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Coordenação de Acompanhamento
Divisão de Auditoria de Programas

e
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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 29/2014:

PREF MUN DE AGUAS LINDAS DE GOEAS/GO

Auditoria realizada nos Programas/Convênios financiados com recursos
de Desenvolvimento da Educação
FNDE, em
cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014. Foram

transferidos pelo Fundo Nacional

—

examinadas, no período de 18 a 29 de agosto de 2014, as seguintes ações:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício 2013;
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE— exercício 2013 ;
Analisados por:
-

PAR - TD

exercício 2013 - Termo de ComprOmíss'o no Plano de Ações Articuladas
9517/2013, subação EQUIPAMENTOS;
- PAC H - QUADRAS - Termo de Compromisso
no Plano de Ação Articulada, PAC nº
00654/2011;
Analisadºs por:
—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - exercício 2013,Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, exercício 2013
Analisados por:
—

—

PAR nº

e

—

Histórico:
-

PROGRAMA NACIONAL DO LEVRO DIDÁTICO

—

PNLD

-

EXERCÍCIO

DE 2014.
A rede de ensino da Secretaria Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO é
formada por estabelecimentos que,_em sua maioria, ofertam ensino fundamental, sendo que,
em algumas escolas atendem ao Ensino de Jovens e Adultos EJA.
—

PNLD,

&

Em consonância às diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
rede de ensino da Prefeitura Municipal foi beneficiada no exercício 2014, com:
-

distribuição integral dos livros didáticos para

o

segmento de

69 ao 99

»

ano do

ensino fundamental;
-

reposição

e

complementação parcial de livros reutilizáveis para os
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segmemos de

29 ao 59 6110 do

ensino fundamental

A equipa tie auditoria, no período ãe 18/08 a 29/08/203
de 36 estabelecimentos de ensino, conforme sex uem:

I52051285IIEscola lx/qicipai Camargo

í, viaii‘ou uma alnosil‘a

à]

11

AJ

52078540 IEscola Municipal Prof Erika Flavia Vieira de Souza
52078531JJEscola Municipal Itamaracá

J

J52085937J Escola Municípaljoao Elizlo Lima Pessoa

J

I5205156ﬂ Escola Municipaljal‘dim Brasilia
J52070468J Escola Municipal jardim Barragem V

J

J

~

52070450J Escola Municipal Perola Ii

I

52071553 Escola Municipal jardim Querencia
52071561 I Escola Municipal Med-Guao

J

I

52051145 Escola Municipal Meg Luz

I

J

52051544I Escola Municipal jardim Perola ]
52051382JJEscola Municipal Mansões Coimbra

J

52095061 Escola Municipal Ana Lucia Oliveira da Silva
I

'

52051170 I Escola Municipal Darci Ribeiro

'

J“]
J

52070476 IIEscola Municipal Emilia Ferreira de Souza
I52283380 IIEscola Municipal Inácio Carneiro da Costa

'

_

I
I

I52286355 IIEscola Municipal Antonio Cicero Araújo da Costa
I5208592g Escola Municipal Antonio Luiz Gonzaga

I

'

i

J

J

I52051463I Escola Municipal Jardim América
52078566 "Escola Municipal Jardim das Oliveiras

I

52051552 “Escola Municipal Jardim Guaíra

I

J

I52095860 “Escola Municipal Juliana Eloy da Silva
J52078582JJEscola Municipal Kennedy
I52092615I Escola Municipal Luiza Tereza

I

I

I52284S79 I Escola Municipal Mestre Zezito

J

I52095045 IIEscola Municipal Orlando Soares Sousa

I
'

52091090IIEscola Municipal Padre Lucio
52095150 I Escola Municipal Roberto Alves da Silva

52078579 Escola Municipal Rui Barbosa
I520887EﬂIEscola Municipal Santa Lucia
I52078558 “Escola Municipal Sao Bartolomeu

I52081869IIFscola Municipal Ednalda Guedes de Souza
52284352JJEscola Municipal Senador Emíval Ramos Caiado
5209507OIIEscola Municipal Acelina Alves de Araújo
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foram obtidas pci meio de vei nicaco
0011-3016510» ‘11c3 eso""rl"
percentuais registradas são resultado ao tratamento dessas informações e sinta Mm a
visão dos gestores locais quanto aos tópicos abordados. As coils-ocraçoes e/ou
recomendações da Auditoria, quando houver, quando houverem têm por objetivo propiciara
As

documen

a;

~

se seguem

TÍÚS 13/011.

área gestora no FNDE
1.

0

Hmrmstr

aperfeiçoamento das regras estabelecidas

Utilização dos livros.

Em todas as escolas, observou—se a utilização dos livros didáticos como parte
integrante da Política Pedagógica, em conformidade com o que dispõe a alínea ” e" ,Inciso
N, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

2. Avaliação da quantidade recebida.

Pouco mais de 31% das escolas consideram ser adequada a quantidade de
em 2014, O restante considerou ser elevada a falta e/ou sobraram alguns
títulos/séries e apontam como principal causa a defasagem entre a quantidade de alunos
matriculados e as projeções do censo escolar referente aos dois anos anteriores ao ano do

livros recebida

programa,
3.

Controle de entrega dos livros aos alunos.

Cerca de 86% das escolas possuem documentos do controle de entrega dos
o que dispõe a alínea ”’h’ inciso IV, art. 89, da
nº
Resolução/CD/FNDE
42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

livros aos alunos, em conformidade com

4. Controle de devolução dos livros ao

final do ano letivo.

Cerca de 79% das escolas apresentaram registros da devolução dos livros ao
final do ano letivo. No entanto, não houve apuração do percentual de devolução conforme
dispõe a alínea "h", ínsiso IV, art. 8º da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações,
5. Livros excedentes nas escolas.

Em 8% das escolas foram encontrados livros excedentes aguardando
remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando alguma aplicação
do disposto nas alíneas ”e”, Inciso III, e ””,k Inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42,
de 28/08/2012, e alterações posteriores.
6.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 44% das escolas visitadas, os dirigentes declararam receber,
exclusivamente pelos correios, material de divulgação enviado pelas editoras,
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realismo

Em 56 %, os dirigentes declararam que na entrega de material de divulgação
,11111311’15 por representantes das editoras.

~

mo por meio dos correios quanto “res-_

entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal
contraria o disposto no Inciso Vili, § 39. art. 39 da Portaria Normativa nº O7, de 05 de abril
de 2007, do Ministério da Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais ou a seus
representantes a prática de:
A

Vili - realizar pessoalmente a divulgação ou entrega de qualquer material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado
da avaliação ou a divulgação dos guias de escolha pelo MEC/FNDE, até o final
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, deﬁnida como
a entrega de materiais de forma impessoal, pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo
funcional evidente com o Titular de Direito Autoral;
7. Grau de satisfação com o Programa

,

i

Nacional do Livro Didático.

Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular
avaliaram
o Programa como bom e 83% como ótimo.
escolas

e

bom, 17% das

8. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Das 36 escolas visitadas, 24 apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento

do Programa.
'

Segue a consolidação das sugestões:
m de

IX_

.

[Z
sr

3

Enviar os livros escolhidos de acordo com

13,88 ,,A,

quantidade de livros na quantidade de alunos do ano
N
.
.
v1gente e nao do censo anterior.
Basear

J

a

realidade do município.
,

.

.

IAumentar o quantitativo de exemplares para

os

professores.

5,55%

1

“3,77%

Livros de alfabetização com textos menores e mais atrativos.

“33,33%

Sem manifestação.

[

]

Í

Mais tempo para avaliar a escolha dos livros.

[2

.

&

.

[2

]

Reforço e reserva técnica por título escolhido pela escola

]

RECOMENDAÇÓES:

Considerando as manifestações dos gestores
recomenda-se

a

.

,

!

.

8,33%

_

~
í

5,55%

12

,

&

Aumentar o número, de opções e consultar as UEX para certificar
, .
quantidade necessaria dos livros ewtando desperdicm.

11,11 0A:

_

-

19,44%

llllll

4

.

Sugestao / Sohc1tagao

Representativi da de

~
~
Escola

.

:

e as

observações in loco,

DIRAE:

atentar para

o

disposto no artigo 89, parágrafo III, alínea i, da Resolução nº
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de 28 de agosto de 2012, segundo o qual compete às Secretarias de Educação analisar,
nas condições vigentes, os pedidos referentes uª reserva
k.:la
técnica oriundos cleº
v..) escolas º
4-2,

\—'

solicitar, se for

o

caso, nos termos e prazos vigentes, livros didáticos

prover

as unidades responsáveis pela operacionalizaçêio do E‘NLD, do
estrutura suficiente de forma a permitir realizar o remanejamento de livros didáticos nas
escolas de sua rede e também junto a outras redes ou localidades em atendimento ao
disliosto na alínea "d” inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações;

implementar medidas de controle contínuo e efetiva, da entrega e devolução
dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final de cada
ano, até o término do correspondente ciclo trienalªde atendimento em conformidade com o
disposto na alínea "h”, inciso IV, artigo 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, 8
alterações,-

analisar as sugestões fornecidas pelos gestoreslocais, e realizar possíveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execução do
PNLD.
1.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

-

exercício 2013

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

Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 2.089.764,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercicio de 2013.

Constatações:
1.1 Aquisição de gêneros
Familiar em quantidade inferior a 30%.

alimentícios oriundos da Agricultura

Fato:
A Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás não comprovou a utilização
de no minimo 30% dos recursos repassados pelo Programa na aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar, no exercício de
2013, sendo que o percentual alcançado ficou em torno de 15,69%.
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Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 134422, Agência 4590-X, Banco do
Brasil S/A; Notas Fiscais relacionadas à Agricultura Familiar como, por exemplo, as de nºs
1262, 1323, ambas de janeiro de 2014, nos valores de Re 5.230,79 e R$ 5.899,30,
respectivamente; resposta à Solicitação de Auditoria nº 039001/2014, de 22/08/2014, na
qual a prefeitura afirma não ter alcançado os índices previstos de minimo 30% pa. “a a
agricultura familiar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de

Auditoria

—

SA nº

039-001/2014, de

22/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do expediente s/nº e sem data, a
seguinte justificativa:

procedimento licitatório teve inicio em 22.04.2013, contando com a
interposição de recursos no processo de chamamento, havendo sido efetivado
o contrato nº 1648/2013, em 24.10.2013, motivo pelo qual não alcançamos os
índices previstos de mínima 30% para a agricultura familiar.
O

Análise da equipe;"
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 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.
Em decisão proferida no Acórdão 925/2011

—

Plenário,

o

TCU determina que:

...empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
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.

agricultura familiar

Na análise das prestações de contas de 2013, verificou—se que houve a
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em torno de 15,69% dos recursos.
Dessa forma, permanece a presente constatação.

1.2 Ix’liovimentagéo indevida da conta específica do Programa.

Fato:

Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás realizou transferências
(débitos) da conta específica do PNAE nos dias 10 e 11/12/2013, no montante de R$
353.581,88. Porém, este valor foi devolvido posteriormente (crédito) à conta especifica ein
A
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Manifestação da entidade:
atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 039-001/2014, de
22/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do expediente s/nº e sem data, a
seguinte justificativa:
—

E111

A movimentação apontado foi realizada por lapso, tanto que, ao ser observado
o lapso, procedem—se o ajuste, conforme cópia de documentação de crédito e
débito em anexo.

Ánálise da equipe:
A retirada dos _recuizsos com posterior devolução à conta corrente do
Programa caracteriza movimentação financeira indevida, pois a realização de saques na
conta corrente do PNAE para serem utilizados em situações diferentes de despesas com a
alimentação escolar ou com a aplicação no mercado financeiro contraria o disposto no art.
38, inciso XVI, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores.
Dessa forma, permanece a presente constatação, com a ressalva de que
movimentação indevida não causou prejuízo financeiro à execução do Programa.

a

1.3 Transferência dos recursos para conta diversa da específica do
'

Programa.
Fato:

A Entidade transferiu os recursos da conta específica do PNA-E, no valor de R$
168.353,51 (02/08/2013), para conta de titularidade da Prefeitura Municipal de Águas
Lindas de Goiás (Banco: 001,— Ag.:4590-X e C/C: 7326—1), relacionada ao FUNDEB.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 13442-2, agência 4590-X, Banco do
Brasil S/A (específica), e conta corrente 7326-1, Agência 4590-X, Banco do Brasil S/A
(FUNDEB).

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria
SA nº 039—001/2014, de
22/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do expediente s/nº e sem data, a
seguinte justificativa:
Em atendimento

R../i,

à
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procedem-se o ajuste. conforme cópia de documentação

dk,

crédito

e

débitº

em anexo.

Análise. da equipe:
Os documentos anexados à justificativa mostram que os recursos foram
devolvidos à conta do PNAE sem ter havido prejuízo ao Programa.

Porém, deve-se destacar que os recursos do PNAE deverão ser destinados
somente ao pagamento de despesas previstas no Programa, ou seja, é vedado qualquer tipo
de transferência para outros programas, mesmo que posteriormente sejam devolvidos à
171
)
VI ua
conta do PNAE, conforme previsto no inciso VH combinado com inciso AV
Resolução/CD/FNDB nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores.
Dessa forma, em que pese a justificativa de ter havido um lapso quando da
à conta do FUNDEB, mantém-se a presente
constatação, pois os recursos do PNAE devem ser unicamente movimentados para despesas
_ concernentes ao seu objeto.

transferência dos recursos do PNAE

2. PRGGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

»

exercício 2013
Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferência.-Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 52.200,48
Extensão dos exames:
Os recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, exercício de 2013, foram reprogramados
integralmente para o exercício de 2014, permanencendo em conta corrente específica do
Programa com a devida aplicação fmanceíra.

Informação:
A oferta de transporte

Goiás/GO não foi prejudicada com
exercício de 2013 para o de 2014.

&

escolar em 2013 no Município de Águas Lindas de
reprogramação integral dos recursos do PNATE do

Constatações:
2.1 Não se aplica.
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Fata:
Não se aplica.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.
3. PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTEVAS

—

exercício 2013

Objeto do Programa: Construção de quadras poliGSportivas coberta,
conforme Termo de Compromisso no ? ano de Ação Articulada PAC nº 200654/2011.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeireszR$ 259.607,68
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos” pelo
FNDE à conta do Programa de Aceleração do Crescimento - PAR, de acordo com 0 Termo de
Compromisso nº 200654/2011.

Constatações:
3.1 Realização de despesas incc-mpaàíveís cam

(1

chjetc ds Programa

ºu Convênia.
Fato:
A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO realizou o pagamento de tarifas
bancárias que incidiram sobre os depósitos realizados na conta específica do Programa.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 17.571-4, agência
Brasil/S.A. conforme quadro demonstrativo:

]Ocorrência
LTar.

L

Extrato

801.

Agência

4590—X,

Banco do

?ÍData

“373101“ R$

]

.“12/02/2012

“ªo

[

79,00

|

Íl19/02/2012
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19/02/2012
“ar

emissão oc

'

ED/DOC

27j'0422012

16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012

16/05/2012

.

ar. Extrato Sol.

ência

05/06/2012
27/06/2012

ar. emissão de TED/DOC

06/06/2012

13/072012

17/07/2012

ar. Extrato Sol. Agência

23/07/2012
08/08/2012

21/09/2012
31/10/2012
23/11/2012

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 039—002/2014, de
26/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 173/2014/GAB, de
01/09/2014, a seguinte justificativa:
—

Conforme apontado pelo relatório preliminar, ao serem realizadas as
transações bancárias referente ao Convênio,
automaticamente debitou do saldo da conta as taxasztaritas bancárias
rezíementgs às movimentações e [grangacões

alvitre frisar que, todos os descontos realizados a título de
taxas/tarifas, foram efetivados de forma automática pelo Banco do Brasil, toda

É de bom
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vez que em realizado uma movimentação, assim, não imuve ação do Agente
.,
r.--- ,º. :,
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Assim, após serem veri 1351605 05 ref:-3:13:79 descontos irragulcnªes, temia em
vista a vedação do custeio das referidas taxas/tarifas com recursos do
convênio, procede-mos & ãevolução cfc vaiar apurado (conwmvante em anexoj,
qual seja, R$ 249.50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinqúeuta
centavos), para a contra do convênio n. 175714, regularizando a
irregularidade apontada neste tocante.

Análise

da,

equipe:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 039-002/2014, de
26/08/2014. a Prefeitura de Águas lindas de Goiás/GO realizou transferência )ara & canta
corrente nº 17.571-4, agência 4590—X, Banco do Brasil/S.A. no valor de R$ 249,50(duzentos
e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),no dia (Jl/0900143111 conformidade com os
extratos bancários da conta específica do Programa.
—

De acordo com o artigo 14. da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 21 de março de
.

2011:
Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão indicar a agência do
Banco do Brasil S/A onde os recursos serão depositados, visando à abertura
pelo FNDE de conta corrente específica] a qual estará isenta do pagamento de
taxas e tarifas bancárias em conformidadeicom .o Acordo de Cooperação
Mútua celebrado com o FNDE, disponível no sítio: JÃ'WWÍTIÓQ:Gºl/JLC.

Dessa forma, mantém-se a constatação de realização de despesas
íncompátiveís como o objeto do Programa, com a ressalva de que a Entidade restituiu à
conta específica do Programa os valores utilizados indevidamente com o pagamento de
tarifasbancárías, restando sanada & apontação de prejuízo ao erário.

3.2 Transferência dos recursºs para conta diversa da específica do

Frag "ama.
Fato:
A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO realizou a transferência. de
R$312.859,07, em 08/07/2013, para a conta corrente nº 10094—3, agência 4590—X, Banco do
Brasil/S.A, de titularidade da Prefeitura.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 17.571-4, agência 4590-X, Banco do
Brasil/S.A,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria « SA nº 039-002/2014, de
26/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 173/2014/GAB, do
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01/09/2014,

&.

seguintejustificativa-.
Conforme correiamente apontado peio reiaíório, foi realmente :;fiivaãa a
transferência do referido valor para a conta n, 100943 de tiíufarídade da
prefeitura, conf/J esta desíz'nada & recebimento de recurso do FNDE para
construção de escolas. Tal transação financeira foi realizada uma vez que, por
um erro da Tesouraria da Prefeitura Municipal, na hora de efetuar o
pagamento das notas jõscaís de medição das quadras poliesportivas, objeto do
Convênio, foram utilizados erroneamente os recursos da conta n. 10094-3 ao
invés da conta n. 17.571-4, conta esta específica do Convênio das quadras]
objeto deste relatório,

Ao compulsar as notas fiscais —NF e ordens de pagamento
depreende-se cristalinamente ,o erro ora apontado, (: saber:

[01

—

19/03/2013

Qi

—

19/03/2013

01
01

- 19/03/2013
-—

-

OP (em anexo),

[VALOR

[ºg

lºl

-

J
J

|R$163.391/19

|l
~

».

jj"

25.296,85

"R$ 53.515,79

-

15/04/2013

“ªs 45.722,25

19/03/2013

“R$ 24.932,99

~

7%

[TOTAL

j
]

312.859,07

J

É de ver que, todas as referidas notas têm como objeto a construção de
quadra poliesportiva e que todos os pagamentos, conforme as OP foram

realizados com recursos provenientes da conta n. 10.0943/FNDE/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, ou seja, foram debitados de conta
distinta do convênio das quadra.
Assim, após ter sido verificado o erro, foi procedido à devolução do vaiar de
R$ 312.859,07 para a conta 10.094-3, sendo debitado da conta correta, conta
11. 17.571—4, motivo pelo qual, aparece no extrato da conta do Convênio a
transferência de recursos para outra conta distinta do convênio.

Análise da equipe:
Conforme preceitua

o

artigo 18 da Resolução/CD/FNDB nº 13, de 21 de março

de 2011:
Os municípios, estados e o

Distrito Federal deverão responsabilizar-se para

que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das
despesas previstas no Termo de Compromisso ou para aplicação fmanceira,

devendo

a nmvimentação realizar-se, exclusivamente, mediante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária, Transferência Eletrônica de
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Disponibilidade (TED) ou outra modalidade 59307118
orízaria pelo Banca
Ce ntml aªn Brasil em qu'-> F::"fe Manduca
íí'uÍÇÚÚ e, m,, «gas-o de
_r.

2351'101?Z€'f,v0f95uf
A Liansferência ao montante de R$312 859,07, em 08/07/2013 pa ra 001 ta
»
-__, 35151 O da 516.ºí'/SA.CÃ€ uhuculuouc da Ilb'ftªlHlld
do
u- ri; & nounas estabelecidas na legislação
e
que regem a execução do
P]. o rama, além de fiagílízai & cometa identifmação dos Cleciores do Proglama

A Pleteitura do Município, ainda no de 001161 da fiscalização, apresentou
documentos que esclaxecem os motivos da tlansferência, alegando erro do setox

responsável, no pzocessamento das ordens de pagamento.
No entanto, mantém——se a constatação com a ressalva
não causou prejuízo fmanceilo à execução do PIOQI ama.

de"que

&

trausl

3.3 Inexecuçãc dos recursos repassacíos pelo Programa/Convênio.

Faia:

Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO não executou os Iecursos
A_
destinados a construção de quadra esportiva coberta referentes ao Teuno de Complomisso
nº 00654/2011; ID pré Obra: 3274.

'

Evidências:
Consulta ao SEMEC, em 20/08/201, Termo de Compromisso nº 00654/2011
extratos bancários da conta corrente nº 17.571—4, agência 4590-X, Banco do Brasil/S.A.

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento

Solicitação de Auditoria SA nº 039-002/2014, de
26/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 173/2014/GAB, de
01/09/2014, a seguinte justificativa:
à

—

Foi apontado pelo relatório preliminar que o Município não executou a obra
corresponde à construção de uma quadra esportiva coberta no
bairro Pérola ][

1D n. 32 74, que

.

No que concerne à referida obra, a gestão passada quando firmou o TC n.
0654/2011, incluiu a construção de uma quadra na escola municipal localizada
no referido bairro não tendo iniciado a execução da obra conforme previsto.

atual gestão procurou os motivos pela inexecução da referida obra, o
porquê não haviam sido iniciadas as obras daquela quadra coberta, quando
verificou-se que a área pública que foi destinada para a construção
encontrava-se invadida por populares, o que estava inviabilizado a construção.
Assim,

a

.Deste modo, buscando meios mais eficazes e ágeis para solucionar o
problema, e em confºrmidade com a orientação repassada pelo FNDE,
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d' :-'

buscamos a substituição da área onde seria construída a quadra acharia,
.pn
tendo síco mudado o pedido e (“um de substituição para ªmália; do FNDE”
em janeiro de 2014, não tendo sido finalizado ainda o procedimento da
alteração da localidade, estando hoje no aguardo de um posicionamento do
FNDE.

foi dado início à referida obra, por
ser inviável a sua construção na localidade onde inicialmente era destinada,
sendo necessário aguardar o posicionamento e/ou aprovação do FNDE quanto
à substituição da localidade onde será construída a quadra poliesportiva

Portal motivo, até

o presente momento não

coberta.

Análise da equipe:
De acordo com 0 artigo Sº da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 21 de março de
2011 cabem aos agentes as seguintes responsabilidades:

III
.

—

aos municípios, estados e o Distrito Federal:

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC & 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 as determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos;

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO alegou que o terreno apresentado,
conforme termo de compromisso nº 00654/2011, para a construção da quadra poliesportiva
coberta está sendo ocupado irregularmente por populares. Diante da diãculdade e do tempo
para recuperar o terreno indicado, encaminhou pedido e projeto de substituição em janeiro
de 2014, ainda sem posicionamento defmítivo desta Autarquia.
Dessa forma permanece a constatação com & fmahdade de que a área técnica
responsável pela execução do Programa adote as medidas necessárias ao saneamento de
irregularidade apontada na execução do Programa.

3.4 Registro de restrições e ínconformiciades de projeto no SEMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, em 25/08/2014 veriflcou—se & existência de
registro de Restrições e Inconformídades referente à construção de quadras escolares
cobertas, projeto FNDE, no Município, correspondente ao Termo de Compromisso nº
0654/20“, nas obras identificadas: 18.239 e 18242, .
Obs: As obras encontram-se em reformulação com prazo superiora 60 días.

Evidências:
Consulta ao SIMEC, em 20/08/2014, Termo de Compromisso nº 00654/2011
extratos bancários da conta corrente nº 17.571-4, agência 4590-X, Banco (lo-Brasíl/SA.
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Manifestação de entidade:
Em atendimento e Solicitação d

Auditoria -- Siª-«_ nº GSE—iiiô'xl/ZOM, de
26/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº lilº/”ml
..,,.._. .»;"'/GAB, de
01/09/2014, a seguintejustificativa:
Aponta por/ªim, () relatório, que verificou-se inexecução e inconformidade na
construção das quadras poliesportivas, obras n. l8.239 e 18.242, que
deveriam ter sido construidas nos bairros jardim do Entorno ejardim da
Barragem Vl.

inicialmente, e de bom alvitre esclarecer que o TC objeto das quadras foi
firmado pela gestão passada no ano de 2011, quando este apresentou os
projetos para captação dos recursos. Nos referidos projetos, a gestão & époc
não se lastreou de cuidados em elaborar projetos em conformidade com a
necessidade e características das localidades disponíveis para a construção
das quadras.
isso acabou por trazer prejuízos na execução plena do convênio, selecionando
áreas inapropriadas para a instalação das quadras, a exemplo a área invadida
.no Bairro jardim Pérola
ea do jardim do Entorno que não comporta a
'
refeiida obra.

ll

Por tais motivos e outros fatores administrativos, aliado ao atraso no inicio
das obras, gerou uma grande defasagem orçamentária, o que impossibilitou a
execução “da obra nos valores“ contratados em 2011. ASsim, a atual gestão,
buscando solucionar os problemas para que fossem construídas as quadras
remanescentes, buscou junto ao FNDE meios para executar as obras
restantes, quando foi orientado para que apresentasse pedido de alteração do
projeto,apresentando projeto próprio das quadras, com vistas à adequação da
obra com o recursos destinado, corn'gindo a defasagem orçamentária.
Deste modo, sob a orientação do FNDE, 0 Município apresentou os novos
projetos para as duas quadras dos Bairros jardim do Entorno ejaro'im da
Barragem VI, sendo que para a do jardim da Barragem Vl também foi
solicitado a mudança do terreno, em virtude deste não comportar a obra,
cadastrando no SIMEC os novos projetos, já em análise das alterações
propostas, 0 FNDE solicitou reformulação no projeto para adequar algumas
exigências, contudo, 0 Municipio não pode mais fazer as alterações requeridas
pelo FNDE por o sistema SIMEC ter bloqueado o Municipio em virtude de
uma obra da gestão anterior ter sido paralisada (convênio n. 700044 construção de creche pró infância),

Portal motivo,

o sistema SIMEC encontra—se paralisado, sendo impossibilitado
de inserção de novos dados dos demais convênios, bem como de novos
convênios e enquanto não resolver 0 problema da creche, que teve sua obra
abandonada pela empresa executora do projeto ainda na gestão anterior em
2012.
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Buscandojunto ao FNDE uma solução para liberação do SIM/3C e reii'n'cio das
"'ª creche, em conforma-"Nªº
"frªcº..! uu
vu.—uv com a orientação repassada polo FNDE, o
ULII
Município está iniciando novo procedimento licitatório para contratação de
nova empresa para concluir a obra e após aprovação do FNDE o BIA/EEC será
liberado novamente quando será imediatamente atualizado em relação aos
demais convênios.

Assim, ate' que o novo procedimento seja aprovado pelo FNDE, o sistema
SIMEC ficará bloqueado, o que impede do Municipio inantê—lo atualizado com
relação aos demais convênios, inclusive o TC n. 0654/2011, objeto desta
auditoria.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo Sº, parágrafo III, da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 21
de março de 2011, cabem aos agentes que executam o Programa a reSponsabilidade de
cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do objeto
conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações sobre a(s) obra(s)
no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento,

Execução e Controle do Ministério da Educação).
Segundo consulta ao referido Sistema de Monitoramento, não na atualização
de dados de execução das obras por prazo superior a 60 dias, em desconformidade com a
Legislação do Programa.

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás alegou que os projetos apresentados
constantes no Termo de Compromisso 000654/2011 não estavam em conformidade com as
características das localidades disponiveis para a construção das quadras, o que inviabilizou
a construçãodas mesmas. Esses fatores acarretaram atraso—no início das obras e o atraso
aumentou a defasagem orçamentária. Em razão disto a Entidade ficou impossibilitada de
executar as obras nos valores contratados em 2011. Houve, por parte da Prefeitura, pedido
de reformulação dos projetos, sendo que, a análise desses projetos ainda está pendente no
FNDE.
apresentada, em virtude de uma obra paralisada
Proinfância, o SIMEC encontra-se
impede a inserção de novos dados até o saneamento da pendência.
Ainda, segundo

referente
bloqueado

a justificativa

ao Convênio nº 700044—construção de creche
e

Dessa forma, permanece a constatação.
-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

-

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar

-

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADÁ
exercício 2013

EQUIPAMENTO e MOBILIÁRIO PROINFÃNCIA, conforme Termo de Compromisso no
Plano de Ações Articuladas PAR nº 8627/2012, 9054/2012 e aquisição de veículo automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas » PAR nº 6266/2012, MP ONIBUS RURAL- na subação VEÍCULOS
ESCOLARES.
-
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Qualificação do inetmmeuto de transferência:Repasse Direto
IV;“.ontaute dos resumos fiuanoeíroezílê 891.753,92

Extensão dos exames:
Analisada a. aplicação da totalidade dos. recursos financeiros, transferidos peío
conta do Plano de Ações Articuladas PAR, de acordo com os Termos de
Compromissos 8627/2012, 9054/2012, 6266/2012.

FNDE

à

«

Constatações:
4.1 Ausência de seguro do veículo.
Félix):

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás/GO não realizou

o

seguro total do

veículo.

Evidências:
Ausência do seguro total do veículo. S.A 039—000/2014, de 18/08/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 039-003/2014, de
26/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 173/2014/GAB, de
01/09/2014, a seguinte justificativa:
—

'

Conforme apontado pelo relatório preliminar, o Município não contratou
seguro total dos 03 (três) veículos tipo ônibus adquiridos pelo Termo de
Compromisso PAR nº 6266/2013, destinados ao transporte escolar de alunos,
objeto do Programa Caminho da Escola.

Por desconhecimento dos agentes públicos atinentes ao referidas Termo de
Compromisso, estes não contrataram o seguro total dos veículos adquiridos
para o Programa Caminho da Escola. Ao compulsar o bajo do TC PAR nº
6266/2013, este não traz a obrigatoriedade da contratação, contudo, em
análise ao Programa Caminho da Escola, verificou—se realmente a necessidade
da contratação.
Desta forma, após obtenção do amparo legal, por intermédio do Ofício Nº 3222014/GAB-SME, foi solicitado a instauração de processo licitatório a fim de
contratar empresa especializada em seguro de veículos para efetuar seguro
total dos veículos oficiais do Secretaria Municipal de Educação, adquiridos
por intermédio do TC PAR nº 6266/20] 3, são estes:

J PLACA lENAí/AAEÉHASSI

Easier/“Lo

“ª M- ªgelª/OF I 519 R'
Egg

JLONR—SQG 7}

Mara/MODEM]

005968 7506;)kBM384069E392 73411’2013/201 4
I
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(I

Onibus M. Benz/OF 1519 R.
ORE

i

0141556797

”_“—'—

"”"—F

00596871368 95MS8406955972654 2013/2014

_—___..

__!

ONE-6897 0059687337 931%38406953931545 2013/2014-

l

~

(

OnibusM.Benz/0.1715193
ORE

44

l

~

Em atendimento à solicitação,. de imediato foi instaurado procedimento
licitatório (Processo n. 2014012225 M em anexo), destinado a contratação
pretendida, que se correr dentro da normalidade, ou seja, não houver nenhum
tipo de impugnação ou recurso, estará finalizado no praza de 60 (sessenta)
dias, regularizando a pendência com a devida contratação do seguro total.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo Sº Resolução
municipio beneficiado se obriga a:

nº 64, de 16 de novembro de 2011

o

assegurar a conservação do(s) veículo(s), custeando as despesas
pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo pagamento de
taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s) veícuio(s), efetivando,
além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro
total do(s) “veículo(s).contra danos. materiais e vítimas por acidente;

[X

-

Dessa forma permanece a constatação ressaltando que a contratação do
seguro total dos ônibus adquiridos pelo Programa Caminho da Escola e' parte integrante
obrigatória da prestação de contas, conforme artigo 14 da referida Resolução.
5. PROGRAIXÉA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2013

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 imrestimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria fisica e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 979.600,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros por amostragem, transferidos
pelo FNDE à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, do exercício 2013.
—

Informação :
A análise da execução consistiu na verificação dos procedimentos adotados
pela Entidade, relativos à execução do PDDE - tradicional, no que se refere ao
financiamento de atividades de manutenção e pequenos investimentos, fundamentados na
Lei 11.9 11.947, de 16 dejunho de 2009 e na Resolução CD/FNDE 11910, de 18/04/2013.

Nesse contexto foram verificados os Livros Ata, Caixa

e

Tombo, Extratos

'
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Bancários, Notas Fiscais, Demonstrativo dos bens permanentes adquiridos on produzidos,
a fixação de plaquetas ou, etiquetas nos materiais
permaneuies, documentos estes refereiites a comprovação da execução, estruturados em
processos de prestação de contas, correspondentes à 36 Unidades Executoras (UEX),
listadas a seguir:

Termo de doação,- hem como

JÍ52051285f Escola Municipal Camargo ii
I

I52078540 IIEscola Municipal Prof Erika Flavia Vieira de Souza
I52078539I§scola Municipal Itamaracá

MI
—I

I5208593ﬂI§scola Municipal joao Elizio Lima Pessoa
[5205156ggscoia Municipal jardim Brasilia

7

*

AI

E20704GE1IIEscola Municipal Jardim Barragem V
I

5207045<jfgscola Municipal Perola Ii

7

52071553] Escola Municipal Jardim Querencia

I

I52071561 [Escola Municipal Med—Guao
I

‘I

5205—114_5fÉscola Municipal Meg Luz

52051544IIE_scola Municipal jardim Perola

j

l

I

[520515382J Escola Municipal Mansões Coimbra

Municipal Ana Lucia Oliveira da Silva
[_52051170ÍE33001a Municipal Darci Ribeiro
ÉZOQSOGI I Escola

IE070476II§scola Municipal Emilia Ferreira de Sou:/ia
@83380IESCOIEI Municipal Inácio Carneiro da Costa
@286355IIEscoia Municipal Antonio Cicero Araújo da Costa
I52085929IIR0161 Municipal Antonio Luiz Gonzaga
52051463 Masonic Municipal Jardim América

:

I

7
'

.

I

7
I

I
1

I

L52078566 Escola Municipal Jardim das Oliveiras

I

[5205155] Escola Municipal jardim Guaíra

I

I

I52095860 Iﬁcola Municipal juliana Eloy da Silva

_]

520785827Éscoia Municipal Kennedy
5209261 SIIEscola Municipal Luíza Tereza

I52284379 Escola Municipal Mestre Zezito

520950EÍE50013 Municipal Orlando Soares Sousa

szoglosﬂ Escola Municipal

Padre Lucio

I5209515m Escola Municipal Roberto Alves da SilVa

I

J

jJ
7
I

@078574 IIEscoia Municipal Rui Barbosa

_I

Municipal Santa Lucia

J

I5 208879—0HÉ—scola

t5207855§I Escola Municipal Sao Bartolomeu
I52081869I Escola Municipal Ednalda Guedes de Souza
52284352 IEscola Municipal Senador Eniival Ramos Caiado
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Mosso/oil

s:i(o a

{52 09

scoía Municipal Mansões Olinda

I
)]ILOU

J5 2283399“:scola
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Consta-tações:

5.1 Ausência de placa de identificação dos hens adquiridos.

Fato:
Em visita as Escolas Municipais verificou-se que, a Prefeitura não realizou a
identificação dos bens adquiridos com recursos de capital do PDDE, com a placa de número
de tombamento patrimonial.

Evidências:
Visita

às escolas:
_]

FCN P]

Escolas

]

107.447574/000151

JESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ GONZAGA

01.932.621/0001—76

HECOLA MUNICIPAL MED-GUAO

]
]

08.715.219/0001—89 ][ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO ALVES DA SILVA
[ESCOLA MUNICIPAL MANSOES COIMBRA

01.932.628/0001-98
'

02.966.350/0001-32

[ESCOLA MUNICIPAL CAMARGO II

03.827,731/0001-01

ESCOLA MUNICIPAL ITAMARACA

9.14932627/000143

(ESCOLA MUNICIPAL PÉROLA I

j

,

[

[01.932.612/0001-85 “ESCOLA MUNICIPAL JOSE VITORINO DE SOUZA

[07.470.118/000148
L01_932.624_/0001»00

__]

J
7
7

] ESCOLA MUNICIPAL MANsOES OLINDA
l

i

7

ESCOLA MUNICIPAL MEG-LUZ

[01.932.609/0001-61

iíESCOLA MUNICIPAL jARDIM AMERICA

L13.847.766/0001-58

] ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZEZITO

L03.827.690/0001-45

] ESCOLA MUNICIPAL EDNALDA GUEDES

[02.987.991/0001-73

]ESCOLA MUNICIPAL sAO BARTOLOMEU

@3818934/0001-56

]ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA

L

]ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DA BARRAGEM

.

!

“_[
A

DE SOUZA

]

T

7
v

j

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-004/2014, de
27/08/2014, a Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº 175/2014/GAB, em de
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02/69/2014,

a

seguinte justificativa:
Em visita as escolas municipais, a equipe de auditoria do FNDE.‘ observou não constar
nos equí,:.;a:nentos permanentes adquiridos por meio do PDDE, o
número de
izomlmniento do patrimônio. infelizmente, o Municipio de Águas Lindas possui
um
exíguo quadro de servidores, inclusive no Departamento de Patrimônio, o que acabe.
por criar uma elevada sobrecarga de demanda de serviços, ocasionando o atraso na
patrirnonialização dos equipamentos adquiridos,

Aliado ao pequeno número de servidores destinados ao Departamento d e Patrimônio,
na estrutura administrativa do Poder Executivo, este possuía apenas um
único
Departamento de Patrimônio para dar conta de toda a demanda da Prefeitura e suas
Secretarias. Com vistas a melhorar efetivamente os trabalhos, dar mais fluidez e
agilidade em especial a Secretaria de Educação e Saúde, foi cn'ado o Departamento
de Patrimônio especíãco da Secretaria com vistas a fazer o inventário patrimonial
de
toda a Secretaria, bem como proceder ao repatrimoniainento de todos os bens
permanentes constantes da Secretaria de Educação, o que inclui os adquiridos de
forma direta pelas escolas com recursos do PDDE.

Outro problema enfrentado que está sendo devidamente superado com «o
Departamento próprio da educação, se refere ao envio das notas fiscais por parte dos
Diretores para o Departamento de Patrimônio para que esse possa efetuar o
tombamento. Como o recurso utilizado para aquisição (PDDE) cai em conta especifica
da escola (transferência direta), na qual o gestor é o próprio Diretor, este ao efetuar a
aquisição de um equipamento permanente não transmitia esta informação para a
Secretaria de Educação e, por conseguinte ao Departamento de Patrimônio para
efetuar o tombamento, o que acabava por ocasionar a irregulaiidade. Contudo, após a
implantação da correta rotina no que “concerne à'a'qu'isição de equipamentos dentro
das escolas, espera—se superar tal deficiência em breve espaço de tempo.
Cumpre ressaltar que alguns bens adquiridos em 2013 e que necessitavam de
tombamento imediato, foram devidamente patrimoniados os com certa prioridade, tais
como fogões industriais, geladeiras, liquidificador industrial, ventiladores de teto,
balanças, panelas de pressão, mais de 6.000 carteiras, dentre outros.
Desta forma, em um breve prazo será finalizado o repatrimoniamento d e todos os
bens que compõe a Secretaria de Educação, e dentro destes estâo incluidos os
adquiridos com recursos do PDDE, regulan'zando a pendência suscitada.

Análise da equipe:
Apesar de a Prefeitura ter informado das providências adotadas em razão do
fato apontado, mantém—se a constatação, ante o fato de que a ausência de plaquetas com o
registro patrimonial nos bens adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE contraria o
disposto no § 29, do art. 25, da Resolução/CD/FNDB nº 10 de 18/04/2013, e alterações
posteriores. Cabea Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiais - GO, providenciar o
emplacamento dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira a garantir a sua
identificação pelos órgãos de acompanhamento e controle interno e externo.
Dessa forma, permanece

a

constatação.

6. Conclusão:

.
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6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, a.2, .).3, .1, 3.5,
41 e. 5,] foram verificadas impromiedades na operacionalização do Programa, que
merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo programa;
'

6.3. Identificou-se prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem. 3.1,
sendo o fato do subitem citado sanada pela entidade durante os trabalhos de campo,
mediante recolhimento ao erário dos valores correspondentes, cujos créditos foram
confirmados junto ao extrato bancário e SIAFI, conforme cºlmarovantes juntados aos papéis
de trabalho.
6.4. 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
Autarquia.

e

Convênios financiados com “ecursos transferidos pela
'

7. Recomendações:
7.1. A DIRAE - para orientar

&

PREF MUN DE AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO

7.1.1. a empreender esforços pára adquirir gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 11947/2009,
gerando medidas de incentivo à organização e legalização desses grupos de
empreendedores, conforme subitem(ns) 1.1.
7.1.2. a implementar medidas com vistas a não movimentar e transferir
recursos da corrente do Programa para outras contas que não sejam de credores devidos,
de modo a evitar prejuízos eventuais ao PNAE, conforme subitem(ns) 1.2, 1.3.

7.1.3. para orientar a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás a realizar o
seguro total do veícq conforme determina o artigo Sº Resolução nº 64, de 16 de novembro
de 2011, conforme subitemms) 4.1.
7.1.4. a observar as normas do Programa quanto ao tombamento dos
bens permanentes adquiridos, aflxando, nos bens permanentes adquiridos ou produzidos
com recursos do PDDE, plaquetas com os correspondentes números patrimoniais, conforme
subitem(ns) 5.1.
7.2. A DIGAP

7.2.1. para avaliar a pertinência das informações prestadas pela

RA, Nº 29/2014 / PREF MUN DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

22 de 25

-4'__

,.

.

Prefeitura de Aguas Lindas de Goiás quanto 8.09 motivo 3 alegadccs pela não atm li?zação do
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7.2.2.13313 orientar aPrefeítura de Águas Lindas de Goiás a empreender
n“e. ÍhGíõi & gestão ('os processos de pagamento, com a finalidade de
"1
evitar falhas, tais como: 'uans'ferênc ia. de recursos para conta corrente diversa da conta
específica, do Programa e movimentações indevidas, devido a incidência recorrente dessas
impropriedades verificadas em Programas executados com recursos do FNDE.
A

ª

-

,

7.2.3. para avaliar a pertinência das informações prestadas pela.
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, quanto aos motivos alegados pela não execução das
obras referentes ao termo de compromisso nº 00654/2011, bem como orientar efetivamente
a Entidade acerca da possibilidade de mudança de terreno para a construção da quadra ou
como proceder à devolução dos recursos não utilizados, conforme subitem(ns) 3.1, 3.2.

7.2.4. para avaliar a pertinência das informações prestadas pela
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, quanto aos motivos alegados pela não execução das
obras referentes ao termo de compromisso nº 00654/2011, bem como orientar efetivamente
a Entidade acerca da possibilidade de mudança de teireno para & constlução da quadra ou
como pioceder a devolução dos recursos não utilizados conforme subitem(ns) 3 3.

8. Encaminhamento:

8.1. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo (19.30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 7.1; e, 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;
'

—

Diretoria de Gestão, Aitículação e Projetos Educacionais « DIGAP, para
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências

8.2.

conhecimento

e

à

adotadas em relação às recomendações contidas no subitem

7.2,-

Diretoria

de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas às páginas 4 e 5, referente ao Programa Nacional do Livro

8.3.

à

Didático.

Coordenação de Auditoria

COAUD, para acompanhar as
no
subitem
7.2; à DIRAB, contidas no subitem 7.1 o as
recomendações à DIGAP, contidas
páginas 4 e 5, desse Relatório, referente ao Programa Nacional do Livro Didático;

8.4.

à

8.5. à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO, para conhecimento;

8.6. à Controladoria Geral da União
nos art. 8º

e 99-

-

CGU/PR, em atendimento ao disposto

da IN/CGU nº 07, de 29/12/2000
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Diretoria Financeira

DIFíN, por intermédio da Coordenação-Geral de
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prestações de contas dos Programas consigna d os neste relatório.
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Em 02/09/2014

ALÍDIT/COFIC/DIFI/E—f

AUDlT/COFIC/DIFIP

AUDIT/COFIC/DIFIP

~
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para anuência.

'.Chefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

~

~

Coordenadora da COFIC

~

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.
_

Auditor—Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos
sugeridos.

En1_:'Í—'_“'i_/—_,__/

—.

Presidente
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