MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 26 [2018

PREF MUN DE GURUPI TO

Auditoria realizada no período de 20 a 24/08/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema ”Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, definidos no Anexo IV do Plano Anual
de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2017 - 05. nº 124/2018,
referente ao item 90, do anexo V, do PAINT 2018;
Analisado por:
—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS. nº
125/2018, referente ao item 91, do anexo V, do PAINT 2018 ;
Analisado por:
—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 126/2018, referente
ao item 92, do anexo V, do PAINT 2018;
Anausadopon
—

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCLA, exercício 2012 - OS. 119,127/2018, referente
ao item 93, do anexo V, do PAINT 2018;
Anausado per:
—

—

Plano de Ação Articulada PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercicios 2016 - OS nº
128/2018, referente ao item 94, do anexo V, do PAINT 2018;
Analisado por:
«

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

&
-

&
R.F.Nº26/2018/PREF MUN DE GURUPI

f

i

li

jade

ªº

*

a

h

5

É
'

\

“

ºª
ªl

4

contribuir para

a

redução dos índices de evasão

e

para formação de bons hábitos

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
Montante-dos recursos financeiroszR$ 813.142,80
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente à amostra no valor de R$ 661.295,78 (seiscentos e sessenta e um mil,
duzentos e movente
dezembro de 2017.

e

cinco reais

e

setenta e oito centavos), referente ao período de março a

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

- Controle
contas
—

e

Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de

infraestrutura para funcionamento do Conselho;

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo
fornecimento de alimentação;
—

e

Atuação do Nutricionista/responsãvel técnico: confecção de cardápios por profissionais
habilitados;
—

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.
—

Foram inspecionadas 10 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
Gurupi/TO, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

WICódÍgo INEPII

.I
.]
.]
.I
.I
.I
.]
.I

Escola

T

17048907 TIEscola Municipal Agripino de Sousa Galvão
17021944 IIEscola Muncipal Orlindo Pereira Mota

I

I

17046645

”Instituto Municipal de Educação Infantil Silny Rodrigues dos Santos

17021952

IIEscola MunicipalJosé Pereira da Cruz

17022053

IIEscola Municipal de Tempro Integral Antônio Lino de Sousa

I
I

1

7038324

I

I

IIEscola Municipal Professora Ilsa Borges Vieira

17042836

IIEscola Municipal Dr. Ulisses Guimarães

17038219

IIEscola Municipal Lenival Correia Ferreira
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]1_0_]]

17055520

]]Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Divina

17055180

]]Escola Municipal Professor Valnir de Souza Soares

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatór

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

Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória das despesas
efetuadas, verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do
programa e do FNDE/MEC, em dasacordo com o disposto no Parágrafo único, do art 62, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

Notas fiscais referentes

a

aquisição de gêneros alimentícios para a

alimentação escolar, exemplificadas no quadro a seguir:

Empresa
]CA Bezerra de Alcantara

]]

]CA Bezerra de Alcantara

]

]Supermercado Iguatu Ltda.

]

]Supermercado Iguatu Ltda.

]]

]]

]CA Bezerra de Alcantara

]]

]
]]

]Supermercado Iguatu Ltda.
[CA Bezerra de Alcantara

]]

]]andira Com. De Prod. Alimentícios Ltda-ME
]Supermercado Iguatu Ltda.

4555

]]

20/09/2017

]]

14.841,4g

4557

]]

20/09/2017

]]

14.997,50]

7036

]]

7032

[[

20/09/2017 ]] 20.305,20]
8.282,80[
20/09/2017J[

7100

]]

17/10/2017

4641

]]

17/10/2017[[ 14.499,50[

]]

17/10/2017

]]

10.318,80]

7101

]]

17/10/2017]

8.734,50]

4716

]]

10147

]]

~

]Supermercadolguatu Ltda.
[CA Bezerra de Alcantara

]]

]]

4642

7161

]]

]]

]]

18.366,48]

22/03/2017

]]

16.414,00]

6540

]CA Bezerra de Alcantara

]]

4005

[CA Bezerra de Alcantara

]]

]]

17.167,00]
6.415,20[

]]

]Supermercado Iguatu Ltda.

18/12/2017

]

18/12/2017J[

[Supermercado Iguatu Ltda.

]]

]

07/11/2017

07/11/2017

11523

]Supermercado Iguatu Ltda.

06/11/2017 ]] 15.146,00]
07/11/2017
18.366,48]

]]

]]andira Com. De Prod. Alimentícios Ltda-ME ]
[Iandira Com. De Prod. Alimenticios Ltda-ME ]]

10147

24.810,00]

8.175,63]

]]

]

]]

]]

4860

]CA Bezerra de Alcantara

Valor (R$)

Emissão

3:31:21

]]

11.972,80]

4065

23/03/2017 ]]
] 17/04/2017 ]]

6559

]]

29/03/2017]

18.369,00]

]]

13/04/2017

10.180,00]

6629

]

]]

19.220,00]

"
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lSupermercadoIguatu Ltda.
[Supermercado Iguatu Ltda.

]

]

6707

11/05/2017]

10.500,00]

6630

13/04/2017

18.700,00]

]CA Bezerra de Alcantara

]]

]CA Bezerra de Alcantara

]]

[CA Bezerra de Alcantara

]]

ICA Bezerra de Alcantara

]]

4127

[]

ICA Bezerra de Alcantara

]]

4365

[Supermercado Iguatu Ltda.

]]

]Supermercacio Iguatu Ltda.

4062

]]

]

17/04/2017

]]

17.956,44]

4125

]]

15/05/2017

]]

21.717,36]

4449

]]

30/08/2017

]]

14.159,20]

15/05/2017

]]

14.159,20]

]]

28/07/2017

]]

14.682,65]

6537

]]

22/03/2017

]]

13.259,10]

]]

6587

]]

03/04/2017

]]

14.449,60]

[Supermercado Iguatu Ltda.

]]

6588

]]

03/04/2017

]]

7.954,25]

]CA Bezerra de Alcantara

]]

4007

]]

23/03/2017

]]

17.975,65]

]CA Bezerra de Alcantara

]]

4066

]]

17/04/2017

]]

20.395,27]

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 029-003/2018, de 22/08/2018,
que solicitou justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Foi emitida

a

Análise da equipe:
A ausência de identificação dos documentos das despesas com o nome do
FNDE, contraria o disposto no Parágrafo único, do art 62, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013 e alterações posteriores, () qual estabelece que:

Programa

e do

"...Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo deverão ser emitidos em
nome da EEX. e identificados com o nome do FNDE e do Programa...".

Além desse dispositivo, 0 item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
"(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal seja
utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte...”,
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu
27/07/2007, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 441/2007, de

"(...) 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
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questão, com fulcro no § 7ª do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, (...)".

Portanto, mantém—se

a

constatação.

Recomendações:
1.1.1 A Prefeitura:

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome do
Programa e do FNDE.

1.2 Número de nutricionistas

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Conselho Federal de Nutricionistas.
Fato:
Para o atendimento aos 7.211 alunos matriculados na educação básica, a
Prefeitura Municipal emprega apenas 1 nutricionistas no seu quadro técnico para o
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
insuficiente e em desacordo com 0 disposto no § 29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº

26/2013, de 17/06/2013.

Evidências:
Declaração de 16/03/2018, emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, Portaria GAB/SEMEG/ nº 30, de 01/02/2017, de
designação de servidor para atuar como nutricionista, Decreto nº 130, de 26/01/2017, de
nomeaçãod e servidor e Planilha - Identifca Quantidade de Nutricionista apresentada pela
Prefeitura Municipal de Gurupi-TO e extrato do Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação - SIMEC, aba ”Dados da Unidade/Responsável

Técnico/Nutricionista".
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-003/2018, de
22/08/2018, a Prefeitura Municipal de Gurupi apresentou, por meio do Ofício nº 1 174/2018,
de 30/08/2018, as seguintes justificativas:
ao apontamento relativo à quantidade de nutricionistas, esclarecemos
que estamos cientes de que a quantidade é insuficiente, no entanto, atentos e
respeitando a Lei de responsabilidade ﬁsca quanto aos limites de gastos com pessoal.
Diante disso, estamos chamando os nutricionistas aprovados em Concurso Público
conforme consta no ofício nº 722/2018, de 24 de maio de 2018, quando chamamos 01
Nutricionista para compara equipe, no entanto, o mesmo não tomou posse para então
resolvermos de forma definitiva o problema, visto que, não podemos realizar contratos
temporários para essa finalidade tendo um Concurso Público em validade..)í

"..B - Quanto

Análise da equipe:

»

“xfx
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A justificativa apresentada não ehde & constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal relatar que realizou procedimentos quanto a contratação de nutricionista, no

entanto, não obteve resultados concretos.
A disponibilização de apenas 1 nutricionista para atuar no Programa,
contraria a determinação do & 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
quanto ao cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas,
por entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10
da Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:

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

Nº de Alunos

Carga horária Técnica
Mínima Semanal

Nº de Nutricionistas

recomendada
~

~

~ ~

~

~

[Até 500

[1 RT

]501 a 1.000

]|1

11.001 a 2.500

"1 RT + 2 QT

12.501 a 5.000

"1 RT + 3 QT

RT +

1

“30 horas
“30 horas

QT

1RT+3QT+

|

7

“30 horas
Álao horas

QTa
cada fração de 2.500

Acima de 5.000

|

]

01

30 horas

alunos
~

~ ~

~ ~

~

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 7.211 alunos. A Entidade conta atualmente com apenas 01 (um)
nutricionista e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total de 15
(quinze) 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 pelo Programa, impossibilita O acompanhamento das
ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, bem
como O treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de

alimentos nas escolas.
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal 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,"
&
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número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. Gº, 5 5º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.

1.3 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em que pese ter sido verificado boas estruturas de estocagem dos gêneros
alimentícios nas escolas municipais ínspecionadas, conforme demonstrado no campo
"Evidência", constatou-se nos depósitos de estocagem de alimentos a guarda de materiais
alheios & alimentação escolar, tais como: utensílios de cozinha, batedeira, panelas, cadeiras,
pastas com documentos, engradados plásticos para transporte de materiais, balde e até gás
de cozinha, etc..., em desacordo ao estabelecido no art. 33, da Resolução CD/FNDE nº

26/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais, conforme quadro a seguir:

|

Escola
de
Agripino
M.
E.
Sousa Galvão
E. M. Antônio Lino
de Sousa

Ocorrência

Jr

J

Depósito sem a tela mílimétríca e alimentos acondicionados
com outros materiais como caixa de papelão,
alimentos acondicionados com outros materiais como caixa
de papelão, panelas, material de limpeza,

Instituto de Ed.
alimentos acondicionados com outros materiais como gás
Infantil S. Rodrigues de cozinha, liquidificadores e panelas de plástico.
dos Santos

E. M Orlindo da

Mota
E. M Ilsa Borges
Vieira
E“

M.]oelFerre1ra

Soares

alimentos acondicionados com outros materiais como
liquidificadores e panelas de plástico e pneira.
alimentos acondicionados com outros materiais como gás
de cozinha, liquidificadores, panelas de plástico e forno,
alimentos acondicionados com outros materiais como caixa
de papelão, panelas, caixas de isopor, escada e sem tela
. .
,
mlhmetrlca de proteçao
caixa
alimentos acondicionados com outros materiais como
,
de
mlhmetnca
tela
ventllador,
de papelao, panelas,
proteçao
alimentos acondicionados com outros materiais como caixa
e buraco na
de papelão, panelas, rádio, caixa de isopor
_
,
parede sem a tela mlhmetrlca de proteçao
N

.

.

E.M.Lemva1
Corre-1a Ferrelra
.

.

.

E. M. Dr. Uhsses

Guimarães

.

N

.

.

.

N

.

.

.

Relatório fotográfico, por exemplificação:
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1 E. M. Antônio Lino de Sousa
itens

—

Alimentos acmdicionados com outros

2 E. M. Jose Pereira da Cruz - Alimentos acondicionados com outros
iLenS

5 E.

_
___.
__,________.. _
b..—A.
M, Ilsa borges - Alimentos acondicionados com outros itens

~

6 E, M.

joel ferreira - Alimentos acondicionados com outros itens
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~

E. M. Lenival Correia

-

Alimentos acondicionados com outros

itens

M. Ulisses Guimarães - Alimentos acondicionados com
outros itens
7 E.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029-005/2018, de
22/08/2018, a Prefeitura Municipal de Gurupi apresentou, por meio do Ofício nº 1174/2018,
de 30/08/2018, a seguinte justificativa:
—

"..A Quanto à estrutura e condições de armazenamento de alimentos nos depósitos e
cantinas escolares, os servidores das escolas já foram informados diversas vezes,
sobre a organização adequada dos depósitos, no entanto, passaremos a partir de
agora penalizar os gestores das escolas em que seja possível organizar de forma
adequada os depósitos e, que isso não está ocorrendo simplesmente por falta de
gestão, conforme ofício (Ofício circular nº 177, em anexo), encaminhado aos mesmos.
—

As escolas aonde carecem de adequações estruturais como: construção, reforma e
outras adequações estrur'ais. Informamos que, dentro das condições orçamentária e
financeira a Secretaria já vem adotando as medidas cabíveis para resolver ()
problema, como dotar as cantinas de revestimento de parede adequado, aquisição de
pedras de granito para as prateleiras e pias de cozinha, conforme pode ser constatado
por meio da cópia das notas de empenho de aquisição de alguns desses materiais...“.

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal esclarecer que foram adotadas
providências com Vistas a adequação das estruturas e condições, bem como organização dos
depósitos de alimentos, foi verificado pela equipe da Auditoria do FNDE & guarda e
conservação dos gêneros alimentícios em locais inadequados nas escolars inspecionadas,
contrariando o disposto no é 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013,
determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantem adequadas
condições de estocagem higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu consumo
pelos alunos atendidos pelo Programa. Deve atentar quanto aos gêneros alimentícios
acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão e/ou sacos plásticos), em
desacordo com o "Guia de Instruções - Manual de Ferramentas de Boas Práticas na
Alimentação Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em Alimentação e
Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo da
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, em que os alimentos devem ser retirados as caixas de papelão e/ou madeira em
que são recebidos

e

substituídos por mono blocos limpos ou sacos plásticos apropriados.

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações, tendo em vista que as medidas informadas pela prefeitura são suficientes
se aplicadas e resolvem a situação encontrada.

1.4 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior a 30%.
Fato:
Conforme análise na documentação apresentada referente aos recursos
repassados pelo FNDE, no montante de R$813.142,80, verificou-se que a Prefeitura
Municipal utilizou o valor de R$ 169.308,60 na aquisição de gêneros alimentícios oriundos
da Agricultura Familiar, que corresponde apenas 20,77% dos recursos financeiros
repassados pela Autarquia. Dessa forma a Entidade de não respeitou () mínimo de 30% para
a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar, em desacordo com o estabelecido no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

Evidências:
Notas fiscais apresentados pela Prefeitura Municipal, "referentes à aquisição
de gêneros alimentícios para a alimentação escolar no exercício de 2017 e espelho Sistema
SIGECON.

|

" NP". nº ” Emissão “Valor (R$)
4555" 20/09/2017“ 14.841,40]
||
14.997,50]
455711 20/09/2017|
"

Empresa

|

ICA Bezerra de Alcantara

[CA Bezerra de Alcantara
|Superme1—cado Iguatu Ltda.

7036“ 20/09/2017

||

|

20.305,20l

~

[Supermercado Iguatu Ltda.

7032“ 20/09/2017“

|L

[Supermercado Iguatu Ltda.

8.282,80]

71001L17/10/2017IL 24.810,00]

|]

]CA Bezerra de Alcantara

J]

4641“ 177100017]!

ICA Bezerra de Alcantara

“

4642“

17/10/20171L 10.318,80]

[Supermercado Iguatu Ltda.

”

7107“

17/10/2017“

|]

4716II—06/11/2017

[CA Bezerra de Alcantara

Uandira Com. De Prod. Alimentícios Ltda-ME |L
[Supermercado Iguatu Ltda.
[L
[CA Bezerra de Alcantara

10147|L 07/11/2017l

||

Uandira Com. De Prod. Alimentícios Ltda-ME]
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8.734,50]
15.146,00I
18.366,48I

~

|L

Uandira Com. De Prod. Alimentícios Ltda-ME

L

14.499,50]

716?" 07/11/201'Ãl

17.167,00I

4860” 18/12/2017“

8.175,63Í

uma]

18/12/2017"

6.415,20]

101471L 07/11/2017“ 18.366,48l
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[Supermercado Iguatu Ltda.

||

ICA Bezerra de Alcantara

[[

ICA Bezerra de Alcantara

Jí

|5upermercado Iguatu Ltda.
[Supermercado Iguatu Ltda.
[Supermercado Iguatu Ltda.

||

|F
|F

16.414,00

6540“ 22/03/2017]

11.972,80

4005J 23/03/2017[

~

~

19.220,00]

4065” 17/04/2017“
6559“ 29/03/2013
662% 13/04/2017“

18.369,03
10.180,00l

6707“ 11/05/2017JI

10.500,00I

J!

6639]

13/04/2017“

18.700,00I

ICA Bezerra de Alcantara

JI

4062J|

17/04/2017“

17.956,44!

[CA Bezerra de Alcantara

||

4125“

15/05/2017“

21717353

[CA Bezerra de Alcantara

[F

[CA Bezerra de Alcantara

“

ICA Bezerra de Alcantara
[Supermercado Iguatu Ltda.

[F
][

4365“ 28/07/2017” 14.682,65I
6537“ 22/03/2017“ 13.259,10]

ISupermercado Iguatu Ltda.

[F

6587“ 03/04/2017“

14.449,63

|Supermercado Iguatu Ltda.

lí

6588" 03/04/2017“

7.954,25I

4007“ 23/03/2017“

17.975,65I

ISupermercado Iguatu Ltda.

EA Bezerra

de Alcantara

4449” 30/08/2017JT14.159,20|
4127“ 15/05/2017“ 14.159,20l

[[

~

~ ~

~

20'395'27

17/04/2017

4066

CA Bezerra de Alcantara

~

~

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029—003/2018, de
22/08/2018, a Prefeitura Municipal de Gurupi apresentou, por meio do Ofício nº 1174/2018,
de 30/08/2018, as seguintes justificativas:
"...B - Quanto a não aplicação do mínimo de 30% dos recursos na aquisição de
produtos da agricultura familiar esclarecemos que, isso ocorreu devido ao atraso no
envio dos repasses por parte do FNDE em 2017, que veio a ocorrer apenas em
meados de Abril, já no final da safra da maioria dos produtos produzidos na região e
possíveis de serem utilizados na alimentação escolar dos alunos, portanto, no
restante do ano não foi possível encontrar produtos que proporcionassem a aquisição
até atingir o percentual necessário, e, visando garantir a boa aplicação dos recursos
públicos e atender o cardápio priorizando a pesquisa de aceitabilidade, achamos
prudente não fazer aquisição de outros produtos que foram disponibilizados, mas, que
não atende ao cardápio proposto mediante o teste de aceitabilidade feito com os
alunos, ressaltamos, no entanto, que em 2018 estamos atentos e valtaremos a cumprir
na integra a aquisição da agricultura familiar, com possibilidade de incrementar o
percentual exigido...".

Análise da equipe:
A

justificativa apresentada

não elide

R.F.Nº 26/2018 IPREF MUN DE GURUPI

&

constatação. Em que pese

&

manifestação da Prefeitura Municipal de que o atraso nos repasses do FNDE comprometeu
o cumprimento do percentual de 30% da compra dos alimentos da agricultura familiar,
cumpre esclarecer que esta Autarquia, no último triênio, iniciou as transferências do PNAE
no mês de março de cada ano. O Programa de Nacional de Alimentação Escolar é de
natureza suplementar, portanto, a Prefeitura Municipal, deve elaborar o plano da
alimentação escolar, considerando o cronograma de repasse deste FNDE.
A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30%, contraria o disposto no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26,
de 17/06/2013, que estabelece que o total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE,
no âmbito do PNAE, no mínimo 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 925/2011

—

Plenário/1" CU:

empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da agricultura
e do empreendedorfamiliar 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...."

familiar

A Entidade deve atentar ainda, que o descumprimento das determinações
constantes da legislação do Programa, implica na aplicação do disposto no Item IV, do art.
41 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:
Art. 41 Éfacultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE quando os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.(...)
IV não executarem o Programa de acordo com as legislações pertinentes....
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

o

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do

percentual definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua
o Art. 24 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Jª“
_1

”(.—,;
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 48.220,38
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$ 48.220,38 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte reais e
trinta e oito centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente a (ao):
—

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

contas
—

Inspeção 'in loco“: condições dos veículos utilizados no transporte escolar,-

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

Foram inspecionados 10(dez) veículos escolares, conforme segue:

Veículo
Tipo

Marca/Modelo

Placa

Localidade de atendimento
Faz. Lagoa Grande, Faz. Cemar, Escolas

Van

»

.

Onibus

Ónibus

Van

VW/Kombi
Mis/Caminhoneta

Mercedes Benz
Svelto U

MºrºªdºªBªnz
Svelto U

VW/Kombi
Mis/Caminhonete
.

.

DWF—6271

Municipais e Estaduais: Antônio de
Almeida Veras, CEM Arizinho, Cem
Gurupi, Colégio Presbiteriano da Rua 13,
Col. Positivo e Silny Rodrigues e Orlindo.
Vila Industria, Escolas Municipais e

L&D—3066

Estaduais: Hercília Carvalho, Setor
Aeroporto, Paroquial, Cem Gurupi
Ary Ribeiro Valadão Filho.

e

Cem

LLA-8829 Morada
Faz Sertão do Angico, Faz. Baliza, Faz.
Califórnia, Faz. Santa Terezinha, Rancho
Meu, Condomínio Pampa, Faz. Pataxó,
OLH-7742 Escolas Municipais e Estatudais: Dr.

Ulisses Guimarães, Lenival Correia
Ferreira Waldir Lins, joaquim Costa e
Odair Lúcio.

R.F.Nº 26/2018
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ônibus

Microônibus

Mercedes Benz
Induscar Apache

Vale Verde, Fazenda 2T, Fazenda Érica,
Faz. Pais e Filho, Ponte Rio Bananal, Faz.
Silvério, Escolas Estatudais e Municipais:
LLQ-52 65
Almeida Veras, Positivo, Silny, Orlindo,
Ilsa Borges e Cem Ary Ribeiro Valadão
Filho.

Faz. Porteira do Sol, Faz. Primavera,,Faz.
Nossa Senhora Aparecida, Faz. Agua
VW Masca Granmini
KXQ—1557 Bonita, Faz, Santo António 1, Faz. Buriti,
M

Faz. Santo Antônio II e Escola
Benevenuto.
Faz. Califórnia, Assentamento Jandira,
Chácara Buritis, Leirlão Martelo de Ouro
Br 153, Faz. São Paulo BR 153, Faz.

ônibus

Bandeirantes BR 153, Faz. São Francisco
BR 153, Faz. Nossa Senhora das
Graças(fundo Décio), Chácara Bela Vista,
jHN—1023
(próxima ao Décio), Chácara São Beto,
Chácara Nosso Cantinho, Faz. Giane,
Escolas Municipais e Estatudais: Vila
Nova, Hercília Carvalho, Setor Aeroporto,
Almeida Veras, Silny Rodrigues, Paroquial,
Cem Gurupi e Cem Arizinho.

M. Benz

Faz. Mato Grande, Faz. Proeza, Faz. RGS,
Chácara Nova, Faz. Novo Retiro, Faz. São

VW/Kombi
Mis/Caminhoneta

Miguel as Escolas Municipais e Estaduais:
Antônio de Almeida Veras, Cem Gurupi,
Arizinho, Colégio Presbiteriano da Rua 13,
Col. Positivo e Silny Rodrigues.
Faz. Água Pastorial CL-4, Chácara Santo
Antônio, Chácara Soberano, Eixo Principal
Setor Industrial, Faz. Santa Luzia,
Microônibus Fiat/Ducato Minibus OYB-O333 Cerâmica Renascer, Escola Municipal de
Carvalho, Hercília Carvalho, Aeroporto,
Almeida Veras, Cem Gurupi e Cem
Arizinho.

Van

Van

VW/Kombi
Mis/Caminhoneta

GYG7814

Faz. Boa Vista, Faz. Brilhante, Rancho
Ararate, Faz. Água Clara, Faz. Riam,
Agropecuária Prudente, Faz. Fortuna,
Chácara São Pedro, Curtume do
MWL-3468
Gauchinho, Escolas Municipais e
Estaduais: Vila Nova, Hercília Carvalho,
Antônio de Almeida Veras, Silny

Rodrigues, Cem Gurupi

e

Cem Arizinho.

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

,

Auditoria, conforme segue:

g:
,

a

Constatações:

'

P(

"

“»

É

fl”;
.
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2.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em inspeção realizada nos veículos escolares, verificou—se que os mesmos não
encontravam-se em condições adequadas para o transporte de alunos, conforme
especificado no campo ”Evidências“ os quais apresentam pneus desgastados, em desacordo
com o art.136, da Lei nº 9503/1997, Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Inspeção nos veículos relacionados no quadro a seguir, conforme relatório

fotográfico abaixo:
[

Veículo Marca/Modelo

H

Placa

J

“Avaria

[Pas/Mcroônibus VW/Masca Granmin M

HÍXQ-1557 "Pneu desgastado

I

lVW Kombi
IVW Kombi

IíOWP-6271HPneu desgastado

I

[vw kOMBI

HNWL-3468HPneu de estepe desgastado‘

]IOLH-7742HPneu de estepe desgastado]

Relatório fotográfico:

2

Kombi Placa OLH-7742 Pneu desgastado

97“

1

ônibus - Placa IGO-1557 Pneu desgastado
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 029-002, de 25/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Gurupi/TO apresentou, por meio do OF/GAB/Nº 1.148 nº, de
30/08/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Quanto aos veículos que estavam com pneus desgastados, informamos que já
notificamos (documento anexo) a empresa terceirizada para que regularize as
penências em até 03 dias, tanto dos veículos que foram fiscalizados, assim como, dos
que não foram fiscalizados e que possam estar na mesma situação. É importante
esclarecer que todos estes veículos passam por vistoria e fiscalização do órgão de
trânsito do Estado do Tocantins na 3ª ou 4ª semana de Fevereiro e na 3iI ou 4ª
semana de Agosto, quando, naturalmente, qualquer situação física que não atenda aos
requisitos da Lei, leva à desaprovação dos veículos que teão que ser substituídos ou
as demandas sanadas imediatamente...".

Análise da equipe:
A Prefeitura apresentou relatório fotográfico demonstrando que os 4 veículos
apontados no campo "Evidências" tiveram a situação dos pneus regularizada, razão pela
qual deixa—se de fazer recomendação quanto a esta constatação.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 191.100,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2017, correspondente
a amostra no valor de R$ 108.050,00 (cento e oito mil e cinquenta reais), referente às U.Ex's
relacionadas no quadro demonstrativo do campo "Informação“.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente a (ao):

verificação das ações pertinentes

1

Inspeção nas escolas: verificação 'in loco’ Plano de prioridades das U.EX’S, equipamentos
adquiridos e serviços realizados,—

%
EH

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

e

movimentação financeira.
,

ªcº

&
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Foram analisadas prestações de contas de 20 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 10 (dez) unidades escolares, conforme segue:

:3

—-«

Nº Código INEP
17048907

_
02

17021944

É

17046645

04

17021952

05

17022053

_
_
_
06

17038324

07

17042836

08

17038219

__

83

E

17055520
17055180

Unidade Executora
Escola Municipal Agripino de Sousa
Galvão
Escola Muncipal Orlindo Pereira

Mota

Instituto Municipal

Inspecionado

Cruz

6.080,00

5

20.560,00

S

8'040’00

$

5.620,00

S

5'120'00

$

9.260,00

5

27.290,00

5

13.960,00

S

4‘640'00

s

7.480,00

Escola Municipal de Tempro
Integral Antônio Lino de Sousa
Escola Municipal Professora Ilsa
Borges Vieira
Escola Municipal Dr. Ulisses
Gunnaraes
Escola Municipal Lenival Correia

Ferreira

Escola Municipal de Educação
infantil Irmã Divina
Escola Municipal Professor Valnir de
Souza Soares

Total (RS)

[

(R $)

5

de Educação

Infantil Silny Rodrigues dos Santos
Escola Municipal Jose Pereira da

Valor Repassado

J

108.050,00l

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Bem(ns) adquirido(s) pela escola não foi(ram) localizado(s).

Fato:
Em inspeção à unidade escolar Professor Joel Ferreira Soares, não foram
localizados: Um Purificador FR—600 e um Ventilador de teto - Eco 3P 220W, adquiridos com
recursos do PDDE/2017, sem que houvesse registro de controle patrimonial que
comprovasse baixa, destinação diversa ou obsolescência do bem, em desacordo com o
disposto no caput do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Inspeção ”in loco" realizada na Escola Professor Joel Ferreira Soares,
em 20/08/2018, extrato bancário da conta nº 57.303—5, Agência nº 794—3, específica do
‘
Programa, nota fiscal e Ata nº 45/2017, 31/10/2017, conforme quadro demonstrativo:

R.F.N‘-’ 26/2018 IPREF MUN DE GURUPI
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”Nota

Empresa
EIRELI—

ME-

Purificador FR-

24/10/2016

,

EDA. Fernandes

“Produto

”Data

600

080

Ventilador de Teto

24/10/2010

ECO 220

”Valor (R$

I

1.100,00
150,00

“1.250,00

lTotal (R$)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 029-006, de 26/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Gurupi/TO apresentou, por meio do OF. GAB. Nº 1.147/2018, de
30/08/2018, a seguinte justificativa:
“...Quanto aos itens adquiridos com recurso do PDDE e não localizados na
Escola joel Ferreira, informamos que ja' oficializa/ms (ofício nº 1.118) a
Presidente da Associação que efetuou o pagamento sem que os bens
estivessem na escola, para que apresente os bens ou o comprovante de
devolução dos recursos utilizados para os referidos pagamentos...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a

constatação. Em Visita realizada por

essa Equipe de Auditoria à Escola Municipal Professorjoel Ferreira, não foram localizados
os bens adquiridos conforme relacionados no campo evidência.

A ausência de bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos às expensas do PDDE contraria o objetivo do Programa e o disposto no caput do
art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina que os "bens permanentes
adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos a expensas do PDDE deverão ser
tombados e incorporados ao patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos
estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela
guarda e conservação dos bens.“

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
3.1.1 DIPLA

Sra.,

Diligenciar a
CPF nº -.843.101-, EX—
Presidente da APM Escola Municipal Joel Ferrreira Soares à época, a restituir no prazo de
30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$
1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), para data de ocorrência em 22/12/0017,
referente ao valor de 01(um) purificador PR 600 e 01 (um) Ventilador de Teto ECO 22".
Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do
Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sítio virtual pela página
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebitofaces", lançando o débito no
—
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grupo "Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros“ e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesourofazenda.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, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que & Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.

Identificação do responsvel:

CPF:-.843.101-Valor Original:

R$ 1.250,00

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA
exercício 2012

como a

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças & creches
melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

e

—

escolas, bem

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 1.619.177,69
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÁNCIA, no montante de
R$3.887.678,41(Três milhões oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito
reais e quarenta e um centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nº 0184/2011,

0158/2012

e

7365/2013.

Cabe esclarecer que o valor de R$ 1.619.177,69 anotado no campo “montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos pertinentes ao Termo de
Compromisso nº 0184/2011, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos
financeiros, pertinentes aos Termos de Compromissos n90184/2011, 0158/2012 e

7365/2013.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº 0184/2011, 0158/2012 e 7365/2013,
referente à (ao):
«,
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Inspeção "in loco“: verificação da situação física das obras.

Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC e tratamento das
ínconformídades apontadas pela empresa.
-

Foram ínspecionadas as obras de construção de quatro unidades de educação
infantil do Proinfâncía, três do tipo B, e uma Projeto 1 Convencional, com base nas
informações extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 12/07/2018 e 03/08/2018,
conforme segue:

Termo de
Vigência
Comprmmsso
.

184/2011

Valor (R$)
ID Obra Localização
Global
da obra

11/06/2016 19022

ª:;íiteira

Percentual
Repasse
FNDE

Situação

Gasto

de

execução

1.329.877,70 1.329.877,70 1.329.877,70 Funcionamento 100

Av. B
Quadra N AI 1.388.191,25 971.733,88
- O 4.
—

24902

3158/2012

03/01/2019

Execução

63.93

1.388.186,40 902.321,16

903.728,36

Execução

65.10

1.926.044,14 683.745,67

680.510,20

Paralisada

32.92

.

Avemda
Santos
Dumont.
Avenida
06/02/2019 1006891 Planalto
Quadra G

24903

7365/2013

887.604,57

Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório
de Auditoria, conforme segue:

Constatações:
4.1 Registro de restrições

e

inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba "Restrições e
Inconformidades", em 12/07/2018, verificou-se a existência de registros de restrições e
inconformidades não sanadas, algumas desde dezembro de 2013, sendo a última registrada
em junho de 2017, relacionadas às obras das unidades de educação infantil do Proínfância,
ID 19022 (Creche Nova Fronteira), lançada na data de 04/06/2016, ID 24902 (Creche
Avenida ”B" Quadra NAI-O4), lançadas nas datas 04/12/2013, 27/07/2016, 09/04/2017,
14/06/2017, 27/08/2017 e 13/02/2018; ID 20903 (Creche Creche Avenida Santos Dumont)
lançadas nas datas de 04/12/2012, 28/07/2016, 09/04/2017, 14/06/2017, 31/08/2017 e
13/02/2018; ID 1006891 (Creche Avenida Planalto), lançada nas datas de 04/12/2016,
10/05/2017 e 21/06/2018, em desacordo com O disposto na letra "a", do inciso III, do
parágrafo nº 59, da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC, Obras 2.0 - Aba "Restrições
extraídas em 12/07/2018, conforme exemplificado abaixo:

e

Inconformídades",

~
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Obra - ID 19022

ID Item Item

Dªtª dª

Inclusao

185221

Inconformidade 04/06/2016

289878

Restrição

Implantação executada em
desconformidade com o projeto
Área de estacionamento, no
projeto, deve ser executada em Aguardando
análise do FNDE,
nível, cota 0,05 m. (AR 02/12)
Foi executada diferente. Há
02/04/2018.
desnível indevido entre o
estacionamento e os blocos da
edificação.
.

04/06/2016

Situação Atual

Descrição

Aguardando
análise do FNDE,
02/03/2018.

.

dº ºbjetº

83122353?
'
g

Obra - ID 24902
Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)
Aguardando
198435 Inconformidade 25/07/2016 executado em desconformidade com
Correção.
0 projeto. - Não está executado 0
SPDA desde a fundação.
Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas ( SPDA)
Aguardando
254706 Inconformídade 09/04/2017 executado em desconformidade com Providência.
o projeto. Não está executado ()
SPDA desde a fundação.
—

Revestimentos executados em
desconformidade com o projeto. *
Aguardando
270592 Inconformídade 14/06/2017 Molduras externas das janelas da
Providência.
fachada do bloco administrativo não
estão executados.

'Obra

-

ID24903.

Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)
197021 Inconformídade 04/12/2013 executado em desconformidade
com 0 projeto. - SPDA não
executado desde a fundação.

Aguardando
Correção.

Implantação executada em
desconformidade com o projeto Há Aguardando
199098 Inconformídade 28/07/2016
taludes sem contenção em frente da Correção.
edificação.
—
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Implantação executada em
desconformidade com o projeto - Há Aguardando
254679 Inconfonnídade 09/04/2017
Providência.
desníveis entre a edificação e o
logradouro confrontante.
~

~

~

~

~~

~

~

~

~

Obra - ID 24903.

]

Implantação executada em
desconformidade com o projeto
199097 Inconformídade 28/07/2016
Há desníveis entre a edificação
logradouro confrontante.

199098 Inconformídade 28/07/20 1 6

Implantação executada em
desconformidade com o projeto
Há taludes sem contenção em
frente da edificação.

-

e o

Obra

—

Aguardando
Correção.

—

Implantação executada em
desconformidade com o projeto 2 54679 Inconformidade 09/04/2017
Há desníveis entre a edificação e
logradouro confrontante.

Aguardando
Correção.

o

Aguardando
Providência.

ID 1006891

Implantação executada em
desconformidade com o projeto - Há
Aguardando
277091 Inconformidade 04/12/2016 desnível entre o terreno da obra e o
Correção.
contíguo aos fundos, e os limítrofes
nas laterais.
Implantação executada em
desconformidade com o projeto - Há
Aguardando
277092 Inconformidade 04/12/2016 talude sem contenção entre o
,
Providencia.
terreno da obra e o contlguo aos
fundos, e os limítrofes nas laterais.
Impermeabihzação não executada
ou executada em desconformidade
277096 Inconformídade 04/12/2016 com a especificação. - Sewíço não
visualizado em parte das vigas
baldrames.

A guar dan do
.

.

Prov1denc1a.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 029-001, de 21/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Gurupi — T0, encaminhou, por meio de Ofício/GAB nº 1.147/2018
de 30/08/2018, a seguinte justificativa:
—

~
'
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Quanto às demandas relativas às inconformidades e restrições das obras em
andamento no Município, escalaremos que, em função da necessidade de cadastrar
demandas no PAR e da adoção de medidas para rescisão contratual, assim como
replanilhamento e da documentação para realizar uma nova licitação relativa à obra
de ID 1006891, houve sobrecarga de trabalho pro Engenheiro da Secretaria e
consecutivamente atraso na alimentação do sistema para superação das
inconformidades e restrições, portanto, anexamos documentação que comprova a
atualização das informações no SIMEC, as quais aguardam a analise do departamento
competente do FNDE, em contrapartida, solicitamos intervenham para que a análise
dos documentos ejustificatívas apresentados seja mais ágil, visto que, há itens
alimentados a aguardando análise do FNDE desde abril 2018...”

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura Municipal não elide & constatação. Em que pese
a Entidade justificar que devido a demanda de serviços que vem sobrecarregando o
engenheiro responsável pela alimentação do sistema naquela Prefeitura, verificou—se a
existência de apontamentos de restrições e inconformidas das obras lançadas no SIMEC,
sem manifestação e/ou providências por parte da Prefeitura desde o exercício de 2013,
contrariando o disposto da letra “a", no inciso III, do parágrafo Sº da Resolução CID/FNDE nº
13, de 08/06/2012, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece
critérios de transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2,

conforme segue:
"

III aos Municípios,

estados e ao Distrito Federal:

(...)
a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC, à conta do PAC
2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos
técnicos, memoriais descritos e especificações) , observando os critérios de

qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos...".

Portanto, mantém-se a constatação, devendo a DIGAP avaliar cada uma das
providências adotadas pela prefeitura quanto às restrições e ínconformídades objeto da
presente constatação, adotando as iniciativas que se mostrem adequadas a cada caso.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
o saneamento das inconsistências (restrições e ínconformídades),
necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da Autarquia.

Avaliar

a

Municipal, que garantam
adotando ainda, se

4.2 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em inspeção ”in loco" realizada na obra do Proínfâncía ID 1006891
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Avenida Planalto Quadra

”",G

correspondente ao Termo de Compromisso nº 7365/2013,

verificou—se que a mesma encontrava-se paralisada, sem perspectivas para reinício, haja
vista que o contrato firmado com a empresa prestadora de serviços: Vértice Construtora
EIRELLI - EPP, foi rescindido em 21/06/2018, em desacordo com o disposto na letra ”a", do
inciso III, do art. 5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.

Ressalta-se que a vigência do respectivo de Termo de Compromisso
pertinente, encontra-se vigente até 06/02/2019.

Evidências:
Inspeção "in loco" realizada na obra de construção do Proinfância ID 1006891
””,G
no dia 20/08/2018, conforme levantamento

-

Creche Avenida Planalto Quadra
fotográfico a seguir:

Creche Planalto ID 1006891 (Obra Paralisada)

Creche Planalto ID 1006891 (Obra Paralisacla)

~

Crec

e

Planalto ID 1006891 (Obra Paralisada)

~
~
q
“i
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Creche Planalto ID 1006891 (Obra Paralisada)

Creche Planalto ID 1006891 (Obra Paralisada)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 029-001, de 21/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Gurupi TO, encaminhou, por meio de Oficio/GAB nº 1.147/2018 de 30/08/2018, a seguinte justificativa:
—

—

”...Quanto ao fato da obra de ID 1006891 estar paralisada, informamos que esse fato
ocorreu em razão da rescisão contratual com a empresa que vinha tocando, devido à
mesma não estar cumprindo as cláusulas pactuadas em contrato, em especial no
tocante ao cumprimento do cronograma físico financeiro, no entanto, o Município está
adotando todas a medidas necessárias para que a obra possa ser retomada e no
momento já foi feito o replanilhamento e está em fase de elaboração do termo de

referência.,"

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide & constatação, Em que pese a Prefeitura
alegar que está implementando medidas para o reinicio da obra ID 1006891, conforme
constatado pela equipe da Auditoria do FNDE, verificou—se que a obra encontrava—se
paralisada, sem perspectiva para reinício, haja vista que o contrato firmado com a empresa
prestadora de serviços: Vértice Construtora EIRELLI EPP, encontra-se rescindido desde a
—

data de 21/06/2018.

Ressalta-se que em consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0,
EPP,
constatou-se que o contrato com a Empresa, Vértice Construtora EIRELLI
obra
de
32,92%,
física
da
com
execução
rescindido,
foi
obra
responsável pela execução da
tendo sido pago a referida empresa o valor de R$ 680.510,20.
—

Na justificativa a Prefeitura informa que o fato da paralização da obra, foi
devido a empresa não estar cumprindo as cláusulas pactuadas em contrato em especial no
tocante ao cumprimento do cronograma físico financeiro obra.

A obra encontra-se paralisada e exposta, sem muro de proteção, não se
observando atividades que indiquem cuidados com a guarda e conservação do bem público,
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que ficou evidenciada a ausência de ação por parte da Prefeitura com vistas à guarda e
conservação do bem público, contrariando o disposto no artigo 5º Inc III letra "a” da
Resolução CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações posteriores, a qual estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios,
conforme segue:
o

"...

III aos municípios,

estados e ao Distrito Federal:

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC 2, de
acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de...".

Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando, se entender viável,
medidas junto à Prefeitura Municipal que garantam a adequada continuidade da execução
da obra da unidade do Proinfância e a consumação da política pública, considerando que a
vigência do termo de compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas
Visando resguardar os cofres da Autarquia.
4.3 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Em verificação ”in loco" realizada na obra de construção da Creche ID
1006891 Creche Avenida Planalto, correspondente ao Termo de Compromisso nº
7365/2013, verificou-se a ausência da placa de identificação da obra com o logo do Governo
Federal/Ministério da Educação e do FNDE, em desacordo com o disposto no inciso III, da
letra 'j' do art. 59, da Resolução CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013.
-

Evidências:
Inspeção ”in loco" realizada em 20/08/2018, na obra de construção
Proinfância iD 1006891 Creche Avenida Planalto, conforme relatório fotográfico abaixo:
—

R.F.Nº 26/2018 / PREF MUN DE GURUPI
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Obra de construção da Creche Planalto - Sem placa de
identificação - ID 1006891 [Obra Paralisada)

Obra de construção da Creche Planalto - Sem placa de
identificação - ID 1006891 (Obra Paralisada)

~

~

Obra de construção da Creche lanalto
ID 1006891 (Obra Paralisada]

—

Sem placa de identiíicação

-

~~

Obra de construção da Creche Planalto - Sem placa de identificação
ID 1006891 (Obra Paralisada)

-

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 029—001, de 22/08/2018, a
Prefeitura Municipal de Gurupi » TO, encaminhou, por meio de Oficio nº .1174/2018, de
30/08/2018, a seguinte justificativa:
"...B Quanto à falta de placa de identificação da obra de ID 1006891, esclarecemos
que como foi rescindido contrato com a empresa que vinha executando a obra, devido
à mesma não estar cumprimndo com o pactuado em contrato, esta retirou a placa e
tão logo seja realizada a nova licitação que está em fase de elaboração do termo de
referência, a nova empresa que lograr vencedora instalará a nova placa conforme
determinado...“.
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de Placa de identificação das obras com o logo do Governo Federal
"j“ da
/ Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no Art. 5º, Inciso III, letra

«r
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Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
prefeitura "deverá assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo
Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor & marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que
está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República".
Portanto, permanece

a

constatação.

Recomendações:
4.3.1 DIGAP

Notificar

&

Prefeitura para que, após

o

término do período eleitoral,

comprove, em prazo certo, perante à DIGAP/FNDE, que providenciou
placa na obra, na forma pactuada no Termo de Compromisso.

&

fixação de nova

4.4 Ausência de registros de funcionamento de obra no SIMEC.
Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada na obra: ID 19022 (CEMEI Nova
Fronteira), verificou—se que a mesma encontrava-se concluída e em atividade, no entanto,
em consulta efetuada ao Sistema SIMEC, Obras 2.0, aba "Funcionamento de Obra“ não há
nenhum registro com a situação em que se encontra a obra, com as respectivas fotos
comprobatórias, informação essa de registro obrigatório no SIMEC.

Evidências:
Telas extraídas do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Funcionamento de obra“,
em 13/09/2018, referentes à obra ID 19022 (CEMEI Nova Fronteira) e inspeções "in
loco“ realizadas na referida obra, conforme levantamento fotográfico exemplificado & baixo:

j.

~

,,.*-_.._,
,.
Fachada da Creche Nova Fronteira [em funcionamento)
—

.

~

Pátio da Creche Nova Fronteira (em funcionamento)
~
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Pátio da Creche Nova Fronteira (em funcionamento)

Placa comemorativa de inauguração da Creche Nova Fronteira

.

Manifestação da entidade:
Não houve

a

emissão de Solicitação de Auditoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Conforme inspeção "in loco" realizada na obra ID 19022 (CEMEI Nova
Fronteira), em 13/09/2018, verificou-se que a mesma encontra-se concluída e em
funcionamento sem que, os respectivos registros quanto a situação das referidas obras
foram informadas no Sistema SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra), informação
essa de registro obrigatório no SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que se deixa de fazer
recomendações, tendo em Vista que conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras
2.0, aba “Funcionamento", em 01/10/2018, verificou-se que a Prefeitura Municipal de
Gurupi-TO regularizou & situação apontada.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

-

TRANSFERENCIA DIRETA

-

exercício 2013
Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.314.420,18
Extensão dos exames:
h

aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 300.169,95 (trezenyos

Analísada

&

&
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mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e Cinco centavos), referente à Subação
Aquisição de Mobiliário Escolar (para as unidades de Educação Infantil do Proinfâncía),
pertinente aos Termos de Compromissos nº's 08289/2012, 00967/2017 e 01090/2016.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
conta
dos Termos de Compromissos nº's 08289/2012,
recursos repassados pelo FNDE, à
00967/2017 e 01090/2016, referente à (ao):

mobiliários escolares) englobaram

—

Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados

e

sem utilização,-

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira.
—

Foram inspecionados os mobiliários escolares (para as unidades de Educação
Infantil do Proinfância) conforme segue:

~

Termo de Compromisso 8289/2012
Escola
“Item

”Quantidade" Valor Unitário R$ “ Valor Total R$ ~
'(
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Colchonetes CO 3
de

lixeira

,67
'

estofada com
de reunião 4
de

,10
67

.33

4

alto

,80

2

,00

de
em

carrossel
redonda adulto 1000m

coletiva

4 e 6 anos

Colchonetes co 2
501

adultos c8

,00

100,00

1.100,00
251,00

.800,00

1.800,00

27,00

381,00
,02

.63

177,78

,85

4,25

,00

.100,00

BA

com 4

,33

1640,40

68

72,34

coletores de lixo
de

,67

1.000,00

42,51

de avisos

,34
1,00

.000,00

1,00

lúdico

0,00

100,00
1.020,80

de madeira

sem

60,50

,00

- 3

15,20

060,80

de

mural de feltro
com

,

5,68

rodinhas

e

altura

79,00
00

em tatame
de trabalho - Mô

,00
.23

bebê de

78

alta de
de boneca CS

com rodinhas

sem
esa coletiva

4

em mdf

4

4 bocas de uso doméstico

industrial de exaustão - co
or com 2 velocidade

elétrico individual

.512,00

000,00
12,92

60,68

000,00

000,00

30,00

560,00
270,00

127,00

130,00

06

industrial

82.57

0,60

frostfree 2501

reezer 420 horizontal
de frutas

uso doméstico
6 bocas

278,00
,67

1,980.00

15.33

30.66

1.399.00

274,70

1.287,00
74,70

1.649,00

1.649,00

190,37

190,37

132,00

264,00

1.482,33

1.482,33

,60

de som

47,71

1.841,20

1.399,00
,00

de
de frutas 800w

,67

910,50

,67

0,00

de teto

560,00

,67
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1.139,00

elétrico

industrial

1,12

16,00

07,34

Branco 0,90x1,20m
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,80
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1
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,33

,33
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103,23
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'
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”77,040,27

“32,299,64

“Total (R$)
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Constatações:

5.1 Ausência de constatações relevantes na execução do

Programa/Convênio.
Fato:
Considerando a amostra analisada referentes aos documentos comprobatórios
apresentados, pertinentes a execução dos Termos de Compromissos nº's 01090/2016,
00967/2017 e 08289/2012, não se verificaram fatos relevantes.
6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações
propostos;

e

encaminhamentos

6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.4, 4.1, 4.2 e 4.3, foram
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas

recomendações para atendimento por essas unidades
6.3. Foi constatado prejuizo financeiro, conforme consignado no subitem 3.1,

devendo o responsável ser diligenciado a recolher ao erário o valor correspondente, no
prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada a situação, a Diretoria Financeira desta
Autarquia deverá comunicada para fins de eventual cobrança do débito em tomada de
contas especial TCE;
—

6.4 A constatação referente ao subitem 1.1 deve ser levada ao conhecimento
da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da recomendação formulada por
esta Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas por parte da prefeitura,
ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim entenderem
pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a fiscalização acerca das
iniciativas que adotaram,-

6.5. Nas constatações referentes aos subitens 1.3, 2.1 e 4.4 os achados de
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias
desta autarquia para providências que entender cabíveis;

6.6. Devem, ainda, as Diretorias 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;
A

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

Autarquia.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para 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, bem
como, para conhecimento e providências quanto a recomendação do subitem 3.1;
7.2. a DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE) atentando para o contido no
subitem 6.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2, 1.4, devendo,
no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas
com relação as recomendações; 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 lnterna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE ;

7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
—

7.4. à DIGAP: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca das providências adotadas com
relação às recomendações; 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 lnterna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE,-

'
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7.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria, para conhecimento do contido no item 5 - PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
-

7.6. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete;

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

7.7A à Prefeitura do Município de Gurupi/TO, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 1.1, ficando consignado que não há necessidade desse ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 12/09/2018

~~
.,

,«DIVAP/CORAP/AUDIT/FNDE

DIVAP/CO

DIVAP/CORAP/AUDIT/FNDE

P/AUDIT/FNDE
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da CORAP para anuência.

~
;,'

Chefe da ENAP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em º)

/;r_,/

HJ

Coordenadora da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 1027687).

Em

C)

/ Xc/

Xª?—

Auditor—Chefe
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