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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 5/2017

PREF MUN DE VALPARAISO DE GOIAS/G0

Auditoria realizada no período de 20 a 24 de março de 2017 com o objetivo de
verificar, no âmbito da entidade executora, os macroprocessos fínah'stícos - Gestão
Financeira, Monitoramento, Controle Social, Acessibilidade e Contingencíamento. Foram
verificados mecanismos e ações de controle da Autarquia, bem como procedimentos na
entidade inspecionada, priorizando os Temas e Programas definidos no Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna— PAINT/2017, considerados relevantes no contexto em que o
FNDE atua:

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE exercício de 2017 0.8. nº 08/2017,
referente ao item 01 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
-

—

—

—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017 08 nº
09/2017, referente ao item 02 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira,Monítoramento e'ControIe Social.

-

—

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 - 08 nº 10/2017, referente ao item 03 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.

—

II / PROINFÃNCIA, exercício 2013 - OS nº 11/2017, referente ao item 04 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
—

PAC

Controle Social.

1. PROG.NAC10NAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Municípios

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros

e

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 transferênciazRepasse Direto

:,.
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Montante dos recursos financeiroszR$ 212.994,20
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, tendo por base as observações in 1000 e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna Í- PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

JIPEÉÍODO EXAMINADO

[TEMA
[Gestão Financeira

“dezembro/20 1 6

Jbaneiro/ZOl 5

|Monít0ramento

&

&

|

março/201 7

|

março/20 1 7

|

Iªosto/Z 01 3 & março/20 1 7

[Controle Social

|

~

~

Informação:
As questões apreciadas agrupam—se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas na
forma de constatações consignadas neste Relatório, conforme segue:

L

TEMAS

SUBTEMAS

Jl

“Gestão

Financeira
Gestão

Financeira

Monitoramento

Controle Social

JEONSTATAÇÓES)

Aplicação do Disposto no Decreto
nº 7507/2011 e na Resolução nº
44/2011

1.1 a 1.3

Confirmação da existência do
objeto Programa

1

Monitoramento das açoes
empreendidas pelo ente executor

1.5

'

4

Análise das contas e emissão de
Parecer final pelo Conselho de
Controle Social

1.6 a 1.7

Acompanhamento do Programa
pelos Conselhos para subsídio à
análise das contas

1.8

~

Adequação da estrutura dos
Conselhos para consecução das
atividades de sua competência

1.9

Extensão do apoio técnico
oferecido aos Conselhos pelo
FNDE.

1.10

Extensão do apoio logístico
oferecido aos Conselhos pela

1.11

Entidade.
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Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Valparaíso de Goiás/GO relativos ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar, exercício de 2016, bem como identificou o domicílio bancário dos
respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados, em consonância com o artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
O

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente 44.295-X, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses de dezembro/2016 a
março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são divulgados por meio de disponibilização de informações em meio eletrônico
de acesso público no portal do FNDE na internet, em consonância com o disposto no artigo
3º do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

1.2 Recursos são mantidos na conta específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos
exclusivamente na conta corrente especifica aberta no Banco do Brasil, ele 44.295-X,
agência 3.411—8, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 44.295-X, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses
de dezembro/2016 a março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.
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Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta especifica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 49 da Reselução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, dezembro/2016 a março/2017, não se
identificaram débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
especifica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 29,
respectivamente, do artigo 4Q da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
não se identificaram débitos pertinentes

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 44.295-X, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses
de dezembro/2016 a março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 44.295-X, agência
3411-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram
débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente,
do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de Valparaiso de Goiás no periodo de
20 a 24/03/2017, verificou—se a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta
do Programa de Alimentação Escolar referentes ao primeiro repasse do exercício de 2017
(repasse em 03/03/2017)
No entanto, conforme verificação in loco nas escolas da rede municipal de ensino constatou—
se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada
a oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no periodo. Segundo o Gestor
Municipal, os gêneros alimentícios utilizados foram adquiridos com recursos próprios em
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caráter emergencial até a finalização de processo licitatório.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 44.295—X, agência 3.411-8, Banco do
Brasil, relatório fotográfico das escolas Visitadas, controle da distribuição dos gêneros
alimentícios às escolas por meio de guias de remessas, cópias de notas fiscais, conforme
quadros demonstrativos I

e 11:

Quadro

Nº

de

Escolas Municipais-Visitadas

[01

”Paulo Freire

loz

“Valparaiso

103

[04

I

ÉÍCÉÉÉZC0811153017

5111233

IIS—2082270

“575

]

“52070590

“493

l

“Rui Barbosa

”52085821

]617

l

“Valparaiso

1152047695

“281

1

Etapa E

11

LOS—JIMundo Mágico

“

------

'06

“Prof. Maria do Nascimento Paiva

"52082261

”446

[07

“Cora Coralina

“52259390

“497

los

”Caic Tancredo Neves

IÉ2047164

H1

log

IIAdeuvaldo Barbosa

”52194361

][608

no

“Arminda Mattos

"52094626

H454

Quadro

]

_[

“-——

l

]

.150

l

]

]

II

Notas Fiscais pagas com recursos próprios - Exemplificação

]

EMPRESA

PRODUTOS

NFNº

DATA

YÉOR

Coelho & Evaristo LTDA-EPP

Polpa de Frutas
Congelada sabores
variados.

3680

01/03/17

5.165,26

01/03/17

25.053,12

03/03/17

7.309,51

Coelho & Evaristo LTDA—EPP

Coelho & Evaristo LTDA—EPP

Carne charque
bovina, Coxa
sobrecoxa de frango,
Linguiça toscana,
3679
Linguiça de frango,
Carne 2ª Moída,
Peito de frango,
Salsicha tipo hot dog.
Polpa de Frutas
Congelada sabores

3684

variados.
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Coelho & Evaristo LTDA—EPP

Carne charque
bovina, Coxa
sobrecoxa de frango,
Linguiça toscana,
3683
Linguiça de frango,
Carne 2ª Moída,
Peito de frango,
Salsicha tipo hot dog.

03/03/17

35.929,97

Coelho & Evaristo LTDA-EPP

Polpa de Frutas
Congelada sabores
variados.

3643

17/11/16

10.730,78

BBR 15 Comercio de
Mercadorias e Serviços LTDA—
ME.

Pão careca.

4323

21/02/17

14.380,07

21/02/17

34.455,55

16.156,80

BBR 15 Comercio de
Mercadorias e Serviços LTDA—
ME.

'

Açafrão 500G, Açúcar
5KG, Coco ralado,
Colorau SOOG,
Farinha de mandioca,
Farinha láctea,
Flocos de cereais,
4322
Flocos de milho,
Leite de soja em pó,

Margarina 500G,
Oleo de soja, Sal

refinado, Adoçante
dietético sucralose
IOOML, Vinagre.
'

Verdurão da Penha

Alho, Banana prata,
Batata inglesa,
Cebola Nacional,
Chuchu, Mamão
formosa, Ovos.

820

21/02/17

Verdurão da Penha

Alho, Banana prata,
Batata inglesa,
Cebola Nacional,
Chuchu, Mamão
formosa, Melancia,
Tomate Ovos.

814

15/02/17

RA. Nº 5/2017 / PREF MUN DE VALPARAISO DE GOIAS

13.733,76

~
~

~

Gêneros armazenados
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Gêneros armazenados

Manifestação da entidade:
N ão foi emitida Solicitação de Auditoria.

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município, no período
de 20 a 24/03/2017, verificou—se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios
para Merenda Escolar no primeiro trimestre de 2017, sendo constatado, ainda, por análise
dos documentos disponibilizados pela Prefeitura, que a aquisição dos gêneros utilizados no
preparo da merenda escolar foi realizada com recursos próprios.

A oferta de gêneros alimentícios para o atendimento da clientela do Programa
com recursos próprios foi confirmada pela equipe técnica do FNDE por meio de Notas
Fiscais, guias de remessas de gêneros alimentícios fornecidas pelas escolas e verificação in
loco nas unidades escolares.

1.5 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura de Valparaíso de Goiás/GO em relação à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Evidências:
E-mails da Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, de 08/06/2017 e de
22/06/2017, respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e-mails datados
de 07/06/2017 e 22/06/2017 sobre de monitoramentos ao PNAE realizados em 2016 e 2017.

Manifestação da entidade:
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Não foi emitida Solicitação de Auditoria.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou—se que, nos últimos três anos
(2015, 2016 e 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE
nas ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

1.6 Não ocorreu restrições quanto à disponibilização da documentação
comprobatória ao Conselho.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE informou, em reunião realizada em
20/03/2017, que tem acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa para
análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas, e que esses
documentos são solicitados por meio de Ofício dirigido à Prefeitura Municipal.
O

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
20/03/2017, Ofícios nº 34, 36 e 87/16 do CAE à Prefeitura Municipal de Valparaíso de
Goiás/GO, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
20/03/2017.
—

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria.

Análise da equipe:
Conforme apurado em Visita ao CAE, o Conselho tem acesso regular aos
documentos e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de parecer definitivo
sobre a prestação de contas.

1.7 Tempestividade na emissão do parecer do Conselho sobre a
prestação de contas do Programa.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu em 05/04/2017 (antes da
data final prevista na legislação pertinente, em 15/07/2017) o Parecer da prestação de
contas do exercício de 2016, e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas
surgidas foram satísfatoriamente respondidas pela Prefeitura,
O

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em'
20/03/2017, Ofícios nº 34, 36 e 87/16 do CAE à Prefeitura Municipal de Valparaíso de
Goiás/GO, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em

Ã
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20/03/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, assim como as dúvidas suscitadas nas contas foram respondidas pela

Prefeitura,

1.8 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Alimentação Escolar « CAE
indicam que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa, com a frequência maior que
três vezes no exercício de 2016. Os documentos apresentados, bem como a entrevista
realizada por meio de questionário padronizado demonstram que 0 Conselho realizou visitas
nas escolas procedendo a regular verificação da distribuição dos gêneros entregues e
demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a participação efetiva de todos
Os documentos apresentados pelo Conselho de

os membros.

Evidências;
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 20 a 24/03/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
20/03/2017 e relatórios de Visitas apresentados pelo CAE, conforme quadros
demonstrativos:

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

º

Escolas Municipais—Visitadas

101

“Paulo Freire

102

“Valparaiso I Etapa E
Barbosa

ÉÁÉÍZZZCOBªS/ão 1,7

11575

1

1

1152085821

11617

1

104

1152047695

105

“Mundo Mágico

1F"-

106

”Prof. Maria do Nascimento Paiva

1152082261

107

”Cora Coralina

1152259390

“Adeuvaldo Barbosa

de

J1493

“Valparaiso n

09

Ziggy

1152070590

11Eu1

“Caic Tancredo Neves

FNDE

Jíz082270

Bs

108

-

J152047164
1152194361
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II10

[[Arminda Mattos

“52094626

[[454

[[

Relatório de Escolas Municipais inspecionadas pelo CAE
º

Escºlªs Mªniºipªis

ªgclgg£2%efl53017

2333322137

'

I01

IIJudite Maria da Silva

I02

[[Carolina Maria de jesus

[03

[[52098516

II420

I

752099610

“6%

[

[[Cecíiia Meirelles

[[52259390

[[506

I04

[[]anete dos Santos Cardoso

II--

II—-

I05

IIMadre Paulina

I06

_

[

I

II52090744

TI362

I

“Valparaiso I Etapa E

II52070590

II493

I

I07

[[Ayrton Senna

[[52070620

[[507

I

I08

[[Chico Mendes

[[52099105

Íl458

I

I09

[[Paulo Freire

[[52082270

[[575

I10

[[Santa Rita

[[52048870

[[589

I

I11

[[lzanete Ipanema

II5_2070638

II980

I

[53047660

[[1745

—

Anexo
'

[12

[[Céu Azul

II»

II-—-—

II—--

II--

I13

[[Reino Encantado

I14

[[Aquarela das Letras

I15

[[Elvis c. de Andrade

[[52098567

”303

I16

[[Araruama

”52048462

II132

[17

[[Ulisses Guimarães

[[52085856

II474

I18

[[Nelson Mandela

[[5209909

II430

19

Antônio Bueno de Azevedo

I

I

I
I

I

É
I

I

999

52048810

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Verificou-se o Conselho de Alimentação Escolar CAE vem atuando de acordo
com as competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto do
Programa. Os documentos apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de
questionário padronizado demonstram que o Conselho realizou a regular verificação da
distribuição dos gêneros entregues e demais procedimentos inerentes à Alimentação
Escolar.
—
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1.9 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE:CAE Virtual e da reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 20/03/2017, verificou-se que a constituição do
Conselho está de acordo com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Vírtual> Consulta Espelho do CAE . Acesso
em 14/03/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
20/03/2017, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
20/03/2017.
—

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
A constituição do Conselho de Alimentação Escolar está de acordo com
disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.10 O Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de visitas às escolas e, também, pela
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 20/03/2017,
verificou-se que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes e,
nas dúvidas pertinentes, sabem como resolvê—las junto ao FNDE.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
20/03/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 20/03/2017 e
relatórios de Visitas apresentados pelo CAE.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Os membros do CAE possuem conhecimento para desempenhar suas
atribuições, bem como nas dúvidas conhecem os locais de consulta junto ao FNDE.

1.11 Disponibilização à população local de informações relacionadas à
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atuação do Conselho.
Fato:
As ações do CAE são disponibilizadas à população através do portal da
prefeitura, com informações referentes às fiscalizações, a constituição do Conselho e a

Programação das atividades desenvolvidas.
.

Evidências:

Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
20/03/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria, em 20/03/2017 e sítio
da Prefeitura Municipal de Valparaiso de Goiás/GO.
—

Manifestação da entidade:
Não se aplica

Análise da equipe:
A transparência das ações desenvolvidas pelo CAE são encontradas em <
http://Www.valparaisodegoias.go.gov.br>acesso em 14/03/2017.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO

A0 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.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.492,62
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar » PNATE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários padronizados
elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“dezembro/20 1 6 a março/2 017

[Controle Social

"agosto/2013 a março/2017

1

—I

I

Informação:
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As questões apreciadas agrupam—se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira e Controle Social e estão dispostas na forma de
constatações consignadas neste Relatório, conforme segue:

EEMAS
Gestão

Financeira
Controle
Social

Cootrole
Soc1al

Controle
.

Soc1a1

Controle
Social

HCONSTATAÇÓESI

HSUBTEMAS

Aplicação do Disposto no Decreto nº
7.507/2011 e na Resolução nº
44/201 1
Análise das contas e emissão de
Parecer final pelo Conselho de
Controle Social

2.1 a 2.4

2.5 a 2.6

Acompanhamento do Programa pelos
Conselhos para subsídio a análise das
contas

2.7

Adequaçao da estrutura
w
dosConselhos para consecução das
.
at1v1dades de sua competencra

2.8

Extensao do apºio logistico oferecido
aos Conselhos pela
Entidade.

2.9

.

.

A

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados emmeio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Valparaíso de Goiás/GO relativos ao Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2016, bem como identificou o domicílio
bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos
pagamentos realizados, em consonância com o artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
O

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente 41987-7, agência 3.411—8, Banco do Brasil, meses de dezembro/2016 a
março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:

RA. Nº 5/2017 /PREF MUN DE VALPARAISO DE GOIAS

637%
14 de

financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são divulgados por meio de disponibilização de informações em meio eletrônico
de acesso público no portal do FNDE na internet, em consonância com o disposto no artigo
Os recursos

3º do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

2.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos

financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c 41.987—7,
agência 3411-8, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 41.987-7, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses
de dezembro/2016 a março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 2g do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no

§

lº,

do art.

2‘—J

do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 41.987—7, agência 3.411—8, Banco do Brasil, meses
de dezembro/2016

&

março/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 41.987—7, agência 3.41 1-8,
Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 29 , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º , da Resolução

nº 44/2011.

2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

êê

1ª

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, dezembro/2016 & março/2017, não se
identificaram débitos pertinentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os êê lº e 29,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 41.987-7, agência 3.411—8, Banco do Brasil, meses de
dezembro/2016 & março/2017.

Manifestação da entidade:
N ão se aplica.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 41.987—7, agência
Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não se identificaram
débitos pertinentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os 55 lº e 29, respectivamente,
do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
3411—8, Banco do

2.5 Não ocorreu restrições quanto
comprobatória ao Conselho.

à

disponibilização da documentação

Fato:

Conselho do CACS/FUNDEB informou, em reunião realizada em
20/03/2017, que tem acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa para
análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas, e que esses
documentos são solicitados por meio de Ofício dirigido à Prefeitura Municipal.
O

Evidências:
Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, realizada em 20/03/2017

e

'-
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resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 20/03/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Conforme apurado em visita ao CACS/FUNDEB, o Conselho tem acesso
e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de
parecer definitivo sobre a prestação de contas.

regular aos documentos

2.6 Tempestividade na emissão do parecer do Conselho sobre a
prestação de contas do Programa.
Fato:
O CACS/FUNDEB emitiu em 21/03/2017 (antes da data final prevista na
legislação pertinente, em 15/07/2017) o Parecer da prestação de contas do exercício de
2016, e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram
satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura

Evidências:
Reunião com membros do CACS/FUNDEB, realizada em 20/03/2017, cópia do
Parecer de prestação de contas e questionário aplicado ao Conselho pela equipe de
Auditoria em 20/03/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, assim como as dúvidas suscitadas nas contas foram respondidas pela

Prefeitura.
2.7 0 Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
documentos apresentados pelo Conselho do FUNDEB CAOS/FUNDEB
indicam que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos
apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado
demonstram que o Conselho realizou inspeções nos roteiros do transporte escolar
procedendo a regular verificação e demais procedimentos inerentes a execu«ã0
do
Progiama.
Os

—
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Evidências:

Relatórios de acompanhamento apresentados pelo CACS e inspeção in
loco nas escolas municipais comforme quadro demonstrativo & seguir:

Nº

Escolas Municipais-Visitadas
~

~

~

~

lºl—“Paulo Freire
loz

“Valparaíso

1

~

Etapa E

[Valparaiso H

"52070590
“52085821

“52047695

:

~

IOS

“Mundo Mágico

[15

“Prof. Maria do Nascimento Paiva

|07

“

211111111111320
~

"52082270

[pa—Ulm Barbosa
|o4

de

gªngª:323316513 017

“575
493

|

|

------

—————

H

“446

"Cora Coralina

“52259390

“497

108

“Caic Tancredo Neves

"52047164

“1.150

[09

"Adeuvaldo Barbosa

“52194361

Arminda Mattos

10
~

~

~

J

J
|

1

“608

|

454

52094626

~

'

J 617
281

752082261

~

.

~

~

~

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Verífícou-se o Conselho do FUNDEB « CACS/FUNDEB vem atuando de acordo
com as competências definidas na legislação Vigente, no acompanhamento do objeto do
Programa. Os documentos apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de
questionário padronizado demonstram que o Conselho realizou inspeções nos roteiros do
transporte escolar procedendo a regular verificação e demais procedimentos inerentes à
execução do Programa.

2.8 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Em consulta ao SIMEC/MEC no módulo PAR 2011-2014 e em reunião com
membros do CACS/FUNDEB , em 20/03/2017, verificou-se que a constituição do Conselho
está de acordo com disposto no artigo 2º do Regimento Interno do Conselho e 25 da Lei nº
11.494, de 2007.

Evidências:
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Consulta ao sistema SIMEC/MEC módulo PAR 2011-2014, em 14/03/2017,
reunião com membros do CACS/FUNDEB, gestores da entidade realizada em 20/03/2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
A constituição do CACS/FUNDEB, está de acordo com disposto no artigo 25
da Lei nº 11.494, de 2007.

2.9 Disponibilização à população local de infomações relacionadas à
atuação do Conselho.

Fato:
As ações do CACS/ FUNDEB são disponibilizadas à população através do
as fiscalizações, & constituição do
Conselho e a Programação das atividades desenvolvidas.

portal da prefeitura, com informações referentes
Evidências:

Reunião com membros do CACS/FUNDEB, realizada em 20/03/2017,
questionário aplicado ao Conselho pela equipe de Auditoria em 20/03/2017 e e Sitio da
Prefeitura Municipal de Valparaiso de Goiás/GO.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
A transparência das ações desenvolvidas pelo CACS/FUNDEB são
encontradas em < http://www.valparaisodegoias.go.gov.br>acesso em 14/03/2017.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA D0 CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016

Objeto do Programa: Transferências de recursos para cobertura de
despesas de custeio e capital, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX),
às escolas públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 12.500,00
Extensão dos exames:
V
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Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
PDDE/Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação
de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.

Direto na

Escola—

EEMA

“PERÍODO EXAMINADO

]

[Gestão Financeira

“dezembro/2016 a março/2017

,

[Acessibilidade

“agosto/2013 a março/2017

I

Informação:
As questões apreciadas agrupam—se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira e Acessibilidade e estão dispostas na forma de

constatações consignadas neste Relatório, conforme segue:
TEMAS

SUBTEMAS

H

Aplicação do Disposto no Decreto
Gestão Financeira nº 7507/2011 e na Resolução nº
44/2011

Acessibilidade

Acesso e adequaçao ao objeto do

Programa

HCONSTATAÇÓESI
3.1 a 3.4

3.5

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes das Unidades Executoras do PDDE - Acessibilidade EM Cora Coralina, EM
Paulo Freire, EM Adeuvaldo Barbosa Espíndula, EM Valparaiso I e EM Prof. Maria do
Nascimento Paiva, do periodo de agosto de 2013 a março de 2017, bem como identificou o
domicílio bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários
dos pagamentos realizados, em consonância com o artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários,
meses de agosto de 2013 a março de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

í
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]Extratos Bancários do Banco do Brasil S.A
IAgéncia
IIConta Corrente

Unidade Executora
IEM Cora Coralina

7I3411—8

II42734-9

“3411—8

"42733-0

3411—8

42739—X

IE411-8

7I42737—3

IEM Paulo Freire

ªlg/gªlegª“ Bªrbºsª
IEM Valparaiso

1

-E

EM Prof. Maria do Nascimento
Paiva

I

I

I

I

I

42735-7

3411—8

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora são divulgados por meio de disponibilização de
informações em meio eletrônico de acesso público no portal do FNDE na internet, em
consonância com o disposto no artigo 39 do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo
Os

7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, de 25/08/2011.

3.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram depositados e
mantidos em conta corrente específica das Unidades Executoras das escolas EM Cora
Coralina, EM Paulo Freire, EM Adeuvaido Barbosa Espíndula, EM Valparaiso I e EM Prof.
Maria do Nascimento Paiva, abertas no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários,
meses de agosto de 2013 a março de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

[Extratos Bancários do Banco do Brasil S.A

Unidade Executora

[Agência

IIConta Corrente

IEM Cora Coralina

II3411—8

”42734—9

IEM Paulo Freire

II3411—8

II42733-0

3411-8

42739—X

I

I
I

Adeuvaido Barbosa
EM
spindula
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EM Valparaíso I -E

“341 1-8

EM Prof. Maria do Nascimento

"42737-3
42735-7

3411-8

Palva
~

~

~

~

~

~

~

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora são depositados e mantidos nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras inspecionadas efetuaram os pagamentos das
despesas com recursos do PDDE—Acessibilidade mediante a emissão de cheques,
contrariando o previsto no & lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa
ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico (TED), mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários,
meses de agosto de 2013 a março de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

Unidade Executora

[Extratos Bancários do Banco do Brasil S.A
IAgênCia
JIConta Corrente

~

~

IEM Cora Coralina

"3411—8

"42734-9

[EM Paulo Freire

"3411-8

"42733-0

3411-8

42739-X

3411-8

“427313

EM _Adeuvaldo Barbosa
Espmdula
EM Valparaíso

1

-E

J

EM Prof. Maria do Nascimento
Paiva

3411-8

|

|

[

J
J

42735-7

Manifestação da entidade:
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Não se aplica.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras, específicas do Programa, evidenciou—se a inadequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução
nº 44/2011.

A movimentação dos recursos pelas Unidades Executoras somente é permitida
para a aplicação financeira e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades
do programa, devendo—se realizar por meio eletrônico, mediante utilização de cartão
magnético específico do programa, a ser disponibilizado pela agência bancária depositária
dos recursos, para uso em estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com a
bandeira do cartão, ou para realização de operações que envolvam crédito em conta
bancária de titularidade dos fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a
possibilitar a identificação dos favorecidos, conforme dispõe o artigo 14, da
Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013 e alterações posteriores.

3.4 Não atendimento aos ditames dos

§§

lº

e/ou 2º, Art. 4º da

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Fato:
Verificou—se que durante o período de execução do PDDE Acessibilidade
foram debitadas tarifas bancárias das Unidades Executoras EM Cora Coralina, EM Paulo
Freire, EM Adeuvaldo Barbosa Espíndula, EM Valparaiso I e EM Prof. Maria do Nascimento
Paiva contrariando a o previsto no § lº, do art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, bem
como o Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil com
vigência até 28/11/2017.
—

Evidências:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos
bancários, meses de agosto de 2013 a março de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

Unidade Executora

[Extratos Bancários do Banco do Brasil S.A
"Conta Corrente
IAgência

]EM Cora Coralina

[3411-8

”42734—9

EM Paulo Freire

13411-8

J42733-0

EM .Adeuvaldo Barbosa
Espmdula

3411-8

42739-X

”3411-8

JI42737—3

EM Valparaiso I -E
EM Prof. Maria do Nascimento
Paiva

I

]

[

I

[

42735-7
3411—8

~
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Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Os

ditames previstos no

§

lº,

do

art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011, não foram observados, tendo em vista a existência de débitos de tarifas bancárias
em contas específicas das Unidades Executoras do PDDE - Acessibilidade, que fere,
também, o Acordo de Cooperação nº 42/2016, § 69, firmado entre o FNDE e o Banco do
Brasil com vigência até 28/11/2017.

Portanto, permanece a constatação, devendo a DIFIN acionar o Banco do
Brasil a fim de que tal acordo seja amplamente comunicado às agências bancárias em todo
território nacional, e cumprido.
3.5 Confirmação de cumprimento do objeto do Programa.

Fato:
Após Visita técnica do FNDE ao município no periodo de 20 a 24/03/2017, nas
Unidades Executoras beneficiadas com recursos do programa, verificou-se que há indicativo
de que as unidades Vêm cumprido o objeto do programa, conforme previsto no plano de
ação proposto pelas unidades escolares.
Foram realizadas visitas às escolas contempladas com o PDDE- Acessibilidade: EM. Cora
Coralina, EM. Professora Maria do Nascimento Paiva, EM. Paulo Freire, EM. Valparaiso I
e EM. Adeuvaldo Barbosa Espíndola, de modo a verificar a existência do objeto do
programa, sendo observado o seguinte:
a) as escolas implementaram reformas e adaptações necessárias a adequar o acesso de
estudantes com limitações de mobilidade, encontrando—se essas reformas e adaptações, na
maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reformas de banheiros, construção de rampas,
alargamento de portas, colocação de piso tátil, entre outros.
b) foram adquiridos materiais didáticos relacionados às necessidades especiais dos alunos,
tais como livros, brinquedos, equipamentos permanentes, entre outros, os quais se
apresentavam em razoável estado de conservação.

Evidências:
Fotos das visitas às escolas EM. Cora Coralina, EM. Professora Maria do
Nascimento Paiva, EM. Paulo Freire, EM. Valparaiso I e EM. Adeuvaldo Barbosa
Espindola, conforme a seguir:

QR,
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Adaptação Porta Banheiro Masculino - EM Paulo Freire.

M"
Cadeira de rodas comprada

-

EM Adeuvaldo Espíndola.

g

m

"&

»

Material didático adquirido - EM Maria Paiva.

Adaptação instalações Banheiro - EM Valparaiso I Etapa E

Manifestação da entidade:
Não se aplica

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Unidades Executoras contempladas
com recursos do PDDE-acessibﬁidade mostraram-se adequadas à mobilidade dos alu “os
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com limitações, bem como os materiais adquiridos estavam de acordo às necessidades
especiais dos aluno indicando de que as unidades Vêm cumprido o objeto do programa,
conforme previsto no plano de ação proposto pelas unidades escolares.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B.

Qualificação do instrúmento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 710.934,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
PROINFÁNCIA, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
'

—

A verificação considerou os seguintes períodos

e
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Informação:
As questões apreciadas contextualizam o Tema Gestão Financeira e estão
dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório, conforme segue:

ITEMAS

IISUBTEMAS

]ICONSTATAÇÓESJ

Aplicação do Disposto no Decreto nº
7507/2011 e na Resolução nº
44/2011

N

Gªstªº
_
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~

_x

,

,

N

4.1 a 4.4

_

Verlflcaçao do objeto proposto pelo
Programa
~

~

4.5 a 4.7
~

~

~

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:
As construções de creches do PROINFÃNCIA foram firmadas pela Prefeitura
Municipal de Valparaíso de Goiás/GO e o FNDE por meio do Convênio 710216/2008 e dos
termos de compromisso PACZ 5094/2013 e PAC2 7235/2013.

Convênio 710216/2008 previa como objeto a construção de uma creche, O
termo de compromisso PACZ 5094/2013 previa a construção de seis creches e o termo de
O

fl?»
/
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compromisso PAC2 7235/2013 previa a construção de uma creche, totalizando ao final um
ganho previsto para o municipio de oito creches.

e

-Em relação ao convênio 710216/2008, verificou-se que a creche foi concluída
está em funcionamento.

-Em relação ao termo de compromisso PAC2 5094/2013, verificou-se que
existem quatro creches em fase de licitação (IDs 1001382, 1001383, 1001384, 1001385),
uma creche em reformulação (ID 1001381) e uma obra paralisada (ID 1001386).
-En1 relação ao termo de compromisso PAC2 7235/2013, verificou-se que a
creche objeto do termo está na fase de licitação (ID 1006590).

Essas situações descritas acima são apresentadas nas constatações seguintes
deste Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Valparaíso de Goiás/GO relativos ao Proinfância, periodo
de agosto de 2013 a março de 2017, bem como identificou o domicílio bancário dos
respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados, em consonância com o artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
O

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente 25.041-4, agência 3.411—8, Banco do Brasil, meses de agosto de 2013 a
março de 2017.

Manifestação da entidade:
não se aplica

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são divulgados por meio de disponibilização de informações em meio eletrônico
de acesso público no portal do FNDE na internet, em consonância com o disposto no artigo
3º do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

\

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
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Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no

§

lº,

do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 25041-4, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses de agosto de
2013 a março de 2017.'

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 25.041—4, agência 3.41 1-8,
Banco do Brasil SA, especifica do Programa, evidenciou—se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2Q , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º , da Resolução

nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2º, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do Proinfância não foram
debitadas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na
finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 25.041-4, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses de agosto de
2013 a março de 2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 25.041-4, agência
3411—8, Banco do Brasil S.A, especifica do Programa evidenciou—se que não foram debitadas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
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foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade
do Programa, em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Confirmação de conclusão de obras do Programa.
Fato:
Conforme inspeção "in loco" referente à construção da creche com recursos
do Convênio 710216/2008 (ID 1538), cujo objeto previa a construção de uma creche,
constatou—se que a obra encontrava-se concluída e em pleno funcionamento, conforme
relatório fotográfico do campo evidência. Este convênio Vigeu no período de 27/05/2008 a
20/04/2013, com valor total de R$ 1.289,534,76,00, e situação de adimplente no Sistema de
Gestão de prestação de Contas SIGPC.
—

Evidências:
Relatório fotográfico da escola visitada, conforme demonstrado a seguir:

Obra concluída.

Obra concluída.

Obra concluída.

Obra concluída.
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funcionamento da creche

placa de inauguração

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Conforme foi verificado,

a

obra foi concluída em conformidade com o

Convênio 710216/2008.

4.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 5094/2013, que previa a
construção de seis creches, conforme inspeção "in loco“, verificou—se que uma das obras
está paralisada, sem nenhum sinal de pessoas trabalhando, com muito entulho dentro e fora
das salas construídas. Verificou—se também que obra está em situação física bem adiantada,
mais próxima da conclusão. Segundo vistoria da empresa contratada pelo FNDE (Paulo
Gaiga Engenharia Ltda), em 21/03/2017, a creche encontrava-se com 88,10% executada.

“In loco"

& equipe de auditoria não conseguiu obter a data exata de paralisação da obra.
Segundo as informações do SIMEC/Obras 2.0, a última vistoria com a obra em execução
data de 18/11/2016.

termo de compromisso PAC2 5094/2013 foi validado em 17/03/2016 e possui vigência até
17/03/2018.
Foram repassados até O momento R$ 3.193.528,62 relativos aos termos de compromisso
PAC2 5094/2013 e PAC2 7235/2013 de um total de R$ 10.326.786,48 previstos para as
obras dos dois termos de compromisso.
O

Evidências:
Relatório fotográfico da escola visitada conforme demonstrado

&

seguir:

?ª;
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Obra paralisada

Obra paralisada

,

Obra paralisada

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Das creches previstas para a construção com recursos do PAC2 por meio dos
Termos de Compromissos PAC2 5094/2013 e PAC2 7235/2013 apenas uma foi iniciada
fisicamente com 88,10% concluida, porém, atualmente esta obra está paralisada conforme
visita "in loco“ da equipe de auditoria.

A obra inacabada descumpre o disposto no artigo Sº Inc Ill letra “e" da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue: e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no Termo
de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obra(s). O caput do Termo de Compromisso PAC2
5094/2013 também dispõe que a Prefeitura de Valparaíso de Goiás/GO "se compromete a
executar as ações do termo de compromisso supracitado".
Dessa forma, mantém—se a constatação e, considerando a vigência do Termo
de Compromisso, para a DIGAP avaliar a situação apresentada, visando assegur
a
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imediata retomada da obra para que esta possa ser concluída na maior brevidade possível
cumprir sua função social ou a reposição dos recursos federais ao erário.

e

4.6 Atraso na execução de obra objeto dos recursos repassados pelo
FNDE.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 5094/2013, verificou-se que
existem quatro creches em fase de licitação (IDs 1001382, 1001383, 1001384, 1001385),
uma creche em reformulação (ID 1001381) e uma obra paralisada (ID 1001386), esta última
descrita na constatação 4.6. O termo de compromisso PAC2 5094/2013 foi iniciado em 2013,
com última validação em 17/03/2016 e vigência até 17/03/2018.
Em relação ao termo de compromisso PAC2 7235/2013, verificou-se que a creche prevista
encontra-se na fase de licitação (ID 1006590). O termo de compromisso PAC2 7235/2013 foi
iniciado em 2013, com última validação em 18/01/2016 e vigência até 18/01/2018.

Foram repassados até o momento R$ 3.193.528,62 relativos aos termos de compromisso
PAC2 5094/2013 e PAC2 7235/2013 de um total de R$ 10.326.786,48 previstos para as
obras dos dois termos de compromisso, representando 30,92% do valor total. O primeiro
repasse aconteceu em 01/11/2013 e o último em 14/05/2014.
Segundo o SIMEC/Obras 2.0 execução orçamentária (ID 1001386), do valor total
repassado foram utilizados R$ 888.313,76 referente à obra paralisada (8,60% do total). Ou
seja, R$ 2.305.214,86 não foram utilizados (22,32% do total).
—

Das creches previstas para a construção com recursos do PAC2, num total de sete, apenas
uma foi iniciada fisicamente, porém paralisada, cinco creches estão em fase de licitação e
uma em reformulação, porém com termos de compromissos ainda vigentes.
Dessa forma, constata—se que no período de 01/11/2013 (primeiro repasse) até
24/03/2017(data da auditoria) não foram iniciadas seis das sete obras previstas e o prazo de

Vigência para que sejam executadas termina em 17/03/2018, ou seja, existe um atraso
notório na execução dessas obras e não há previsão da Prefeitura para inicia-las.

Evidências:
Telas de consulta no SIMEC/Obras 2.0 - execução orçamentária (ID 1001386),
termo de compromisso PAC2 5094/2013, termo de compromisso PAC2 7235/2013 e telas de
consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das contas correntes 407917
e 411213, ambas da agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses de novembro/2013 a
maio/2014.

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria.

Análise da equipe:

(97
'
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As obras de Reestruturação & Rede Escolar Pública de Educação Infantil
(Proinfância), principalmente a construção de creches, são indispensáveis à melhoria da
qualidade da educação. Assim, a não realização dessas obras ou os atrasos para executa-las
causam impactos negativos a população beneficiária.
'

Na constatação apresentada, nota—se que há um período curto para realização
das obras, considerando a Vigência dos termos de compromissos 7235/2013 e 5094/2013 e
que as obras ainda estão em fase de licitação, apesar do primeiro recebimento de recursos
ter acontecido em 01/11/2013.
Assim, a DIGAP deve'avaliar a situação apresentada e verificar se a Prefeitura
possui condições de cumprir o pactuado nos termos de compromissos e caso constate que a
Prefeitura não possua tais condições para conclusão das obras solicitar a reposição dos
recursos federais ao erário.

4.7 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram movimentados em
conta corrente especifica aberta no Banco do Brasil, ele 25.041-4, agência 3.411—8.
,

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 25.041-4, agência 3.411-8, Banco do Brasil, meses de agosto de
2013 a março de 2017.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE

conta específica do
Programa são movimentados nas contas específicas do programa, conforme verificado nos
extratos bancários da conta corrente 25.041—4, agência 3.411—8, Banco do Brasil .
Os

à

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em,
itens específicos deste Relatório, considerando os temas Gestão Financeira, Monitoramento,
Contingenciamento, Controle Social e Acessibilidade, e bem como pesquisas internas e
questionários aplicados em campo relacionados aos temas, constando adiante as respectivas
recomendações e encaminhamentos propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.4,1.5, 3.3, 3.4, 4.5 e 4.6 foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem
atuação das respectivas diretorias técnicas desta autarquia.
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5.3. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.4. 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 e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.

6. Recomendações:
6.1. A DIFIN

-

para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

6.1.1. Para acionar o Banco do Brasil a fim de que o Acordo de
nº
Cooperação
42/2016 seja amplamente comunicado às agências bancárias em todo
território nacional, conforme subitem(ns) 3.4.
6.2. ÁDIRAE

6.2.1. Notificar & Entidade para que adote medidas junto às suas Escolas
Municipais visando assegurar o cumprimento do artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10,
de 18/04/2013 e alterações posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os
recursos exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores devidamente identificados ou modalidades de pagamento
eletrônico, conforme subitem(ns) 3.3.

6.2.2. 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 - CACS/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.
—

6.2.3. Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que
foram repassados, porém ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido desde o
repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa vir a sofrer o Programa com a não
utilização dos mesmos, adotando iniciativas que garantam a aplicação dos recursos e a
adequada continuidade do Programa na localidade, conforme subitem(ns) 1.4.

_
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6.3. A DIGAP

6.3.1. Avaliar imediatamente a situação da obra, adotando iniciativas
adequada continuidade da obra e a consumação da política pública,
adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os cofres desta
Autarquia, conforme subitem(ns) 4.5.
que garantam

a

6.3.2. Avaliar se a Prefeitura possui condições de realizar as obras
previstas nos termos de compromisso, considerando o curto período de tempo para
execução das obras, e caso negativo adotar iniciativas visando resguardar os cofres desta

Autarquia, conforme subitem(ns) 4.6.
6.3.3. Encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CACS/EUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 Proinfãncia.
—

—

7. Encaminhamento:

7.1. à 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 ;
7.2. ã DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento da(s) recomendação(ões) constante(s) do subitem(ns) 6.2, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à Coordenação de Auditoria desta AUDIT (COAUD) acerca
das providências adotadas com relação à(s) recomendação(ões) contidas no subite1n(ns) 6.2;
b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de
contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e 0) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da
CGU e dos relatórios da Auditoria Internabem como demandas outras e denúncias
recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE,-

7.3. a DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele(s) do(s) item(ns) 4 (Proifancia), atentando para o
cumprimento da(s) recomendação(ões) constante(s) do subite1n(ns) 6.3, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à Coordenação de Auditoria (COAUD) acerca das
providências adotadas com relação a(s) recomendação(ões) contidas no subitem(ns) 6.3; b)
para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de
contas que lhe compete, sobre 0 cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e b) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da
CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias
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recebidas dos Min. Públicos, TCEs

e

TCMs e da Ouvidoria do FNDE;

7.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, por intermédio da CGCAP, para
conhecimento e providências quanto à(s) recomendação(ões) contida(s) no(s) subitemms)
6.1;

7.5.

COAUD, para acompanhar as
Coordenação de Auditoria
DIFIN, contida no subitem 6.1; à DIRAE, contidas no subitem 6.2 e à
à

—

recomendações à
DIGAP, contidas no subitem 6.3;

7.6. à Prefeitura do Municipio de Valparaiso de Goiás/GO, para conhecimento.

Em 10/05/2017

~

DIVAP/CORAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 5/2017
DESPACHO

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.

Em 10/05/2017

CHeíe'ída DIVAP

~

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em 10/05/2017

Coordenadora da CORAP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 482276).

Em 10/05/2017

Auditor-Chefe
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