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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 8 [2017

PREF MUN DE ESPERANTINA PI

Auditoria realizada no período de 22 a 26 de maio de 2017, com o objetivo de
verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos fínalístícos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contíngencíamento, priorizando—se os programas definidos
no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2017, e conforme o respectivo
Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDM/2017, verificados os seguintes programas:
. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017 08. nº 46/2017,
referente ao item 136 do PDAZ PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - 08 nº
47/2017, referente ao item 137 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
. Programa Dinheiro Direta na Escola PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 08 nº 48/2017, referente ao item 138 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
. PAC H / PROINFÁNCIA, exercício 2013 OS nº 49/2017, referente ao item 139 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingencíamento; Monitoramento e
Controle Social.
—

—

—

—

—

—

—

—

1. PROGNACIONAL 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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 192.590,40
Extensão dos exames:
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Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in loco e & apiicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDA].
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

ODO EXAMINADO
'

Gestão Financeira

aliam/2017

&

maio/2017

onitoramento

meiro/2015

&

maio/2017

Controle Social

arneiro/2016

&

maio/2017

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:

TEMAS

HCONSTATAÇÓES

HSUBTEMAS

Gestão Financeira

Monitoramento

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

1.1 a 1.4

Verífícação do objeto proposto
pelo Programa

Lil

Monitoramento das ações
empreendldas pelo ente executor.

1.5

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

1.6

Acompanhamento do Programa
pelos Conselhos para subsídio à
análise das contas.

1.7 e 1.9

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

1.8

Extensão do apoio logístico
oferecido aos Conselhos pela
Entidade.

1.10

.

~
Controle Social

~

Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.
!,
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Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
correntes
contas
do Municipio de Esperantina/Pi, relativos ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar, exercício de 2017, bem como identificou o domicílio bancário dos
respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos

realizacios, em consonância com o artigo

79—

da Resolução CD/FNDE nº 44/201 “l.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 23.780-9, agência nº 2048—6, Banco do Brasil, meses de janeiro a maio de
2017,consulta realizada em 13/06/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta especifica 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
39 do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 79- da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

1.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
mantidos
foram
e movimentados exclusivamente em conta corrente especifica aberta no
Banco do Brasil, c/c 23780—9, agência nº 2048—6, em consonância com o artigo Bº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
'

Evidências:
Teias de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 23780-9, agência nº 2048-6, Banco do Brasil, meses de
março a maio de 2017, consulta realizada em 03/05/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transfericios pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3Q da Resolução

CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
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No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu 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 CID/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2611.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 23780-9, agência nº 2048—6, Banco do Brasil, meses de
março a maio de 2017, consulta realizada em 03/05/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 23780-9 agência nº
Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.
2048—6, Banco do

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a maio de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e zº, respectivamente, de artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 23780-9, agência nº 2048-6, Banco do Brasil, meses de
janeiro a maio de 2017, consulta realizada em 03/05/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente de 237809, agência nº
Brasil S.A, específica do Programaevidenciou—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, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CID/FNDE nº 44/2011.
2048—6, Banco do

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

Fato:

~
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Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco“ por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Esperantina/PI 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 formuiada por e—mails datados
de 07/06/2017 e 22/06/2017 sobre de monitoramentos ao PNAE realizados em 2016 e 2017.

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

1.6 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Aiimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas SiGPC na
data de 18/04/2017, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 20/04/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, que seria 05/10/2017, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas
foram satisfatoríamente respondidas pela Prefeitura.
—

Evidências:
Teia de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 05/06/2017, Reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 22/05/2017, e resposta do CAE ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.
—

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 peia

Prefeitura.
1.7 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE
de visitas às escolas) indicam que () Conseího vem atuando de acordo com as
—

(relatórios

sªx,
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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 reaiizou visitas nas escolas procedendo à regular
verificação da distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros alimentícios e demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a participação efetiva dos
conselheiros.

Evidências:
Inspeção in 1000 nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 22/05/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 22/05/2017 e reiatóríos de Visitas apresentados pelo CAE, conforme quadros
'
demonstrativos:

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE.
NQ

Escolas Municipais-Visitadas

01 HEM Raimundo de Sousa Lira
02 HEM Ricardo Francisco de Amorim

Número Censo EscolarNúmero de Alunos
2016/2017
122003614

1213

122004017

1121

1

“EM Raimundo Nonato
“EM joão José de Oliveira

1122004190
1122004289

11415

1122004343

11175

106

“EM Santa Luzia
“EM Umbelino Ribeiro

1122004831

11632

107

“EM Francisco Aives de Carvalho

122003027

108

HEM Gervásio Lages Rebelo

122003886

100

”EM Prof. Maria Pinheiro de Castro
HEM josé Luis Pereira

1122003843

103
104
105

110

1

11198

1

1

1

1

11154

1

11470

1

11542
1

122003975

1175

1

Escolas Municipais inspecionadas pelo CAE:

Nº

Escolas Municipais-Visitadas em
2017

102

"EM Raimundo do Sousa Lira
"EM São Benedito

103

HEM João Batista de Amorim

101

Número Censo
Escolar-201612017
122003614

Número de
Alunos
1213
1

1122004459

11364
1

166

1122004190

1

1

104 “EM Maria Batista do Amorim
10_5_11EM Rafael Aives de Almeida
106 HEM Maria Erinete Brito
107 1EM Vila Solidariedade
109

1EM Maria das Graças R Coelho

79

1122004076
1

1

1122004327

166

“2210080

1137

1122004483

11357

112200484

11391

1

1

mªix

“sf
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Análise da equipe:
Verificou—se o Conselho de Alimentação Escolar CAE vem atuando no
acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados, bem como a
entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho
realizou nas escolas verificações e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar,
—

1.8 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponivel na aba CAE Virtual, em
da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
22/05/20l7, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

05/05/2017,

e

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE; CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE, acesso
em 05/05/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
22/05/2017, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 22/05/2017.
—

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.
1.9 O Conselho demonstra

ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de visitas às escolas e, também, peia
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 22/05/2017,
verificou—se que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes
conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013,

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
22/05/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 22/05/2017 e relatórios de visitas apresentados pelo CAE.
—

Análise da equipe:
Constatou—se em reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
CAE, em 22/05/20i7, que os membros do CAE possuem conhecimento para desempenhar
suas atribuições, conforme disposto no artigo 35 da Resolução (iD/FNDE nº 26/2013.

—

1.10 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária

paraí“«.__

&
z
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atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação “in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 22/05/2017, constatou-se que o Conselhovem
recebendo da Prefeitura de Esperantina/Pi, infraestrutura para execução das atividades de
sua competência tais como: local para as reuniões; disponibilidade de equipamento de
informática; transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de
suas atividades, conforme previsão do art. 36, da Resolução (:D/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Aíimentação Escolar - CAE, em
22/05/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 22/05/2017 e relatório fotográfico conforme a seguir:

~~
.

,

com computador e telefone.

armário de arquivos.

Móvel da sala do CAE.

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do CAE
está em consonância com o previsto no art. 36, da Resolução (SD/FNDE nº 26/2013.
{gig
“ª
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É
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_
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1.11 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município
de Esperantina/PI, no período de 22 a 26/05/2017, foi verificada a execução e oferta de
merenda escolar, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE em março, abril e
maio de 2017 à conta do Programa de Alimentação Escolar. Conforme verificação in loco
nas escolas da rede municipal de ensino constatou—se que não houve desabastecimento de
gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada & oferta regular de MerendaEscolar aos
alunos da rede, no período.

Evidências:
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

Quadro

e 11:

1

Escolas Municipais inspecionadas:

Nº

Escolas Municipais—Visitadas

5333335781!“

Escolar—

Número de Alunos

~

~ ~

“EM Raimundo de Sousa Lira
[02 "EM Ricardo Francisco de Amorim

"22003614

"213

]

“22004017

"121

J

[03 IBM Raimundo Nonato
[04 [EM joão José de Oliveira

“22004190

“198

l

“122004289

1415

]

Jzzoo4343

1175

;

[22004831

“632

[

lo7 NEM Francisco Alves de Carvalho

]22003827

154

]

“EM Gervásio Lages Rebelo
MIEM Prof. Maria Pinheiro de Castro

i22003886

470

]

~~

~

[01

~

~

05 ”EM Santa Luzia
06 “EM Umbelino Ribeiro
~

108

110

~

“22003843

[542

]

~

"EM José Luís Pereira

"75

1122003975

Quadro

]

II

Relação das Notas fiscais;

[Notas fiscais pagas com recursos do Programa - PNAE

NF.Nº

PRODUTOS

EMPRESA
~

~~

]

~~
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Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Banana in natura, Bata ta
doce in natura, Carne
moída congelada SOOG
Mafrípar, Cebola in
natura, Cenoura in natura,
17.756
Frango congelado inteiro,
Mamão in natura, Manga
in natura, Ovo de galinha
Cartela e Poupa de Fruta —
Acerola.

23/03/17

2.643,10

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Banana in natura, Bata ta
doce in natura, Carne
moída congelada SOOG
Mafrípar, Ceboia in
natura, Cenoura in natura,
17.757
Frango congelado inteiro,
Mamão in natura, Manga
in natura, Ovo de galinha
Cartela e Poupa de Fruta —
Acerola.

23/03/17

7.779,60

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Beterraba, Carne moída
congelada 500G Mafrípar,
Cebola in natura, Cenoura
in natura, Frango
17.114
congelado inteiro, Ovo de
galinha Cartela e Poupa
de Fruta Gºiaba.

02/03/17

1.166,25

02/03/17

798,60

06/03/17

734,75

06/03/17

6.915,55

~~ ~

—

~

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Beterraba, Carne moída
congelada SOOG Mafrípar,
Cebola in natura, Cenoura
in. natura, Frango
17.113
congelado inteiro, Ovo de
galinha Cartela e Poupa
de Fruta

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

—

Goiaba.

Abobara in natura, Banana
in natura,
Carne moída cºngelada
5008 Mafrípar, Cebola in
natura, Frango congelado 17.241
inteiro, Melancia in
natura, Ovo de galinha
Cartela e Poupa de Fruta —

Abacaxi.

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Beterraba, Carne moída
congelada SOOG Mafr'lpar,
Cebola in natura, Cenoura
17.240
in natura, Frango
congelado inteiro, Ovo de
galinha Cartela e.
~

.x
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Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Cebola in natura, Abobora
in natura, Batata inglesa
in natura, Poupa de Fruta
—
Goiaba, Carne moída
congelada 500G Mafripar, 18.501
Frango congelado inteiro,
Banana in natura,

20/04/17

2.643,10

20/04/17

7.663,80

Melancia in natura e Ovo
de galinha Cartela.

Dom Severiano
Alimentos LTDA.

Cebola in natura, Abobora
in natura, Batata inglesa
in natura, Poupa de Fruta
—
Goiaba, Carne moída
congelada SOOG Mafripar, 18.500
Frango congelado inteiro,
Banana in natura,

Melancia in natura e Ovo
de galinha Cartela.
Açucara Cristal, Arroz,
Bebida Láctea,
Biscoito Cream Craker,
Colorau, Extrato de
Dipaiimp Dist. De Prod. Tomate, Farinha de
Hig. Limp. E Med. LTDA. Mandioca, Feijão Carioca,
Flocão de Milho, Leite em
Pó, Macarrão Parafuso,
Óleo de Soja, Sal refinado
e Tempero.

1.794

17/04/17

2.239,70

Açucara Cristal, Arroz,
Bebida Láctea, Biscoito
Doce, Biscoito Cream
Craker, Coloral, Extrato
Dipalimp Dist. De Prod,
de Tomate, Farinha de
Hig. Limp. E Med. LTDA.
Mandioca, Feijão Carioca,
Floco de Arroz, Leite em
pó, Macarrão, Mingau e
Sal Refinado.

1.866

15/05/17

921,05

Achocolatado, Açucara
Cristal, Arroz, Biscoito
Doce, Coco Ralado,
Colorau, Feijão Carioca,
Dipalimp Dist. De Prod.
Fiocão de Milho, Leite em
Hig. Limp. E Med. LTDA.
Pó, Macarrão Parafuso,
Milho Pipoca, Óleo de
Soja, Sardinha e
Tempero.

1.741

28/03/17

11.052,60

Relatório fotográfico dos gêneros armazenados nas escolas:

«XX
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Anéiise da equipe:
Em Inspeção in 10cc nas escolas da rede de ensino do município
de Esperantina/PL no período de 22 a 26/05/2017, verificou—se que houve abastecimento de

gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro trimestre de 2017, sendo
constatado. ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícios), que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos do Programa N 2101931211
de alimentação Escolar.

**
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2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2015

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$ 61.264,92
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar— PNATE, tendo por base as observações in 1000 e a aplicação
de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no E’lano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Terna foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

TEMA

"PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

Maneiro/2015

maio/2017

i

Monitoramento

Maneiro/2015 a maio/2017

l

Janeiro/2015

Controle Social

&

a

I

mam/2017

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

TEMAS

“SUBTEMAS

”CONSTATAQGES

Gestão Financeira

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

2.1 a 2.4

Monitoramento

Monitoramento das ações
empreendidas pelo ente executor.

2.5
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Controle Social

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

2.6 e 2.7

Acompanhamento do Programa
pelos Conselhos para subsídio a
análise das contas.

2.9

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

2.8

Extensão do apoio técnico
oferecido aos Conselhos pelo
FNDE.

2.10

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratosbancários da conta- corrente do Municipio de Esperantina/PI relativo ao Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2015, 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 (JD/FNDE nº 44/2011.
Destaca—se que o período verificado foi o exercício de 2015, devido à entidade não ter
recebido recursos do programa nos exercícios de 2016 e 2017.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 17070—4, agência 2048-6, Banco do Brasil, meses de maio a dezembro de
2015, consulta realizada em 13/06/2017.

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

RFNº 8/2017 IPREF MUN
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2.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao ?rograma
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, conta corrente nº17070—4, agência nº 2048-6, 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 nº 17070-4, agência nº 2048—6, Banco do Brasil, meses de maio
a dezembro de 2015, consulta realizada em 13/06/2017.

Análise da equipev
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eietrôníco.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ocorreu
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 é lª, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 170704, agência nº 2048-6, Banco do Brasil, meses de maio
a dezembro de 2015, consulta realizada em 13/06/2017 .

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 17070-4, agência nº 20486, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das movimentações
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financeiras ao disposto no artigo
nº 44/2011.
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2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

&&

Decreto nº 7507/2011

lº

e

e

no artigo 49 , da Resolução

2ª, Art. 49 da Resolução (ID/FNDE nº

Fato:
No período observado, maio a dezembro de 2015, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os 55 lº e Zº, respectivamente, do artigo 49 da Resoíução (JD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 17070-4, agência nº 2048-6, Banco do Brasil, meses de maio
a dezembro de 2015, consulta realizada em 13/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 17070—4, agência nº
2848—6, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se que não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os êê 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CID/FNDE nº

2.5 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.
Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in 1000" por equipe técnica do
FNDE. nas ações empreendidas pela Prefeitura de Esperantina/PI em relação à execução do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE.
—

Evidências:
E-maíls da Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, de 25/07/2017,
respondendo à consulta da equipe de auditoria formulada por e—mail datado de 24/07/2017
sobre de monitoramentos ao PNATE realizados em 2016 e 2017.
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Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou—se que, nos últimos dois anos
2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

(2016

e

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

Fato:
O Conselho do CACS/FUNDEB informou, em reunião realizada em
22/05/2017, que teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa
para análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na
qual demonstra a emissão de parecer do conselho em 19/04/2016 sobre a execução do
programa, reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 22/05/2017, e resposta do
Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.

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

regular aos documentos

2.7 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na
data de 22/02/2016, o (BAGS/FUNDEB emitiu o Parecer da prestação de contas do exercício
de 2015 na data de 19/04/2016, depois da data final prevista no SIGPC, que seria
15/04/2016, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram
satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Teia de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na
data de 08/05/2017, Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 22/05/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.

Análise da equipe:
”xix
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Houve atraso de quatro dias na emissão do Parecer da prestação de contas do
programa pelo CAES/FUNDEB, exercício de 2015, considerando a data limite do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), porem não houve prejuízo ao Programa com o
atraso. Destaque—se que as dúvidas suscitadas nas contas foram respondidas pela
Prefeitura.

2.8 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE, disponivel na aba CACS-FUNDEB, e da
reunião com membros do Conselho, em 22/05/2017, verificou-se que a constituição do
Conselho está de acordo com diSposto no artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007

Evidências:

Consulta ao Portal do FNDE, disponivel na eba CACS-FUNDEB, em
12/05/2017, reunião com membros do CAOS/FUNDEB realizada em 29/05/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em 22/05/2017.

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

2.9

0 Conselho demonstra ter conhecimento

24.

de suas atribuições.

Fato:
Em Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 22/05/2017, verificou—se
que o Conselho demonstra possuir conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes.

Evidências:
Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, realizada em 22/05/2017, e
resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.

Análise da equipe:
Os membros do CACS/FUNDEB possuem conhecimento para desempenhar
suas atribuições, de acordo com o previsto no § 13, artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.
J,

2,10 Ausência de capacitação e/ou orientação dos conselheiros pelo
FNDE para exercício de suas funções.
'

Fato:

R.F.Nº 8/2017 / PREF MUN DB ESPERANTINA

Os Conselheiros informaram que não receberam capacitação online ou
presencial do FNDE ou de outras entidades para meihor desempenho das atribuições e que
buscam por iniciativa própria se capacitarem para o pleno exercício de suas atribuições.

Evidências:
Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, realizada em 22/05/2017, e
resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.

Análise da equipe:
A capacitação tem como objetivo aprimorar o acompanhamento e controle dos
recursos transferidos ao PNATE e sua regular aplicação. Assim, a ausência de capacitação
e/ou de outras formas de orientação aos membros dos conseihos do CACS/FUNDEB, e
especialmente quando há as novas composições, compromete o desempenho das atribuições
do Conselho, devendo ser foco de atenção especial dos gestores das áreas finalísticas do
FNDE, de forma a garantir a permanente articulação com seus integrantes e, assim, darlhes
as melhores condições possíveis de atuarem com maior eficiência na importante função
fiscalizadora que lhes forma atribuídas.

Recomendações:

2.101 A DIRAE

Manter permanente articulação com os integrantes dos conselhos sociais,
inclusive mediante coleta de informações sobre a atuação e percepção destas instâncias,
identificando situações criticas e boas práticas, propiciando capacitações, com rotinas
especiais para os momentos de mudança na composição destes colegiados, garantindo
maior eficiência no exercício das suas atribuições fiscalizadores.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA exercício 2014
—

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$ 648.650,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa PDDE—
Acessibilidade, tendo por base as observações in ioco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Piano
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Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:
QTEMA

“PERÍODO EXAMINADO

!Gestão Financeira

maneiro/20 1 5 a maio/20 1 7

Monitoramento

mªneiro/201 5

&

]
I

maio/201 7
1

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

constatações consignadas neste Relatório, conforme segue:

[TEMAS

HSUBTEMAS

[CONSTATAÇÓES

,

Gestão Financeira

Monitoramento

Aplicação do Disposto no Decreto
nº 7.507/2011 e na Resoiução nº
44/201 1»

3.1 a 3.4

Verificação do objeto proposto
pelo Programa

3‘6

Monitoramento das açoes
empreendidas pelo ente executor.

3‘5

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato;
O FNDE divulgou, no endereço eietrõníco www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes das Unidades Executoras (UEXS) do PDDE Acessibilidade que receberam
recursos do FNDE no período de maio de, 2014 a dezembro de 2015, UExs: EM São
Raimundo Nonato, EM. Raimundo de Sousa Lira, EM. Ricardo Francisco de Amorim e EM.
Santa Luzia, bem como identificou o domicílio bancário dos respectivos fornecedores ou
prestadores de servicos, beneficiários dos pagamentos realizados, em consonância com o
artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
—

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de janeiro de 2014 a dezembro
de 2015, das seguintes Unidades Executoras:

R.F.I\§Q
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Unidade Executora

[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,

i

[Conta Corrente

“Agência

!

[E

M São Raimundo Nonato

[32063—3

”204843

{E

M Raimundo de Sousa Lira

“349445

“2048—6

]

”31494—3

”20486

J

”32062-5

“2048—6

E M Ricardo Francisco

de Amorim

ia M Santa Luzia

1

[

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica das
Unidades Executoras (UEXS) do Programa, que receberam recursos do FNDE no período de
maio de 2014 a dezembro de 2015, UEXS: EM São Raimundo Nonato, EM. Raimundo de
Sousa Lira, EM. Ricardo Francisco de Amorim e EM. Santa Luzia, 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 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 mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras
(UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no período de maio de 2014 a
dezembro de 2015, UEXS: EM São Raimundo Nonato, EM. Raimundo de Sousa Lira, EM.
Ricardo Francisco de Amorim e EM. Santa Luzia, abertas no Banco do Brasil, em
consonância com o artigo Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de janeiro de 2014 a dezembro
de 2015, das seguintes Unidades Executoras:
[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,

Unidade Executora
[E

!Conta Corrente

M São Raimundo Nonato

ie M Raimundo de Sousa Lira
EM Ricardo Francisco de Amorim
IE

M Santa Luzia

“32063-3

I

]Agêncía
2048-6
1

“34944-5

Jana-6

“31494-3

”2048—6

“32062-5

"2048—6

1

j
]
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ªºs
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Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica das
Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no período de
maio de 2014 a dezembro de 2015, UEXS: EM São Raimundo Nonato, EM. Raimundo de
Sousa Lira, EM. Ricardo Francisco de Amorim e EM. Santa Luzia, são mantidos e
movimentados exclusivamente nas contas éspecíficas do programa, cºnforme previsto no
Art. 29— 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 (UEixs) do Programa que receberam recursos do
FNDE no período de maio de 2014 & deZembro de 2015, UExs: EM São Raimundo
Nonato, EM. Raimundo de Sousa Lira, EM Ricardo Francisco de Amorim 8 EM. Santa
Luzia, efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do PDDE Acessibilidade
mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no é 19, do art. 29 do Decreto nº
7507/2011 e art. 49 da Resolução CID/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores devidamente
identificados.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de janeiro de 2014 a dezembro
de 2015, das seguintes Unidades Executorasf
[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,

,

Umdade Executora
[EM, São Raimundo Nonato
E M Raimundo de Sousa Lira

]

_

”Agenma

“32063—3

“2048—6

[[34944-5

][2048-6

11314943

“2048—6

“32062-5

“204845

~

E M Ricardo Francisco de Amorim
,

E M Santa Luzia

Ã

]Conta Corrente
~

]

É
]

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras do Programa que receberam recursos do FNDE no período de maio de 2014 a
dezembro de 2015, UExs; EM São Raimundo Nonato, EM. Raimundo de Sousa Lira, EM.
Ricardo Francisco de Amorim e E M. Santa Luzia, evidenciou se & inadequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º do Decreto nº 7 507/2011 e no artigqxâ
49, da Resolução nº 44/2011
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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 elou 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.
Recomendações:
3.3.1 A PREFEITURA

Notificar as Unidades executores para que adotem medidas visando assegurar
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.
o

3.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridas.

êê

lª

e

2ª, Art. 49 da Resolução (:D/FNDE nº

Fato:
No período de maio de 2014 a dezembro de 2015, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras (UExs) do
Programa que receberam recursos do FNDE no período, UExs: EM São Raimundo
Nonato, EM Raimundo de Sousa Lira, EM. Ricardo Francisco de Amorim e EM, Santa
Luzia, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto
não utilizados, em consonância com os && 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da
Resolução CDXFNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de janeiro de 2614 a dezembro
de 2015, das seguintes Unidades Executoras:

Extratos Bancários Banco do Brasil SA,
Unidade Executora

A

|

_

[Conta Corrente

“Agenma

]

32063—3

12048—6

]

34944-5

“204%

|

'[31494-3

]2048—6

“32062-5

[2048-6

~

E M São Raimundo Nonato
E M Raimundo de Sousa

Lira
~

“E

M Ricardo Francisco de Amorim

E M Santa Luzia

~

~

~

Análise da equipe:
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Verificou-se que durante o período de execução do PDDE— Acessibiiidade não
foram cobradas tarifas bancárias pela moVimentação da conta corrente específica das
Unidades Executoras evidenciadas nesta constatação, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do
Programa, em consonância com os §§ 1º e 2%“, respectivamente, do artigo dº da Resolução
“

(ID/FNDE nº 44/2011.
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras (UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no periodo de maio de
2014 a dezembro de 2015, UEXS: EM São Raimundo Nonato, EM. Raimundo de Sousa Lira,
EM. Ricardo Francisco de Amorim e EM. Santa Luzia, verificou—se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiros enquanto não utiiizados, em
consonância com os §§ iº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2 0 1 1.

3.5 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 pelas Unidades Executoras em relação à execução do
Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Acessibilidade.
—

Evidências:
E—maii da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 01/08/2017,
respondendo a consults: da equipe de anditoria formulada por e—maiis datados de
21/06/2017 e 26/07/2017 sobre ações de monitoramentos ao PDDE reaiizados em 2016 e

2017.

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

3.6 Execução do objeto do Programa pelas UEx.

Fate:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período de 22 a
26/05/2017, nas Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos do PDDE
Acessibilidade, verificou—se que foram executados os serviços e adquiridos os bens,
conforme previsto no Piano de Ação proposto pelas unidades escolares.

Foram realizadas visitas às escolas E M São Raimundo E M Raimundo de
Sousa Lira, E M Ricardo Francisco de Amorim e E M Santa Luzia contempladas com ªo
PDDE- Acessibilidade para verificar a existência do objeto do programa, sendo
observadodiª»l
x,
É.

s
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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, 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. c) foi adquirido cadeiras de rodas e muletas para deslocamento dos alunos
com limitações de mobilidade.

Evidências:
Notas fiscais e fotos das Visitas às escoias E M São Raimundo, E M Raimundo
de Sousa Lira, E M Ricardo Francisco de Amorim e E M Santa Luzia, conforme a seguir:

UNIDADE
EXECUTORA

EMPRESA

EM São
Raimundo
Nonato.

%%%Ãrºlªmqlp

.

N.P.

PRODUTOS
.

.

.

.

Nº

DATA

VALOR
(Rm

_

ªgºdª ”grªmª“
u traçao.
icaoe

37.455 30/0714 320,00

Bebedouro de Água
37.457 30/07/141.070,00
Conj.(Acessivei)Inox

Antonio jose do
Vale.

Adapta Fácil

Montagem de
corriinões,
Instalacao de grade
000 4
de ferro em Janelas,
uma porta e uma no
bebedouro acessível.

12/08/14 150,00

Confecção de 03
batentes de forra,
alargamento de 03
portas,
levantamento de 02
paredes para
0001
coiocar pias,
confecção de
rampas, pinturas
dos banheiros,
instaiação hidráulica
e mão de obra.

17/07/14 1.260,00

Cadeira de Roda
1009 Nylon Cinza,
Muleta Canadense
Fixa Adulto Preta
Ag. 6018

30/07/14 590,00

549

.“
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Mºº

)

Xis,
X

í íª
:

~

Facilitador de Punho
e Polegar (P) Dir.,
Facilitador de Punho
e Polegar (M) Dir.,
Tesoura de mola,
Aranha Mola (M),
Aranha Mola (P),
Kit. R001 de
Engrossadores com
564
3 unidades, Tac
adaptador universal,
Boia futebol de 5
com guizo penalty,
Torre de
equipamento Carlo
e Musical Memorial
Instrumentos
Musicais Carlu.

Industria de
Móveis Irmão
Ribeiro LTDA.

Corrimão 10 cm de
cada iado, Corrimão
1.50m de cada lado, 564
Corrimão 2.40m de

19/07/14 700,00

19/07/14 700,00

cada íado.

Confecção de duas
grades para janelas,
Confecção de um

portão 220x100 e
Grade de proteção
para bebedouro

578

29/08/14 604,69

3,151

20/06/14 761,00

3254

18/07/14 585,95

acessível.

Gªrªge
_
Construçao.

Mªtªflªlãpªrª
construçao.

Materiais para
construção

EM Raimundo
de Sousa Lira.

Adapta Pam}.

Antônio Carlos
de Sousa

Carvalho.

Materiais Dzdaticos. 547

30/07/14 3.331,07

Cadeira de Roda
1009 Nylon Cinza.

30/07/14 474,00

548

Serviço prestado de
pedreiro no
alagamento de
0002
portas, confecção de
rampas e reparos
hidráulico.

17/07/14 1.112,70

Serviço de reparo na

Roberto Santos
.
Am Grim

mªtªlªçao eletnoa
colocação de 215
metros de forro de
pvc.

e

0002

08/07/14 1.944,80
ªiª

i:
É

“fºx
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Tadeu Alves
Quaresma EPP
—

Bebedouro Ind.. Inox
(2/02

torneiras

4'009

25/11/14 1'186‘00

575

27/08/14 859,15

3.208

09/07/14 17550

3.148

18/06/14 1.038,75

Corrimão 3.26
comp. X 1.00m de

Altura, Corrimão

Industria de
Móveis Irmão
Ribeiro LTDA.

Geraje
“
Construçao.

2.84 comp. X 1.00m
de altura, Corrimão
LOl comp. X 1.00m
de Altura e Grade
para Janela 1.30 x
1.26
Materias—para

construçao

Matérias para
»
construçao
Ótima
Distribuidora.

Bola 65CM Fisiobaii
60428
Azul.

joão Bosco de
cªstro.

Matérias

Emedíenm
Soida ok Serraiheiro
Pína(2.5MM), Forro

871

Pratic Line Lash
20MM/8 BBC/4m,
Forro Pratic Line
Lash 20MM/8
BRC/Gm, Forro
Poliferro
8.877
Pratic Line Lash
Comercial LTDA.
20MM/8 BRO/7m,
ArremPeIfﬂ F525 e

Mult

~

30/07/14122’83

26/11/14 547,85

26/06/14 5.109,33

loO—ZOOBR,

Forro Pratic Line
Lash 20MM/8
ERG/5m e Metalon
Galv. 20x30 {0.80

.

EM Ricardo
Francisco de
.
Amorim

Serviço de Reforma
e Ampliação da Área
de Acessíbíii da de
0001
para Banheiros,
Sale, Cantina e
Pátio.

21/05/14 5.000,00

Geraje
Constrições

Matérias para
construção.

03/06/14 1000,00

Adapta Fácil.

Nylon Cinza e
551
Muleta Canadense
Fixa Admito Preta Ag

.

Franmsco

Amorim
.4
,
Cavaleno _ ME

3095

Cadeira de Rodas

30/07/14 531,45

6018.
ªx»

\\
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Bola 75CM Gym
Ball.

Ótima

Distribuidora.

Bebedourº Conj.
- MFA-40

Comercial E qé?

Jºªº Bºscº de

Matérias Didáticos.

Castro
~ ~

~

[E M Santa

Luzia “

09/12/14 47,63

892
~

[Matérias Didáticos

[|

[

40.173 17/18/14 1.128,55

Acessível
Inox.

LTDA.

~

61.258 15/08/14 144,90

~

~

“890

~

jog/12/14u498,42

]

Serviços na
Construção de
Rampas, melhoria
na rede elétrica,
«
recuperaçao de

joão Paulo da
.

.

Sllva Morals.

E

001

21/08/14 592,00

portas e pintura e
serviço hidráulico.
Prestação de serviço
Antônio Clovis
na construção de
002
Pereira da Silva. sala de aula e um

21/08/14 1'500'00

escovedromo.

Antônio josé
Alencar de
.

.

.

Mªteriªs de
Limpeza.

.

O_hveuªa.

Sªº "

3333?
Djapartamentos
ESP

—

Imp. HP Deskjet
BZL58A Advantage—
B ranco

.
Dvd Philips, Conj.
Entra Sªt MOWGS 6/04 Cadeira de
qstjco c/ I?;aço e
Eletrodomésticos
Camª Amphflcada
LTDA '
400W.

~

Matérias de
Expediente.

João Bosco de
Castro

079

12/08/í4 600,00

86

23/08/14 209,00

120

08/10/14 852,00

798

23/09/14 1.312,00

“Matériasdídátícos. “815
Matérias de

([

Metalferro
LTDA.

Construção.

Mªtªªªªfªª
Construçao.

Matérias de
Construção.

,.

“oww/141123330

~ ~
3.560

07/08/14 1.938,18

3.964

23/11/14 127,32

3.963

23/10/14 200,70

.

~

Relatório fotográfico:
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MM,

N..»

(ko/W

EM Raimundo de Sousa Lira (Construção de Rampa)

EM Raimundo de Sousa Lira (Adaptação Banheiro]

~

EM Santa Luzia (Construção de Rampa)

~

EM Ricardo Framísm de Amorim (Cºnstrução de Rampa)

~

EM São Raimundo Nonato (Adapmçãu de Banheiro)

~

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Unidades Executoras contempladas
com recursos do PDDE—Acessibilidade mostraram—se adequadas à mobilidade dos alunos
com limitações, bem como os materias estavam de acordo com às necessidades especiais
dos alunos indicando que as unidades vêm cumprindo o objeto do programa, conforme
previsto no piano de ações propospo pelas unidades escolares.
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4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil projeto

1

convencional.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 405.748,78
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do PROINFANCIA »
Construção de Creches, 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.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

]Gestão Financeira

[Maneiro/2014.

&

,

maio/2017

]

]

Informação:
As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam o Tema
Gestão Financeira e e estão dispostas na forma de constatações consignadas neste
Relatório, conforme segue:

TEMAS

HSUBTEMAS

Gestão Financeira

"CONSTATAÇÓES

Aplicação do Disposto no Decreto
nº 7.507/2011 e na Resolução nº
44/201 1-

4.1 a 4.4

Verificação do objeto proposto
pelo Programa

4.5

DA QUANTIDADE DE OBRAS:
As construções de creches do PROINFÁNCIA foram firmadas peía Prefeitura
Municipal de Esperantina/PI e o FNDE por meio do termo de compromisso PACZ 5136/2013,
com prazo de vigência de até 18/09/2018‘ Este termo prevê como objeto a construção de
duas creches, uma no modelo convencional (ID 1001656) e outra no modeío de Metodologia
Inovadora MI (ID 1001657). A vigência, valores repassados e situação da obra estão
descritos a seguir:
—-

RFNº

8/2017 ! PREF MUN DE ESPERANI‘INA

TC

“genºª

1

118/09/2018111001656

.

1

.

ID Obrª

5136/2013
118/09/2018111001657

Valor Global
FNDE(R$)

Valor

ªãlãêsãª

111.881.612361147049069
_

11152299330 11811.329,83

Percentuai Situação
Repassado da Obra
1125%

"Execuçãol

_

11:30%

__

11Execugao1

Verificou—se in loco e por meio de consultas ao Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC, que as duas creches previstas no Termo de
Compromisso PAC2 5136/2013 estão em andamento com 22,73% e 32,36% de execução.
Essas situações descritas acima estão apresentados nas constatações seguintes deste
Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divuigou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Municipio de Esperantina/Pi relativos ao PROINFÁNCIA, Termo de
Compromisso PACZ 5136/2013 (1135 1001656 e 1001657), período de novembro de 2013 a
maio 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.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 31376—9, agência nº 2048—6, Banco do Brasil, meses de novembro de 2013
a maio de 2017, consulta em 13/06/2017, correspondentes aos recursos para a construção
das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2 5136/2013 (EDS 1001656 e 1001657}.

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

Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo
de 25/08/2011.
39 do

4.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

7-9

da Resolução (JD/FNDE nº 44/2011,

movimentados" exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
à construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2
5136/2013 (1133 1001656 e 1001657), foram mantidos e movimentados exclusivamente em
conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, ele nº 31376—9, agência nº 2048-6, em;.\.'N

correspondentes

\1.
A”
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consonância com o artigo 39 da Resoíução CD/PNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 31376—9, agência nº 2048-6, Banco do Brasil, meses de
novembro de 2013 a maio de 2017, consulta em 13/06/2017, correspondentes aos recursos
para a construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PACZ 5136/2013 (1133
1001656 e 1001657).

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa fºram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da
Resolução (:D/FNDE nº 44/2011.

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio.

eletrônico.

'

Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidas
ao município à conta do Programa, correspondentes à construção das obras firmadas
ne Termo de Cºmpromisso PACZ 5136/2013 (EDS 1001656 e 1001657), ocorreu
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram ãevídamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 49 da Resolução (ID/FNDE nº 44/2011 e no ª lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 31376-9, agência nº 2048—6, Banco do Brasil, meses de
novembro de 2013 a maio de 2017, consulta em 13/06/2017, correspondentes aos recursos
para a construção das obras firmadas no "Yerma de Compromisso PACZ 5136/2013 (IDS
1001656 e 1001657].

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 24.851—7, na Agência nº
28444, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º
, da Resolução nº 44/2011.

4.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

&&

lª

e 29,

Art.

49 da Resolução CDIFNDE
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Fato:
Durante o período de execução do PROINFANCIA, Termo de Compromisso
PAC2 5136/2013 (IDs 1001656 e 1001657), período de novembro de 2013 a maio de
2017, 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, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do
artigo 4º da Resoiução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 31376—9, agência nº 2048-6, Banco do Brasíi, meses de
novembro de 2013 a maio de 2017, consulta em 13/06/2017, correspondentes aos recursos
para a. construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2 5136/2013 (EDS
1001656

e

1001657).

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 31376—9, agência nº
2048-6, Banco do Brasil, especifica do Programa não se identificaram débitos pertinentes à
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente apiicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ fiº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,

4.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 5136/2013, referente às obras de
construção de duas Creches dos PROINFÃNCIA (ID 1001656 Convencional e ID 1001657
Metodologia Inovadora), constatou-se em visita in loco, 23/05/2017, que as obras
encontravam-se com execução paralisada e inacabada desde 02/08/2016, sem prazo para
reinicio dos trabalhos, conforme fotos no campo evidência, com o Termo de
—

—

Compromisso PAC2 5136/2013 vigente.
Em consulta ao Sistema integrado de Monitoramento, Execução e Controle
SIMEC, em 28/08/2017, verificou—se que as obras estavam com execução física de 22,73%
(ID 1001656) e 32,36% (1D 1001657141), sendo a última vistoria da empresa contratada
pelo FNDE, DERVISH Engenharia & Consultoria LTDA, em 02/08/2016. O termo de
compromisso PAC2 5136/2013 está vigente com data de término em 18/09/2018. Foram
repassados até o momento R$ 470.496,69 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) correspondente a 25% do total (obra iD
1001656), e R$ 811.329,83 (oitocentos e onze mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e
três centavos) correspondente a 50% do total (obra 11) 1001657 » M1).
—
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Evidências:
Telas de consulta do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle - SIMEC, Obras 2.0, em 28/68/2017 & relatório fotográfico das escolas visitadas,
conforme demonstrado & seguir:

~

Creche/Pré Escola - Convencmnal
Meneses)

~

Creche/Pré
Meneses)

(End: Ruajoaquun Teles de

~

CrechelPré Escola - Convencional
Meneses)

L'“

Gracinhª/Pré Escola Tipo B
~

»

«

MI (Enázmnjunw Bernardo

Rego)—

materiais de construção
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~

-~

;

.nd Rua Joaquim Teles de

~

Análise da equipe:
As duas creches previstas para a construção com recursos do PAC2, por meio
dos Termo de Compromisso nº 5137/2013, foram iniciadas fisicamente, porém, atualmente
estas obras estão paralisadas conforme visita "in loco" da equipe de auditoria, com execução
de 22,73%(11) 1001656) e 32,36%(1D 1001657).

A obra inacabada descumpre o disposto no artigo 59 Inc III 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 conciusão da(s) obrais) pactuada(s) no Termo
de Compromisso e sua entrega à. popuiação, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obrais). O caput do Termo de Compromisso nº
5137/2013 também dispõe que a Prefeitura de Esperantina/PI “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 assegurar a
imediata retomada da obra para que esta possa ser concluída na maior brevidade possível e
cumprir sua função sociai ou a reposição dos recursos federais ao erário.

Recomendações:
4.5.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação da obra, adotando iniciativas que garantam
continuidade da obra considerando que a vigência do termo de compromisso
não expirou, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os
cofres desta Autarquia.
a adequada

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Reiatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.

5.2, Nas constatações referentes aos subitens 2.10 e 4.5 foram verificadas
impropriedades na operacionaiização do(s) respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação
da(s) respectiva(s) diretoríaís) desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações para
atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.6, 1.7,
1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3
e 4.4 os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

1.819, 1.10,

5.4. Na constatação referente ao subitem 3.3 a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
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Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectivaís) recomendação€õesl
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis peios programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
5.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem 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.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo as 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/on 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. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especíai aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento da recomendação constante do subitem 2.10.1 devendo, no prazo máximo de
30 dias, comunicar a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com
relação às recomendações,-b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados,- e c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e recomendações do
TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da AUDIT, nem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE. 2.10.1,-

6.3. a DERAE: 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 Nacionai 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 ªºs
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. gªl \x
—

ªo
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230.1,6.4. 31 DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditºria, consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proifâncía) ; atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.5.1 devendo, no prazo máximo de 30 días, comunicar
à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de Planejamento e
Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação às
recomendaçõesb) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento de objeto dos programas e
transferências fiscalizados; c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE. 4.5.1;

65.

à

Diretoria Financeira

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

contas naquilo que lhe compete.
6.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DERAE, contidas no subitem 2.10; e & DIGA? contidas no subitem 4.5.
51 Prefeitura do Município de Esperantina/PI, para conhecimento e
à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
quanto
providências
Interna, conforme subitem 3.3.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

6.7.

Em 08/08/2017
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DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminha—se a Coordenadora da CORAP para anuência.

~

Chefe da DIVAP

~

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.
'

&“

>“

{'2’

aº &"
fm, ~~
~“A..—º

~~
Coordenadora da (SCRAP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0482499).
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