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M INI STEREO DA E DUC A ÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 19/2014

PREF MUN DE EUSEBIO/CE

Auditoria realizada nos Programils/Convênios financiados com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Deserwolvimento da Educação - FNDE, em cumprimento ao Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014. Foram examinadas. no período de 02 a 06 dejunho de

20l4.
—

as

seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação Escolar

—

PNAE - exercicio 2013;

Analisndo pm:
- Programa

Dinheiro Dircto na Escola PDDE exercício 2013; e
Ação Articulada Ifransterência Direta - Veiculos Escolares
Compromisso nº 9626/2013.
Analisadºs pºr:
—

—

- Plano de

1.

-

Caminhos da Escola

—

Termo de

PROG.NACÍONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2013

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 financeiroszR$ 1.775.656,00
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. do exercício 2013.
Constatações:
1.1 Condições

inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros

alimentícios.
Fato:
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Em fiscalização ”in loco" nas instalações das escolas, verificou-se que as estruturas dos
depósitos escolares são inadequadas para armazenagem de produtos alimentícios, por apresentarem
frestas no telhado, deficiência de espaço, pouca ventilação e ausência de proteção para evitar entrada de

vetores e pragas.

Evidências:
Visitas às escolas:
Creche Valdemar Pereira de Queiroz; Escola de Ensino Fundamental do Autódromo;
Escola de Ensino Fundamental São Raimundo; Creche Edmilson Pinheiro; Escola de Educação infantil
Formiguinha em ação; Escola de lº grau São Miguel; Escola de lº Mário Sales; Conselho Escolar do
Timbu; Escola de lº grau lzídio Jose Campina; Escola Neusa de Freitas Sá e Escola de 1“ grau do Caruru.

Fomliçuinlim

Depósito semjanelas

«:

lou ventilação. E.!,E.F São Raimundo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 03 —004/2014t de 06/06/2014‘
Prefeitura do Municipio de Ensébio/CE, apresentou por meio do Oficio nº. 034/2014. de 10 de junho de
I

21

20l4gva seguintejustificativa;
estamos trabalhando para melhoria de nossas- «.a-colas municipais e até z/Jzembm
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~

20/5 todos serão emile/np/ac'las, Esrcnnos realizando melhorias mmo de construções,
como de reformas nas salas de (in/as. direção

Análise

(1n

e

depósitos de merendas...

equipe:

3“. do artigo 25x da Resolução/FNDE/CD nº 38. de 10/07/2009. determina que. cabe
às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com

O

§

adequadas condições higiênicas e sanitárias. bem como o transporte, estocagem
seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

até o

e prepare/1112111115610

As justificativas da entidade de que irá, até o ﬁnal de 2015, implantar melhorias nas
escolas. inclusive quanto aos depósitos de merendas, somente poderão ser verificadas quando
implementadas razão pela qual mantém—se a constatação.
1.2

lnobservância ao princípio da segregação das funções.

Fato:
A Nutricionista cadastrada como responsável-técnico pelo Programa exerce a função de
Membro do Conselho de Alimentação Escolar. órgão de Escalização da execução do PNAE, o que
contraria o principio da segregação de funções..

Evidências:
Cadastro de Nutricionista -SINUTR1. regimento do CAB
nº 031—004/20 14. (1e 06/06/2014.

e

Solicitação (le Auditoria

—

SA

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 031»004/2014, de 06/06/2014, a
Prefeitura do Município de Eusébio/CE, apresentou. por meio do Ofício nº 31/2014, de O9 dejunho de
2014. a seguinte justiticativa:

Refêrindo-nos sobre a cons/(1104270 da Par/icrpação da Nu/ricionr'sía como membro do
CA E. esclarecemos que. sabendo que não é aconselhável a Nzríricíonis/afazer parte do
C..4.E( Conselho de Alimentação Escolar), no mês de agosto iniciaremos o processo de
renovação do referido conselho e a observação de que a Nutricionista não pode./"ozer
par/e deste colegiado será Jesper/ado.

Análise da equipe.:
Segundo preceituado na Instrução Normativa/SFC Nº 01, de 06 de abril de 2001, que
deﬁne diretrizes e princípios do controle interno administrativo, constituídas essas como um conjunto de
regras diretrizes e sistemas que visam ao atingimento de objetivos específicos, dentre os quais:

[ V.

Segregação definições - a eslrn/ura das nnidades/entidades deve prever a separação
en/re as jirnções (le anrorização/aprovação de operações, execução, con/role e
con/abiliarç'ão. (le la!/brian que nenhuma pessoa cie/enim competências e a/rr'bníções em
desacordo com axle princípio.“

_
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A Prefeitura de Eusébio/CE ao indicar como representante do executivo & Nutricionista
que atua como responsável—técnico do Programa não causou nenhum prejuízo zi execução do Programa,
porém tal conduta fere princípios administrativos e podem afetar & discricionarieclade do Conselho
quando da emissão do Parecer Conclusivo acerca da Prestação de contas.
Dessa forma, mantém—se a constatação com a ressalva que

a

Prefeitura de Eusébio

indicou medidas para resolução do problema.
2.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

—

TRANSFERÉNCIA DIRETA

-

exercício

2013

Objeto do Programa: Apoio Financeiro para aquisição

veículo automotor, com
especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas
- PAR nº 9626/20l3, na snbação VEÍCULOS ESCOLARES
CAMINHO DA ESCOLA - Ónibus
Acessível.
de

—

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos reéursos ﬁnanceiros:R$ 132.000,00
Extensão dos exames:
Em atendimento à Ordem de Serviço nº fil/2014. foi analisada a execução de R$
132.000,00, correspondente ao total de pagamento realizado com recursos da conta específica (lo
Programa, no exercício de 20l3.

Informação:
Durante os trabalhos de fiscalização in law não foram encontradas evidências de
impropriedades e/ou irregularidades na execução da subação do PAR.
Constatações:
2.1 Não se aplica.
'

Fato:
Não se aplica.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.
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Não se aplica.
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3.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transteréncias de recursos em beneficio das escolas públicas das
redes estadual. distrital e municipal. destinados à cobertura de despesas de custeio. manutenção e
pequenos investimentos. de forma a contribuir. supletivamente. para a melhoria física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino benetieiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 553.520,00
Extensão dos exames:
Ordem de Serviço nº 82/20l4, foram analisadas por amostragem as
prestações de contas das unidades executoras relacionadas no quadro a seguir. Essa amostragem
corresponde a 36.31 % do total dos repasses do PDDE—Fundamental à rede municipal de Eusébio/CE, no
exercício de 2013
Em atendimento

à

CNPJ

Unidade Executora

Repasse (R$)

l4.432.687/(300l—ziª) CONS ESCOLAR DO NUCLEO DE APOIO MUN AOS MUNICIPÉS COM NECES

2.36000

05.! I7. IOS/tltltn—SÉ CONSELHO ESCOLAR CRECI-IB VALDEMAR PEREIRA DE QUEIROZ

3.240,00

04.358,85 i/(ltltlt—(xl ('ONSELI IO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF DO AUTODROMO

3.620.00

05.1

l7.I [210001-40 CONSELI IO ESCOLAR DA ESCOLA DE

EF SAO RAIMUNDO

12.056,475/0001-W ESCOLA CRECI-IH EDMILSON PINHEIRO

[4.718.I72/(J[)()l-()0 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DE EI FORMIGUINHA EM ACAO

01988.007/0001-26 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE
02.013.[SAI/()()(II—ãt) C‘ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE

1

1

4.46000

GRAU SAO MIGUEL

10.90000

GRAU MARIO SALES

10,920.00

0!.950441/000063 CONSELI IO ESCOLAR DO TIMBU
02.005.754/000l-60 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE

A“80.00
4.42000

13.060.00
I

GRAU IZIDIO JOSE CAMPINA

l3.]60.0()

01.958.450/t)()0l-54 CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA

I4.220.00

01.988.006/000]-81 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE

1596000

]

GRAU DO CARARU

Total (R$)

I00.500,00

Informação:
Em tempo, retifica—se que o montante dos recursos transferidos, no exercício de 2013, foi
de R$ 276,760.00.

Coustatações:
3.1 Realização de despesas

incompatíveis com

o

objeto do Programa ou Convênio.

Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas incompatíveis com o objeto do Programa a
titulo de tarifas bancárias. conforme datas e valores especificados no quadro demonstrativo contido na
evidência.
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Evidências:

Extratos bancários das contas das Unidades Executoras elencadas no quadro

demonstrativo:
CE DA ESCOLA DE
Banco do Brasil

—

DATA

l

GRAU DO CARARU (01.988.006/0001-81)

Agência: 3589—0

—

Conta Corrente: 8619-3

GESTOR RESPONSÁVEL/CPF

VALOR (R$)

23/01/2013
24/01/2013
13/03/2013

[9/11/2013

CE DA ESCOLA DE I GRAU IZIDIO JOSÉ CAMPINA (02.005.754/0001-60)
Banco do Brasil

—

DATA

Agência: 3589-0

—

Conta Corrente: 8623—1

GESTOR RESPONSÁ VEL/CPF

VALOR (R$)

26/11/2013

CE NEUSA DE FREITAS SA (01.958.450/0001—54)
Banco do Brasil

DATA

—

Agência: 3589-0

—

Conta Corrente: 8616—9

GESTOR RESPONSÁVEL/CPF

VALOR (R$)

17/04/2013

OTAL (R$)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 031-001/2014, de 02/06/14, na qual
solicitou—se a apresentação de comprovantes de recolhimentos dos valores gastos com tarifas bancárias,
foram apresentados comprovantes de pagamentos de Guia de Recolhimento da União — GRU, em favor

do FNDE, que demonstram ter havido ressarcimentos, em 05/06/2014. na soma de R$39,51,
correspondente ao valor original de R$36.50. mais a atualização monetária. Registre—se que, conforme
consulta extraída do SIAFI, foi confirmado o crédito a esta Autarquia.

Análise da equipe:
A Entidade atendeu a Solicitação de Auditoria no entanto ao reatizar e/ou consentir o
pagamento de tarifas bancárias a Entidade não permitiu que o recurso tivesse aplicação integralmente nas
ações do Programa. A realização de pagamento de despesa a título de tarifa bancária contraria o inciso 1V
do § 1° do art. 4º 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.
"
Deàsá“rói-ma;pé'iªiiiàiié'c'e 'á'constatacâo, mas com

a

ressalva de que houve ressarcimento

ao erário referente aos valores impugnados.
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5.2 Desconformídade dos (lados informados na prestação de contas.

Fato:
Os dados informados nos formulários da maioria das prestações de contas (Demonstrativo
da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados) apresentadas pelas Unidades

Executoras

a

Entidade estâo incompatíveis com

a

documentação apresentada.

Evidências:
Prestações de contas (Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de
Pagamentos Efetuados) apresentadas pelas Unidades Executoras à Entidade e extratos bancários das
Unidades Executoras a seguir:
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE
Item

1517110

Ali'l'ODROMO

Dcclnrntln nn Prestação de Contas (A) Apurado na Documentação (B) Diferença (A—B)

Saida crngrmnndn do Exercício Anterior
___,—

3651

36.55

(0.04)

cdinlcntn

34.22

34.27

(0.05)

3.690.73

3.690,82

(0.09)

20.73

20.82

(0.09)

de Aplicação Financeira

Vuior Tutul da Rcc-situ
Snldo

a

Ruprugrzlr p!

o

Exercicio Seguinte

CONSELHO ESCOLA R DA ESCOLA DE EF SAO RAIMUNDO
[tem
Snldn

Declarado na Prestaçãodc Contas (A) Apurado na Documentação (B) Diferença (A—B)

crugramadn

do Exercício Anterior

45.53

45.42

0.11

88.94

98,19

(9,25)

4.314,47

4.323,61

(9,14)

_

Rendimento de Aplicação Finnuceim

Valor Total

dn Receita

("ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA

DF,

Hun

1

GRAU DO CARARU

Declarado na Prestação de Contas (A) Apurado na Documentação (B) Diferença (A-B)

Saldo Reprogramado do Exercicio Anterior

-

Rendimento de Aplicação Financeira

Valor Total

dn Receita

Saldo a Reprogrzn' p/ o Exercicio Seguinte

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE
item

1

2.08

(2,08)

131.36

127.63

3,73

16.09136

16.089,71

1,65

131.36

131.21

0.15

GRAU 1Z![)[0 JOSE CAMPINA

Dcclnrutlo na Prestação dc Contas (A) Apurado un Documentação (B) Diferença

Rendimento de Aplicação Financeira

Valor Total da Receita

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE

1

(A—B)

55.31

57.31

(2,00)

13.217.76

13219.76

(100)

GRAU MARIO SALES

Dccinrndn na Prestação de Contas (A) Apurado na Documentação (B) Diferença (.A-B)

ltcnl
Saldo crogrzunado do Exercício Anterior

—

-

Rendimento de Aplicação Fínnnccirn

RA. Nº I9/2m4 / PREF MUN
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Valor Tola1mn10Reccim
Saldo

a

109211.110

Reprogror p/o Exercicio Seguinte
_

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE

1

_

_,

,

_

to4.37

(161.37)
,

GRAU SAO MIGUEL

Declarado nn Prestação de Contas (A) Apurado na Dor-ulnrmnçãn (Il) Diferença (.a-u)

[tem
Rendimento de Aplicação Financeira

Valor Total
Saldo

(101.37)

11.118 1.87

2.511

a

107.36

da Receita

11.475.83

Reprograr plo Exercício Seguinte

86.21

108.70

11476.83

1,40)

(
'

(1.00)

87.21

(1,1111)

CONSELHO ESCOLAR NEUSA DE FREITAS SA
Item

Declarado na Prestaçâo de Contas (A) Apurado nu Documentação (Il) Diferença (A-B)

Saldo Reprogramndo do Exercício Anterior

Rendimento de Aplicação Financeira

Valor Total da Receita
Saldo

n

1.29

47.53

2911.33

294.92

H.519.12

crogrnr p/o Exercicio Seguinte

290.02

(40.24)
3.41

14.511245

(43.33)

330.45

(36,83)

ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO
Item

Declarado na Prestação de

Saldo Reprogrmnado do Exercício Anterior

(30:11:15

(A) Apurado na Documentação (U) Diferençn (A-B)

3.7-1

Rendimento de Aplicação Financeira

10326

3.79

(0.05)

[03.21

(1.115

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 031—003/2014. de 06/06/14, a Prefeitura do
Município de Eusébio/CE apresentou por meio do Ofício nº 32/2014/GAB, de 09/06/14, :1 seguinte

justificativa:
Os gestores das escolas enm/vidas participaram de uma reunião (09.06. 20/-/) na .S'ecrelaria de
Educação. Ionmram conhecimento du (leram/tumic/mie dos (lm/os informadas na prestação de
contas eforam originar/os :! cuulprh- as (If/dos corre/os. o (maj/"serum durante a própria reunião.
E.
e

aprovei/ando (: opor/unidade, nos (:()Hlpl'olllGIG/NOS (I var/[1cm as demais Prestações de Contas
'
Iomur u mesnm providénciu.

Análise da equipe:
Os erros encontrados foram basicamente na contabilização do saldo reprogromodo do

exercício anterior e do rendimento de aplicação financeira, consequentemente refletindo na totalização
do valor da receita e no saldo a reprogramar para o exercício seguinte. Dessa forma. a desconformidade
dos dados informados na prestação de contas apresentada por Unidade Executora a Entidade (Prefeitura)
vai de encontro à Resolução/CD/FNDE nº 10. de 18/04/2014, quanto ao disposto no Parágrafo Único do
"‘A1‘t;‘15'eno'"‘§ 2°t1o‘Artxl9g‘estede'term'i'na‘n‘d‘0‘q‘u'e: "0"produtd(1213211)]iéa'wés'fahhiibvéii‘a‘s"c'1'éii'é1'z'1wéé‘1’f”

'

obrigatoriamente, computado a crédito da coma especítica e ser aplicado, exclusivmnente. nas finalidades
do programa, ficando sujeito às mesmas condições de. prestação de contas exigidas para os recursos

/
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transieridos"

aqueie estabelecendo que: "Os saldos Financeiros de exercícios anteriores, reprogramados
tº do art. 17‘ deverão ser objeto de prestação de contas pelas UEx, BM e EBX, na
§
forma e nos prazos previstos nos incisos I a III do parágrafo anterior, mesmo que essas não tenham sido
contempladas com novos repasses".
e

na forma prevista no

Portanto. considerando
constatação. esta será mantida.

a

fundamentação legal

e a

justificativa que não contesta

a

Ademais, não foi verificado prejuízo ao erário, pois todas os débitos da conta específica
do Programa concí1iaram com as despesas apresentadas.
3.3 Ausência de registro que ateste

()

recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos

serviços prestados.
Fato:
A maior parte das despesas analisadas não teve registro atestando o recebimento dos
materiais adquiridos praias Unidades Executoras.

Evidências:
Notas fiscais. conforme amostra

a

seguir:

'

Unidade. Executora

ce no NÚCLEO

CNPJ/Fornecedor

Nota Fiscal
º.
Data

Valor (R$)

DE APOIO MUNIC.

AOS MUN. C/ NECESSIDADES
ESPECIAIS

12.915.865/0001—67 822

26/12/13

2.384,39

ESC. CRECHE VALDEMAR PEREIRA
DE QUEiROZ

07.546.655/0001-82 2051

18/12/13&

129,00

CE DA EEF DO AUTÓDROMO

12.915.865/0001—67

21/08/13

1.835,00

631

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 031-003/2014, de 06/06/14, a Prefeitura do
Municipio de Eusébio/CE apresentou por meio do Oficio nº 32/2014/GAB, de 09/06/14, a seguinte
Em atendimento

à

justificativa:
Tar/(Is (IS escolas municipais receberam advertência por escrito. da Sacre/aria de Educação,

para

que esse/2110 não mais vol/e a (icon/acer.

Análise da equipe:
A justificativa corrobora a constatação e esta, por sua vez, contraria os art’s. 73 e 74
Lei nº 8.666. de 21/06/1993. combinado com o disposto no inciso [II: § 2°, do art. 63 da Lei nº 4.320.
17/03/1964, sendo que este normativo determina que a liquidação da despesa por fornecimentos feitos
serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega do materiai ou da prestação efetiva
serviço e aqueles dispositivos trata do recebimento do objeto contratado.

da
de

ou

do

r/
2.)
[J

R./\. N"
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Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União por meio do manual de Licitações e
Contratos, Orientações Básicas. Edição de 2006. pag. 295. ºrienta que: “o ato de atestar se concretiza com
a declaração e assinatura do responsável no verso da nota fiscal/fatura ou documento equivalente. A
atestação caberá a servidor do órgão ou entidade contratante, ou ao tiscal da obra ou serviços ou a outra
pessoa designada pela Administração para esse fim“.

Apesar da impropriedade, não foi encontrada evidência do não recebimento dos materiais
de consumo e, por meio de inspeção nas escolas. todos os materiais permanente foram localizados.

4. Conclusão:

4.I. As questões levantadas pela equipe

fiscalização estão consignadas em itens
específicos deste Relatório, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos:
Nas constatações referentes aos subitens

de

l.l.

1.2 e 3.2 foram

verificadas impropriedades

na operacionalizaçâo dos Programas que merecem atuação da área técnica responsável pelos Programas.

Quanto às demais constatações deste relatório. objeto dos subitens 3.l e 3.3. a entidade sanou as questões
durante os trabalhos da fiscalização, razão pela qual deixam—se de se fazer recomendações quanto tais-*
fatos.
e o atendimento tempestivo
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.

4.2. Relevante mencionar que

às recomendações desta

a

observância das conclusões

Auditoria interna. dirigidas

aos dirigentes desta

5. Recomendações:

5.1.

Á DIRAE para orientar
—

5.l.l.

a

PREF MUN DE EUSEBlO/CE

adequar as condições de armazenamento e estocagem de gêneros
alimentícios, bem como as condições higiênicas dos locais de preparo e manuseio de alimentos nas
escolas, conforme subitemúts) LI.
5.1.2.

a

a

observar ao princípio da segregação das funções. conforme subitem(ns) l.2.

5.1.3. a recomendar as Unidades Executor-as - UEx a observar as normas
regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola, conforme subitem(ns) 3.2.

6.

.

.

Encaminhamento:

Gelaà Cººl'dªllª.ºã.º...dª

Al'dlíºllª ,.".VÇQAUDr

Pªlª..ªººllllª.ª.llh,ª.".ªS. recomendªções

à

DlRAE, contidas no subitem 5.1;
/

'

1m. N“
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6.2. à Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, para conhecimento e comunicação à
COA UD, no prazo máximo de 30 dias. das providências adotadas em relação às recomendações contidas
no subitem 5. |; e para encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em razão das atribuições
inerentes àquele Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item Programa Nacional de AlimeMação Escolar:
—

1

6.3. à Diretoria Financeira
DIFIN, por intermédio da Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas - CGCAP, para subsidiar análise das prestações
de conlas dos Programas consignados neste relatório;
—

Oº da

6.4. à Controladoria Geral da União
!N/CGU nº 07. de 29/12/2006; e

6.5.

51

—

CG U/PR, em atendimento ao disposto nos art. 8º

Prefeitura do Município de Eusébio/CE, para conhecimento

e

providências cabíveis.

Em 25/06/20 l 4
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N" 19/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações Iécnicas
papéis de trabalho, encaminhe-se ao(à) Coordenador(a) da COFIC para anuência.

Em

ªgi—D

&

estão suportadas em

411943l

~

J

Chefe da DlFlP

De acordo.

Á apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)vChefe.

Emi/Á/

iza/Lj]

Coordenador(a) da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao(à) Senhor(a) Presidente do FNDE para conhecimento.

Em

//(/

'7//7x//ª7/_Ó__'

A uditon- Chefe

Ciente.
Retorne—se à

Em

Auditoria Interna para adoção

das recomendações sugeridas.

Í'T / CHT-(yy __

Presidente

'
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