para evitar entrada de vetores e pragas, em
desacordo ao § 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Visitas às escolas estaduais: Trajano Coelho Neto, Diaconizio Bezerra da Silva,
josé Nézio Ramos, Idalina de Paula, APAE Amor de Deus, Tancredo Neves, Paulina Câmara
e Presidente Costa e Silva e Relatório fotográfico anexo aos papéis de trabalho.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047—
005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
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A Entidade não assegurou às escolas as condições de estruturas adequadas
armazenagem e guarda dos alimentos de forma a evitar a entrada de vetores e
pragas, contrariando o previsto na Resolução nº 26/2013, Art. 89, êlº, Inciso III, em que as
EEX do programa deverão assegurar a estrutura necessária para o controle de estoque e
armazenamento dos gêneros alimentícios.

para

a

Dessa forma, mantém—se a constatação.

3.9 Falha na distribuição dos gêneros alimentícios.

Fato:
Nas visitas às unidades escolares verificou—se a existência de alimentos
vencidos e outros com prazo de vencimento em menos de 30 dias, contrariando o disposto
nos parágrafos 2Q e 3º do art. 33 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Escolas visitadas:

Escola Estadual Tiradentes (produtos: 31 pacotes de biscoito Cream Craker
500g, marca TRIGOLINO vencido em 21/09/2016;
—

-

Escola Estadual Dom Alano (produtos: 13 litros de óleo de soja) vence em

14/01/2017;
—

Escola Estadual Dom Alano (produtos: 2 de arroz, marca DICASA) vence em

28/12/2016,- e

Escola Amâncio de Moraes (produtos: 09 litros de óleo, marca BRASILEIRO),
vence em 12 e 19/11/2016.
—

EE Tiradentes - 31 potes biscoito

BE Dom Alano - 13

litros de óleo

C
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EE Dom Alano

—

20 pctes (Skg) Arroz

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
Não obstante a ausência de manifestação da Entidade no prazo estabelecido,
verificação dos prazos de validade é uma etapa importante no processo da alimentação
escolar ofertada nas escolas e deve ser feita no ato de recebimento dos produtos e nos
estoques das escolas. Se os alimentos forem encaminhados com prazo de validade muito
curto ou já vencido, a escola deve ser orientada a não receber ou devolver os produtos ao
fornecedor 0 mais rápido possível, para que seja feita a troca.
a

Considerando que o prazo de validade esta a vencer por falta de utilização dos
produtos na escola, considernado que no período desta físcalízaçao os professores estavam
em greve há mais de 70 dias, há indicativo de perda de alimentos adquiridos, fato que
deverá ser avaliado oportunamente pela unidade técnica do Programa. Dessa forma,
mantém-se a constatação.

3.10 Deficiência na implementação de ações do Controle Social.
Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, exercendo suas atribuições, em
Visita às escolas, verificou entre outras as seguintes irregularidades: os cardápios não são
cumpridos e não atendem os valores mínimos nutricionais; não cumprem o percentual
mínimo de 30% dos recursos em aquisições da agricultura familiar; recebem apenas
recursos do FNDE; atraso no recebimento do recurso da alimentação escolar; o recurso
quando recebido atende em média 15 días somente. Foram comunicadas à SEED/TO para
conhecimento e providências, e sobre as quais não há registro de manifestação ou de
adoção de medidas corretivas, contrariando o item II, do art. 36 da Resolução CID/FNDE, nº
26, de 17/06/2013.
O

..)!
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Evidências:
Oficio/CAE nº 44/2016 de 22/08/2016. Relatório de Escolas Fiscalizadas no lº
Semestre 2016 - CAE/TO. Ata ordináriavdo CAE, datadas de 12/04/2016, 13/04/2016,
14/04/2016, 25/05/2016, 01/07/2016, 06/08/2016, e escolas visitadas pela equipe de
Auditoria no período da fiscalizção.

Manifestação da entidade:

,

Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047005/2016 de 27/10/2016.
.

Análise da equipe:
A Secretaria não comprovou que envidou esforços para solucionar os
problemas levantados pelo CAE, instância fiscalizadora do PNAE, por lei, e neste caso, seus
apontamentos devem sempre ser considerados e esclarecidos àquele Conselho e a esta
Autarquia quando solicitados.
As irregularidades descritas no Relatório de Escolas Fiscalizadas no 1º
Semestre 2016 - CAE/TO afrontam as normas do programa e os objetivos propostos pelo
PNAE. Dentre as diversas irregularidades apontadas no referido relatório do CAE,
destacamos: os cardápios não são cumpridos e não atendem os valores mínimos
nutricionais; não conseguem adquirir 30% da agricultura familiar; recebem apenas recursos
do FNDE; atraso no recebimento do recurso da alimentação escolar,- o recurso quando
recebido atende em média 15 dias somente, e isto, com as adaptações que interferem no
valor nutricional da alimentação escolar; falta“ de utensílios como pratos, talheres, balança,
copos,- cozinha pequenas; depósito sem tela de proteção; não oferecem 3 refeições aos
alunos do mais educação; verificadas nas seguintes escolas:

lCidade

”Escola Estadual

]

Prof. Apoenam A. Teixeira

Brigadeiro Filipe

!

[Agricola A. de França de Arraias

Arraias

[Jacy Alves de Barros

Aurora

l

j
I

[Silva Dourado
[Prof. Jopana B.

]

Cordeiro

[Prof. Zulmira Magalhães
IBrofa. Ranulfa
[Dona Inês

)

I

J
l

\N
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ljoão de Abreu

I

IAbﬂio Wolney

I

Ijoca Costa

Dianópolis

I

[Antônio Povoa

I

IBatista Blonnye H. Fereman
[São josé

I

ICoquelim Aires Leal
[Novo Jardim

I

"Estadual jardim

I

[Agropecuário de Almas

I

IDr. Abner Pacini

Almas

I

IDioclides Muniz

I

[Cristo Rei
Pedro Afonso

I

IAna Beatriz

I

[Comendador Pádua Fleury

Tupirama
Aparecida do Rio
Negro
Novo Acordo

I

“Maria da Glória

I

I

Meira Matos
IDom Pedro I

I

IPedro Macedo

I

IIdalina de Paula

I

IProf. josé Nesio Ramos

IAméncio de Moais

In:

.

I

de Oliveria

I

Operário

Paraíso do

IJOSé

Tocantins

[Trajano

C.

I

I

Neto

I

IDeusa Morais

I

IPresb. Vale do Tocantins

I

[José Alves de Asssis

I

IDíaconizio B. de Oliveria

I

Nas escolas em que se constata a ausência de freezer há também, indicativo
de prejuízo à oferta de produtos in natura (carne, frangos, polpa de frutas) e os demais da
agricultura familiar, uma vez que não possuem estrutura para seu armazenamento:

Cidade

Escola Estadual

Problemas comuns as escolas
visitadas
I

~
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ç

Indigena Tekator
Tocantinópolis !Indigena Kokre
Indigena Katam

Escola sem alimentação escolar—

falta gás de cozinha

Hªim freezer
Até três semanas sem alimentação
sem freezer

—

Importante ressaltar que as situações relatadas foram ratificadas por esta
equipe de Auditoria nas escolas Visitadas no período desta fiscalização em escolas nos
municípios de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Barrolândia. Por fim, faz-se
necessário que a SEDUC/TO, adote as medidas necessárias com vista a regular execução do
programa na forma preconizadas nas resoluções Vigentes.
Dessa forma, permanece a constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subações EQUIPAMENTO e MOBILIÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada PAR nº 4319/2012.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.027.133,44
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação de R$6.903.351,35, correspondente a 85,317% dos
recursos transferidos pelo FNDE, no valor de R$8.092.298,15 para atender às ações
do TC nº 4319/2012, restando um saldo de aplicação financeira no montante de
R$3.575.571,89.

Constatações:

4.1 Os bens permanentes adquiridos pela Unidade Executora não

foram localizados.
Fato:
Não foram localizados no almoxarifado ou comprovada a distribuição às
escolas o total de 11 (onze) aparelhos de ar condicionado (no valor total de R$19.551,40),
contrariando o disposto no inciso XI do Termo de Compromisso nº 4319/2012.

Evidências:
Guias de Remessa de Material. Relatório Consubstanciado nº 04/2015.

Manifestação da entidade:
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por parte da
Até O fechamento deste relatório não houve manifestação
de Auditoria nº 047Secretaria da Educação, Juventude e ESportes/TO, à Solicitação
003/2016 de 25/10/2016.
Análise da equipe:
serem instalados
qualidade
XI,
inciso
Compromisso,
Termo de
da educação. Conforme'condição estabelecida no
conservar
e
garantir a guarda
compete à SEDUC/TO, lançar em patrimônio, vistoriar,
Plano de Ações Articuladas e
discriminados-no
os materiais e bens permanentes,
arcar com a restituição
adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo,
de Tomada de
instauração
financeira do montante correspondente,.inclusive pela
Contas Especial (TCE) caso necessário.

para
Os aparelhos condicionadores de ar estavam previstos
melhoria da
da
melhoria
a
na rede física escolar e são ítens que contribuem para

que a
Considerando o indicativo de prejuízo ao erário, faz-se necessários
sejam adotadas as medidas
unidade técnica do programa, avalie & necessidade de que
bens não localizados com a
aos
concernente
cabíveis com vistas à regularização da situação
responsabilidade, para fins
da
respectiva apuração dos fatos, inclusive eventual qualiíicação
de reposição dos prejuízos.
Dessa fºrma, mantém—se a constatação.

Identificação do responsável:
CPF: ..743.287--

Valor Original:

R$ 19.551,40

4.2 Bens adquiridos sem utilização nas escolas.

Fato:
nº
Contrariando o disposto no Inciso XXII do Termo de Compromisso
aquisição dos aparelhos de ar
4319/2012, verificou-se que decorridos dois anos após a
condicionado, constataram-se duas situações:
utilização; e
&) aparelhos armazenados e sem
rede elétrica.
b) aparelhos instalados e não conectados à

Evidências:
Florêncio Reis e
Relatório fográfíco das visitas às escolas estaduais: Professor

Irmã Aspásia.
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Foto

1

- EE

Florêncio Reis - Ar-condicionados sem uso

Foto 3 - EE Florêncio Reis Alª—condicionados sem uso
—

~

Foto 2 - EE Florêncio Reis - Ar-condicionados sem uso

~~
Foto 4 - EE Florêncio Reis - Ar-condicionados sem uso

Manifestação da entidade:
Em resposta

Solicitação de Auditoria nº 047—008/2016 de 25/10/2016,
e Esportes/TO, por meio do Ofício nº
3678/2016/SEDUC, de 08 de novembro de 2016, apresentou a
seguinte justificativa:
a

23

à

Secretaria da Educação, Juventude

Informo que os aparelhos de (lr-condicionado não foram instalados devido
à
rede elétrica das Unidades Escolares vistoriadas não
suportarem a carga.
Desse modo, esclareço que, no prazo de 6 (seis) meses, a
situação será
regularizada com os reparos na rede elétrica, para instalação dos mesmos.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Os
aparelhos
condicionadores de ar estavam previstos para instalação na rede física escolar
e são itens
que contribuem para a melhoria da qualidade da educação.

Conforme condição estabelecida no Termo de Compromisso, inciso XI,
compete à SEED/TO responsabilizar-se, no menor tempo possível, por todos
os
procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos, assim
como zelar pelo uso regular no objetivo proposto, e quando necessário,
realizar
adequações na estrutura física para suportar a instalação e guarda dos equipamentos
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adquiridos (grifo nosso).
A responsabilidade da SEDUC/TO não se exaure com a mera aquisição dos
equipamentos, mas sim com a efetiva alocação e funcionamento destes atingindo a
finalidade junto à clientela do Programa. Considerando o indicativo de prejuizo ao objetivo
do programa, faz-se necessário que a unidade técnica do Programa avalie o fato apontado,
bem como adote as providências cabíveis junto a Entidade Executora, com Vistas à
regularização da situação concernente a alocação nos bens adquiridos nas salas de aula,
beneficiando assim a clientela do programa.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

4.3 Irregularidade(s)/Impropriedade(s)
Programa/Convênio.

na

execução

do

'

Fato:
Foram verificadas as seguintes irregularidades na execução das despesas
relacionadas à aquisição dos aparelhos de ar-condicionados, previstos no TC nº 4319/2012:
a) as notas fiscais de nº 448 datada de 07/09/2013, no valor de R$383.918,40; nº 449 datada
de 07/10/2013, no valor de R$383.918,40; e nº 445 datada de 30/11/2013, no valor de
R$383.918,40, foram emitidas em data anterior à celebração do Contrato nº 003/2013,
datado de 12/12/2013 em desacordo com o artigo 62 e 63 da Lei 4320/1964, e art. 38 do
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; e
b) celebração do Termo de Contrato nº 003/2013 entre a SEED/TO e a Empresa Cintia Tisue
Itami—ME, em 12/12/2013, após o término de vigência da Ata de Registro de Preços em
desacordo com o art.12, §4Q do Decreto nº 7982/2013.

Evidências:
Processo nº 2012/27000004691. Termo de Contrato nº 003/2013. Ata de
Registro de Preços nº 101/2011.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não'houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047003/2016 de 25/10/2016.

Análise da equipe:
No que concerne a emissão de notas fiscais em data anterior à celebração do
Contrato, ressaltamos que a liquidação da despesa deve ser O reconhecimento formal da
conformidade do serviço prestado/bem adquirido com as especificações dispostas em
contrato, uma vez que o artigo 62 e 63 da Lei 4.320/1964 a define como verificação do
direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito. A situação verificada afronta também o preceito estabelecido no art. 38
do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986:

Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais,
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execução deobra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública,
admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o
pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo contrato,
convênio, acordo ou ajuste, segundo a forma de pagamento nele estabelecida,
prevista no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação
direta.

condição estabelecida no Termo de Compromisso,
inciso X, que compete à SEDUC/TO, assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições
descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do
FNDE. O aceite ao Termo de Compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro
de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento, contudo, importante
ressaltar que adesão deva ser formalizada enquanto vigente a respectiva ata e, como a
formalização da adesão se dá com a contratação, esta deveria ser firmada dentro do prazo
de vigência da ata. Do contrário, teremos uma adesão a uma ata cujo os efeitos já cessaram
pelo termo de sua Vigência.

Importante ressaltar

a

Acerca do tema, o TCU já se manifestou conforme precedente exemplificado
seguir:
Acórdão nº 1793/2011 Plenário 9.2. determinar

a

&

que:

9.2.1.4. quando atuarem como gerenciadores de atas de registro de preço, a
não aceitarem a adesão após o fim da vigência das atas, em atenção ao art. 49,
caput e § 29, do Decreto nº 3.931/2001;

(..) 9.2.4. implante controles no sistema Siasg de modo a não permitir a
aquisição de bens e serviços oriundos de adesão a registro de preço após o
fim da vigência da respectiva ata, de forma a observar 0 disposto no art. 15, §
39, da Lei nº 8666/1993 e ao art. 49, caput e 529, do Decreto nº 3931/2001,
ou institua controles compensatórios capazes de evitar a ocorrência dessa
irregularidade.
Considerando a contratação em desconformidade com a norma vigente, faz-se
necessário que a unidade técnica do Programa avalie o fato apontado, bem como adote as
providências cabíveis junto a Entidade Executora.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

4.4 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória da despesa relativa à compra de 3.475
ventiladores, os produtos e/ou serviços adquiridos não foram descritos com detalhamento
suficiente para sua perfeita identificação.

Evidências:
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Nota Fiscal, emitida pela empresa Romulo Nonato Silva junior, Nº 0261,
datada de 20/05/2013, no valor de R$341.905,25.

Manifestação da entidade:
Até o fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047—
007/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
A ausência de especificação adequada dos produtos adquiridos nas notas
fiscais e nos demais documentos comprobatórios de despesa, além de comprometer o
controle e a aferição do patrimônio, pode inviabilizar a correta liquidação das despesas, nos
termos dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a liquidação da
despesa a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e

documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Consoante & esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010
Plenário determinando a certa Entidade que:

-

TCU

—

...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 à liquidação de despesas
prevista nos artigos 62 e 63 da Lei 4320/1964.
Dessa forma, permanece a constatação.

4.5 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Os bens permanentes adquiridos ou produzidos não foram tombados e
incorporados ao patrimônio da entidade, em desacordo com inciso XI do Termo de
'

Compromisso nº 4319/2012.

Evidências:
Visita

as escolas nos

municípios de Paraíso do Tocantins e Barrolândia:

Esc. Estadual Trajano Coelho Neto, Esc. Estadual Prof. Jose Nezio Ramos, Esc. Estadual
Diaconizio Bezerra da Silva, Col. Estadual Idalina de Paula, Col. Estadual Presidente
Tancredo Neves, Esc. Estadual Paulina Camara e Esc. Estadual Presidente Costa e Silva e
-

Relatório fotográfico.

Manifestação da entidade:

~

Em resposta à a Solicitação de Auditoria nº 047—008/2016 de 25/10/2016,
a Secretaria da Educação, juventude e Esportes/TO, por meio do Ofício nº

.
.

RA. Nº 33/2016 / SECRETARIA DA EDUCAÇÃO JUVENTUDE

E ESPORTES

37 de 49

.

CE
fºi,
,.

,

3674/2016/SEDUC, de 08 de novembro de 2016, apresentou a seguinte justificativa:

Informo que está prevista no PPA 2016/2019 a ação para fins de deslocamento
de servidores a todas as DRE, para fixação de plaquetas e cadastro dos bens
citados, provenientes de recursos do FNDE, ao tempo em que, também, está
sendo realizada a regularização dos bens citados. Há previsão para 0 1ª
semestre de 2017, a conclusão de todas as Regionais.

Análise da equipe:
constatação. A ausência de
tombamento e incorporação dos bens adquiridos, contraria o inciso XI do Termo de
Compromisso nº 4319/2012, qual estabelece que a Entidade deverá lançar em patrimônio os
A

justificativa apresentada corrobora

&

bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas.
Dessa forma, mantem-se

&

constatação.

4.6 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
A Entidade não identificou a documentação comprobatória com o nome do
FNDE/MEC e do Programa, contrariando o disposto no art. 7º, da Resolução/CD/FNDE nº
14, de 08/06/2012.

Evidências:
Notas Fiscais.
Empresa Fornecedora: CINTIA TISUE ITAMI ME, CNPJ
Nº 01.360548/0001—05

~

448

[
|

|

|

449

~

JF

455

|_

462
463

~

[|

|

|

j[

|

VALOR R$

DATA

FIªCÃANº
~

07/09/2013

||

383.918,40

07/10/2013

"

383.918,40

30/11/2013

||

383.918,40

07/01/2014

"

383.918,40

22/01/2014

||

383.918,40

~

TOTAL

|F

J
~

~

1.919.592,00

]

J
|

|

|

Manifestação da entidade:

(18%,

Até O fechamento deste relatório não houve manifestação por parte
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes/TO, à Solicitação de Auditoria nº 047-
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007/2016 de 27/10/2016.

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas notas fiscais contraria
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/2012, e alterações posteriores
Compromisso nº 4319/2012, o qual estabelecem que:

art. 7º, da
item XIV do Termo de

o disposto no
9

k) emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município,
do estado ou do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do
Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços
de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas, pelo prazo de vinte anos contados da data da aprovação da respectiva
prestação de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso."

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, 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 & 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

Conforme

o

Acórdão 795/2008 Primeira Câmara/TCU:
—

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

a

identificação dos documentos não

é um

despesas de mais de uma fonte.

Desta forma, permanece a constatação.

4.7 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
CACS-FUNDEB/TO não atuou de maneira satisfatória na sua função de
controle social e fiscalização da execução do Programa, contrariando o disposto no art. 24
da Resoluçao CD/FNDE nº 14, de 08/06/2012 e art 24 da Lei nº 11.494, de 20/06/2007.
O

Evidências:
Reunião com

o CACS-

FUNDEB/TO, em 25/10/2016, ausência de relatórios de

fiscalização
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Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 047-003/2016 de 25/10/2016, 0
CACS FUNDEB, por meio do OF/CE-FUNDEB/TO nº 40 de 27/10/2016, apresentou a
seguinte justificativa:

informa que não obteve nenhuma informação acerca do acompanhamento
do PAR, bem como relatórios de atividades desenvolvidas em 2013 e/ou2015
pela gestão da época, no entanto a posse só ocorreu ao 21 dia de dezembro de
2015, conforme documentação já enviada. Anexos Ato nº 2, 149 e ATO “nº 391.

Informamos ainda que o atual conselho não recebeu documentação dos
conselheiros anteriores em que fizessem nenhuma referência ao
acompanhamento dos referidos programas por parte dos conselheiros nos
anos de 2013,ª 2015. (sic).

Análise da equipe:
Em sua justificativa o Conselho afirmou que não obteve nenhuma informação,
acerca do acompanhamento do PAR nos anos de 2013 a 2015, bem como não recebeu
documentação dos conselheiros anteriores em que fizessem referência ao acompanhamento
dos referidos Programas, situações as quais caracterizam deficiência em sua atuação no
desenvolvimento das atividades inerentes à execução do PAR por desconhecimento.

A ausência de atuação do CACS/FUNDEB compromete o acompanhamento e
o que contraria o disposto no art. 24 da
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 08/06/2012:

controle social da execução do Programa,

acompanhamento e o controle social da transferência e aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no art. 24, 5 da Lei nº 11.494, de 20 dejunho de 2007.
O

Dessa forma, permanece a constatação.

4.8 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

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

Evidências:
Reunião com Conselho de Controle Social, em 25/10/2016. Cópias dos Ofícios
OF/CE-FUNDEB/TO Nº 002 de 18/01/2016, 25 de 30/06/2016, 28 de 15/08/2016, 31 de
16/09/2016 e 35 de 27/09/2016.

Manifestação da entidade:
&
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Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 047-003/2016 de 25/10/2016, a
Secretaria da Educação, juventude e Esportes por meio do OF/3713/2016/SEDUC, de
10/11/2016, apresentou a seguinte justificativa:

"... justifico que o
Conselho do FUNDEB, dispõem de autonomia para
implementar um calendário de atuação e fiscalização das suas ações. A
SEDUC e' responsável por atender as demandas de diárias de veículos para
viagem, contribuindo para o desempenho das demandas dos Conselhos, que
esta Pasta fornece todas as condições para o funcionamento eficiente dos
mesmos". (sic)

Análise da equipe:
Em sua justificativa o SEDUC/TO afirmou que o Conselho dispõe de
autonomia para implementação de calendário de atuação e fiscalização das suas ações.
No entanto, de acordo com reunião e pelo CAOS/FUNDEB, e cópias do ofício
nº 28/2016, citado nas evidências, a Secretaria não ofereceu ao CACS/FUNDEB & estrutura
e as condições necessárias para desempenho de suas atribuições e competências.
A ausência de apoio logístico ao CAOS/FUNDEB contraria o disposto no § 10
do Art. 24 da Lei nº 11.494/2007 e no item 6.1.5 do Manual de Orientação do FUNDEB, que
estabelecem:

Art. 24. (...)

§ 10. Os conselhos dos Fundos não contarão com
estrutura administrativa própria, incumbindo à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios garantir infra-estrutura e condições
materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos
e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e

composição dos respectivos conselhos.

6.1.5. Obrigações do Poder Executivo em relação ao Conselho do Fundeb O
Poder Executivo tem duas grandes obrigações em relação ao Conselho do
Fundeb:
1) Oferecer o apoio que assegure o seu funcionamento, garantindo material e

condições, como local para reuniões, meio de transporte, materiais,
equipamentos, etc., de maneira que seja possível a realização periódica das
reuniões de trabalho, permitindo que o Conselho desempenhe suas atividades
e efetivamente exerça suas funções com autonomia.
Dessa forma, permanece a constatação, devendo a DIGAP averiguar
situação apontada de forma a assegurar que a Entidade forneça ao CACS & estrutura
apoio necessário à sua atuação.

a
e

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
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adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.537, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 foram verificadas
impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem atuação das
respectivas diretorias técnicas desta autarquia.

1.5, 3.6 e

ldentificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado nos subitens 1.3, 1.4,
4.1, devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação.
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.

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.

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

6. Recomendações:

(as):-

6.1. ÁDIATA'

--

6.1.1. Diligenciar os Senhores
Presidente da Unidade Executora Tancredo Neves, CPF: -.601.421—- e
Presidente da Unidade Executora Presidente Costa e Silva, CPF: -.758.841--; a
restituírem os valores originais impugnados constantes no subitem 1.3, no prazo de .30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, & titulo de realização de despesas não previstas na
legislação do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das
datas deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU , acessando em seu sítio virtual pela
página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No
grupo “Informações do débito" deverá ser ativada & 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
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(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
212198002. Caso não haja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es), enviar comunicação à

e:

DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento

Diretoria Financeira

-

ressarcimento ao
da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinente, conforme subitem(ns) 1.3.
Presidente
6.1.2. Diligenciar os Senhores (as):
Presidente da
da U.E Amâncio Moraes, CPF: _.098.391-U.E C.E Marechal Artur da Costa e Silva, CPF:-.787.211--,
e
Luz Costa - Presidente da U.E Prof. Florêncio Aires da Silva, CPF:
- Presidente da U.E Escola Conveniada Brasil, CPF: -.489.911a restituírem os valores originais impugnados constantes no subitem 1.4, no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito indevido de despesas bancárias,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas deste Relatório. Para
o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de

-.694.401--

I;

TCU , acessando em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebitofaces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es),
enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIF IN para adotar as providências pertinentes
quanto ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinente, conforme subitem(ns) 1.4.

Contas da União

—

Senhora:-

6.1.3. Diligenciar a
Presidente da Unidade Executora Santa Rita de Cássia, CPF : -.603.621--; a restituir o
valor original impugnado de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no prazo de 30
(trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de pagamento de despesa com base em valor
inexato da importância a pagar, subitem 1.5, acrescidos de juros e correção monetária
aplicados a partir das datas deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU , acessando em

seu

sítio

virtual

pela

página

"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/Calcul'oDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
”Informações do débito“ deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento ao(s) item (ns) anterior(es),
enviar comunicação à Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes
—

{VB
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quanto ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da Informação, sobre as providências que tomou Visando o ressarcimento ao
erário e/ou a adoção de outras providências pertinente, conforme subitem(ns) 1.5.

-.743.287--;

Senhora,,

6.1.4. Diligencíar &
restituir o valor original

CPF nº

de R$19.551,40 (dezenove mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e quarenta centavos), no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
& título de bens permanentes não localizados, subitem 4.1, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir das datas deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU ,
a

acessando em seu sítio virtual pela página "http:/lcontas.tcu.gov.br/debíto/Web/Debíto
[Calculo DeDebito.faces“, lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na
respectiva data de sua ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada &
opção "Aplicar juros" e lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento
estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento
da União - GRU, preenchido no sítio Virtual do Tesouro Nacional (https://consu1ta.tesouro.
fazenda.gov.br/gru/gru_símp1es.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253,
Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência 212198034. Caso não haja o
atendimento ao(s) ítem (ns) anterior(es), enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN
para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao erário e informar à
COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências
que tornou Visando o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências
pertinente, conforme subitemms) 4.1.
6.2. A DIRAE

6.2.1. Notificar a Entidade para que observe as normas do programa
quanto à utilização tempestiva dos recursos do PDDE até 31 de dezembro do ano em que
tenha sido efetivado o respectivo crédito, garantindo assim a adequada aplicação dos
recursos em benefício da clientela alvo do programa, conforme subitem(ns) 1.1.
6.2.2. Orientar & Entidade para que adote rotinas com Vistas a orientar,
acompanhar, controlar e fiscalizar a realização de despesas das Unidades Executoras das
escolas de sua rede, para assegurar que os recursos consignados sejam utilizados em
observância às categorias econômicas em que foram repassados, conforme subitem(ns) 1.2.
6.2.3. Notificar

Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
o FNDE/DIRAE os respectivos emplaquetamentos dos bens apontados pela equipe de
fiscalização da autarquia no campo evidências do ponto correspondente deste relatório,
mediante relatórios fotográficos, conforme subitemms) 1.6.
&

6.2.4. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, implemente
medidas Visando a guarda e conservação dos veículos adquiridos, responsabilizando-se, no
menor tempo possível, por todos os procedimentos necessários à manutenção dos bens e
equipamentos permanentes discriminados no Plano de Ações Articuladas, conforme
subitem(ns) 2.1.
6.2.5. Notificar

&

Entidade para que, em prazo certo, regularize

&

“<#“
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documentação exigida para condução de veículos, bem como assegurar que os condutores
contratados possuam a formação específica para o transporte de escolar, encaminhando à
DIRAE a respectiva comprovação, conforme subitem(ns) 2.2.
6.2.6. Notificar & Entidade que, em prazo certo, implemente medidas
semeadoras visando a regularização do seguro total dos veículos, conforme subitem(ns) 2.3.
6.2.7. Notificar & Entidade para que, em prazo certo, comprove a adoção
com Vistas à regularização dos documentos de porte obrigatório dos
saneadoras
de medidas
veículos de transporte para escolares, conforme subitem(ns) 2.4.

6.2.8. Notificar & Entidade que, em prazo certo, implemente medidas
saneadoras visando a regularização da caracterização dos veículos, conforme subitemms)
2.5.

6.2.9. Notificar & Entidade para que adote medidas concretas visando
assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, na forma prevista no artigo 14, da Lei nº 1194772009,
conforme subitem(ns) 3.1.
6,2.10. Notificar & Entidade para que adote medidas Visando assegurar o
artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013 e alterações
posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores

cumprimento do

devidamente identificados ou modalidades de pagamento eletrônico, conforme subitem(ns)
3.2.

6.2.11. Avaliar a situação apontada no presente relatório, bem como,
adotar ações juntos às instituições bancarias parceiras, no sentido de fazer cumprir o
Acordo de Cooperação, firmado com esta Autarquia, conforme subitem(ns) 3.3.

6.2.12. Notificar & 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 Entidade Executora, em consonância com 0 art. 10 da
Resolução nº 465/2010 e com o art. Gº, 5 Sº da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho
de 2013), conforme subitem(ns) 3.4.
!

6.2.13. Científicar & Entidade para que adote rotinas de forma a garantir
que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam realizados tempestivamente,
conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 3.5.
6.2.14. Avaliar a execução do Programa Mais Educação, tendo em vista
que o atendimento ofertado pela SEED/TO, não garantiu a todos os beneficiários do
programa a oferta de três refeições diárias e notificar & Entidade para que, em prazo certo,
adote as medidas e comprovando perante o FNDE/DIRAE o saneamento da situação
encontrada, conforme subitem(ns) 3.6.
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6.2.15. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE as medidas adotadas para sanar as questões apontadas neste relatório
quanto ao descumprimento dos cardápios praticados nas escolas, conforme subitem(ns) 3.7.
o

6.2.16. Notificar a Entidade, 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) 3.8.

6.2.17. Cientificar a Entidade para que adote iniciativas junto aos
responsáveis pelo recebimento da alimentação escolar, no sentido instituir controle de
qualidade e estoque de forma a evitar o recebimento dos produtos que estão por vencer,
conforme subitem(ns) 3.9.
6.2.18. Notificar a Entidade para que implemente medidas saneadoras
quanto as recomendações efetuadas pelas fiscalizações e monitoramentos realizados pelo
CAE, com vistas a melhoria na execução do Programa, conforme subitem(ns) 3.10.

6.2.19. Encaminhar ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar de
Tocantins CAE/TO, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste
Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 3 - Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE.
—

—

6.3. A DIGAP-

6.3.1. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, regularize
integralmente, as pendências apontadas, se for o caso, adote medidas tendentes a recuperar
eventuais danos ao erário, conforme subitem(ns) 4.2.
6.3.2. Orientar a Entidade & adotar iniciativas de forma a promover a
regularização da situação apontada, bem como garantir o cumprimento das normas
estabelecidas no termo de compromisso pertinente, conforme subitem(ns) 4.3.
6.3.3. Orientar a Entidade a observar os preceitos estabelecidos pela Lei
nº 4.320, de 17/03/1964, quanto à necessidade de especificar devidamente as mercadorias e
serviços na documentação comprobatória das despesas, conforme subitem(ns) 4.4.

6.3.4. Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante
realização do tombamento e incorporação dos bens apontados pela equipe
de fiscalização da Autarquia, mediante a apresentação de relatórios fotográficos e contábil,
conforme subitem(ns) 4.5.
o FNDE/DIGAP a

6.3.5. Orientar a Entidade a atentar para as normas quanto a
identificação da documentação comprobatória das despesas com o nome do Programa e do
FNDE, conforme subitem(ns) 4.6.

6.3.6. Para informar ao CAOS/FUNDEB, quanto
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implementação de medidas de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos
utilizados no PAR, 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) 4.7.
6.3.7. Cientificar a Entidade quanto à necessidade de implementação de
medidas de apoio que viabilizem o desenvolvimento das atribuições do CACS/FUNDEB como
órgão de controle social, em cumprimento às normas regulamentares do Programa,
conforme subitem(ns) 4.8.

6.3.8. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB - CACS/TO, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste
Relatório de Auditoria para conhecimento dos contidos nos itens 3 e 4 PAR/T D CAMINHO
DA ESCOLA, TC 6112/2012 e PAR - TD - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO, TC 4319/2012.
—

—

7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico- Administrativo - DIATA,
para: 1) 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: a) para conhecimento e
providências
adotadas em relação
comunicação
às recomendações contidas no subitem 6.2; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das

7.3. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, a)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 6.3; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e 0)
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;
—

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos programas: Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Educação básica/2014,
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/2016, PAR/T D - Termo deICompromisso
7.4. Diretoria Financeira

—

),K
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nº 6112/2012, CAMINHO DA ESCOLA e PAR/TD
EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO;

-

Termo de Compromisso nº 4319/2012,

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

7.5.

a

Coordenação de Auditoria

-

7.6. à Secretaria de Educação, Juventude
SEDUC/TO, para conhecimento.

Em 03/11/2016

~

~

~~
AUDIT/COF IC/DIF IP

e

Esportes de Tocantins

~~
AUD, ICOFIC/DIFIP

AUDIT/C FIC/DIF IP
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 33/2016
DESPACHO

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

Chefe da DIFIP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 263453).

Auditora—Chefe Substituta

%
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