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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna

nª” Coordenação

de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 10/2017

PREF MUN DE PIRIPIRI PI

Auditoria realizada no período de 22 a 26 de maio de 2017, com o objetivo de
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos fínalísticos/Temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se os programas
definidos
no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna- PAINT/2017, e conforme
o respectivo
Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDM—2017, verificados os seguintes
programas:

verificar

a

. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício
de 2017 08. nº 38/2017,
referente ao item 128 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira
;
—

—

Monitoramento

e

Controle Social.

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar PNATE, exercício 2017
39/2017, referente ao item 129 do PDAI PAINT/2017 -Anexo III. Temas: Gestão
—

Financeira; Monitoramento

e

-

08 nº

Controle Social.

. Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE,
exercício
2016 « 08 nº 40/2017, referente ao item 130 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
—

.

Gestão Financeira,- Monitoramento e Acessibilidade.
II / PROINFÁNCIA, exercício 2013 - 08 nº 41/2017, “referente ao item 131 do PDAI
PAINT /2017 Anexo III. Temas: Gestão F inanceira; Contingenciamento e Monitoramento.
PAC

—

Histórico:

1.

Municípios

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 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

Montante dos recursos financeiroszR$ 346.192,40
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
- PNAE, 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.
de Alimentação Escolar

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

“Março/2017

Monitoramento

mªneiro/2015

&

maio/2017

Janeiro/2 014

&

maio/2017

Controle Social

&

~

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

IISUBTEMAS

"CONSTATAÇÓES

|

Aplicação do Disposto no
Decreto nº 7507/2011 ena 1.1 a 1.4
Resolução nº 44/2011.

Gestão Financeira

Verificação do objeto
proposto pelo Programa

1.7a1.9

Monitoramento

Monitoramento das ações
empreendidas pelo ente
executor.

1.5

Controle Social

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

~

Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
do Município de Piripiri/PI relativos ao Programa Nacional de Alimentação
correntes
contas

.

E“

'
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Escolar, exercício de 2017, bem como divulgou 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 da
conta corrente nº 28360-6, agência 129—5, Banco do Brasil, dos meses de fevereiro/2017 a
maio/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 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
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, c/c 28360-6, agência 129—5, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/ENDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 28360-6, agência 129-5, Banco do Brasil, dos meses de
fevereiro/2017 a maio/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente 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.
Os

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
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
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dª

Resolução CD/FNDE nº 44/2011

e

no

§

lº,

do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 28360-6, agência 129-5, Banco do Brasil, meses de
fevereiro/2017 a maio/2017.
Comprovantes entre transferências de contas diversas
relacionados a seguir:

Conselho Escolar

“Banco

Prof. Antonio Nunes de Souza

e

extratos bancários

lonta Corrente

TlAgéncia

“Brasil

[Em-5

”25598-X

Antonio Ferreira Neto

“Brasil

“129—5

“29658—9

Irmã Angela

“Brasil

”129-5

“24823-1

Roda Viva

"Brasil

129-5

24856—8

129-5

35785-5

[

Des. Antonio de Freitas Rezende

"Brasil

]

]

I

IPE Adauto Coelho Rezende
[Paulo de Tarso F. Machado

“Brasil

”129-5

“%873-8

Hªnsi]

“129—5

24821-5

[Domingos Rodrigues de Carvalho

“Brasil

”129-5

25604-8

lrasil

“129—5

“256102

"Brasil

Ílizg-s

“25619-6

Argemiro Urquiza
Escola Rural do DNOCS

Í

]

[

]
]

Análise da equipe:
A execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorre de forma
escolarizada no municipio de Piripiri/PI. Assim, a Prefeitura transfere os recursos para as
contas correntes dos caixas escolares, e estes adquirem os gêneros alimentícios destinados
ao atendimento do programa. No período analisado pela equipe de auditoria, por meio dos
extratos bancários da conta específica do Programa, bem como das contas correntes dos
caixas escolares, verificou-se que as movimentações financeiras ocorreram 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. 29 do Decreto nº 7507/2011.

1.4 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

-

e/ou 29, Art. 49 da

F ato:
No quadrimestre observado, fevereiro/2017 & maio/2017, houve débito de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, o que está em desacordo
com o 519, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, e com o Acordo de Cooperação
nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil com vigência até 28/11/2017. No
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entanto, os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com o §29, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e extratos bancários da conta específica do Programa,
conforme relacionados a seguir:
[Conselho Escolar

[[Banco

"Agência

[Prof. Antonio Nunes de Souza

"Brasil

[[129-5

25598—X

[Brasil

[[129-5

29658-9

Irmã Angela

[Brasil

[129-5

[24823—1

Roda Viva

[Brasil

[129-5

[24856-8

[Antonio Ferreira Neto

_

“Conta Correntej
[

[

[

Des. Antonio de Freitas Rezende

Brasil

129-5

[

357856

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes dos conselhos
escolares, específicas do Programa, evidenciou-se débitos relativos a tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente específica, em desacordo com os §19 do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, que fere, também, o Acordo de Cooperação nº 42/2016,
569, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil, com vigência até 28/11/2017.

Portanto, diante da constatação, recomenda-se a DIFIN acionar o Banco do
fim de que tal acordo seja amplamente comunicado às agências bancárias em todo
território nacional, e cumprido.

Brasil

a

Recomendações:
1.4.1 Á DIFIN

«

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

Para acionar o Banco do Brasil a fim de que o Acordo de Cooperação nº
42/2016 seja amplamente comunicado as agências bancárias em todo território nacional.
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" pela equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Piripiri/Pl em relação à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
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Evidências:
E-mails da Diretoria de Ações Educacionais 'DIRAE, de 08/06/2017 e de
respondendo
22/06/2017,
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.

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 pela Entidade referentes à execução do Programa.

1.6 Ausência de atuação do Controle Social.

Fato:
A equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Auditoria nº 012.000/2017,
datada de 22/05/2017, encaminhou a Prefeitura Municipal de Piripiri/PI solicitação para
reunião com o Conselho de Alimentação Escolar, e apresentação de documentos pertinentes
às atividades do conselho. O CAE não compareceu a reunião agendada, e durante a
fiscalização in loco, não apresentou à equipe de auditoria documentação de suas atividades,
tais como: cronogramas e relatórios de visitas às escolas e/ou outros documentos similares
que demonstrassem regular sua atuação.

Evidências:
Solicitação de Auditoria nº 012.000/2017, na qual consta agendamento de
reunião com os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, datada de 22/05/2017;
tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema de Gestão de
Prestação de Contas (SIGPC), na qual consta a ausência de parecer do conselho sobre a
execução do programa, evidenciando o não acompanhamento do Conselho.

Análise da equipe:
Os membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) não compareceram à
reunião realizada em 22/05/2017, conforme consta na SA nº 012.000/2017, bem como não
acompanharam os trabalhos da equipe de auditoria no municipio de Piripiri/PI, e nem
apresentaram documentação relacionada a suas atividades, o que impossibilitou a
verificação, pela equipe, de importantes questões, tais como: acompanhamento das ações do
CAE quanto à execução do PNAE; apoio da prefeitura no sentido de disponibilizar condições
para atuação do conselho; e disponibilização da documentação relativa à execução do
programa pela prefeitura para avaliação e emissão do parecer definitivo sobre a prestação

de contas.

Ressalta-se que conforme consulta ao espelho do CAE, disponíveis nos
sistemas desta autarquia, verificou-se que & constinuição do Conselho encontra-se regular.

Recomendações:

'
'

Í

ªõ %
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1.6.1 ÁDIRAE

Notificar

Conselho de Alimentação Escolar para que exerça as competências
previstas na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em especial quanto a
atribuição fiscalizadora, prev1sta no Ait. 35, 1.
o

1.7 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Durante o período observado, primeiro trimestre de 2017, constatou—se que
não houve desabastecimento de gêneros alimentícios nas escolas municipais Visitadas pela
equipe de auditoria, caracterizando a oferta de merenda escolar nessas escolas (constantes
no campo “evidência"), de acordo com o cardápio elaborado pela prefeitura.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas Visitadas
quadros demonstrativos I e II, e cardápios elaborados:

e

cópias de notas fiscais, conforme

Quadro I

Número
Nº

.

.

.

.

Escolas Mun1c1pais ViSItadas

Número
de alunos

Censo

Escolar
[01

Mirtes Andrade Ferreira

[02

[Antonio Monteiro Alves

22418984

[208

[

22010432

[[238

[03

[[CAIC Gonçala de Brito Neres

[22117598

[[261

[04

”Carolina Freitas Lira

[[22140760

[[486

[

[05

[[Vereador Valdemar Soares de Oliveira

”22010149

[[308

[

[06

”Professor Omar de Andrade Rezende

[[22009396

[[381

[

[07

[[Manoel Lira

[[22141871

[[439

[

[08

[[Creche Virgem Poderosa

[[22122095

[[49

[

09

[[Linoca Pires Rebello

[[22009922

[[188

[

10

[[Padre Freitas

[[22010610

184

11

[Prof. Antonio Nunes de Souza

22010297

328

12

[Irmã Ángela

22136371

647

[13

[[Roda Viva

[22009639

229

[14

“Desembargador Antonio de Freitas Rezende

[22141219

[237

[[Dr. Adauto Coelho de Rezende

[22138757

[[337

[

22010017

[[547

[

15

[

[

[

[

[
[

16

”Prof. Paulo de Tarso Freitas Machado

17

[[Domingos Rodrigues de Carvalho

[

22009736

[[205

[

18

[[Argerniro Urquiza

[22010475

[[160

[

“Leonardo Pereira da Cunha

[[22009710

[[58

[

[19
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—"22 117601

I20

“Assentamento Residência

[21

“Rural do DNOCS

“22010289

“139

I22

lhRaimundo Pastor da Silva

”22009353

”163

Quadro

II

[Notas fiscais pagas com recursos próprios
[Empresa
”NF. Nº
] Produtos

Maria do
Socorro Alves
Melo — ME

“ 13

Arroz, feijão
carioca, óleo de
soja, macarrão,
leite em pó,
linguiça
calabresa,
sardinha oleo,
000000006
biscoito cream
cracker,
biscoito Maria,
açúcar cristal,
achocolatado,
margarina e

—

exemplificação
”Data

23/05/2017

”Valor R$

1.118,20

salsicha.

Maria do
Socorro Alves
Melo ME
—

Arroz, feijão
carioca,
macarrão,
sardinha óleo,
leite em po,
açúcar cristal,
achocolatado,
Ílocâo de milho,
margarina, óleo
de soja,

1.143,05

000000004

colorau, caldo
Knorr, biscoito,
linguiça
calabresa,
carne moída,
salsicha e polpa
de frutas.

Isnaira Wanise
Pereira

Monteiro

Batata doce,
maracujá,
batata inglesa,
cenoura,
cebola, tomate,
melancia,
maça, cheiro
verde,
pimentão e
banana.

716042952—5

R.F.Ng 10/2017
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15/05/2017

DE PIRIPIR]

1.630,00

Achocolatado
pó, açúcar
cristal, leite em
pó, café,

margarina,
arroz, óleo de

Andreia
Vandressa de
Sousa Silva

soja, sal

refinado, massa 000000230
de milho,
biscoito cream
cracker,
biscoito
maisena, suco
caju e suco

17/05/2017

1.706,00

goiaba.
~

osé

V Sousa

OMM Veras

"Frango abatido "000000835

i16/05/2017

"225,00

"Pão bola

[18/05/2017

“170,00

000001839

23/05/2017

234,50

000000241

24/05/2017

1.648,00

Waldecy José
Carne moída
de Souza & Cia
linguiça
—

“000000005
e

EPP

Arroz, óleo de
soja, café,

farinha
mandioca,
feijão carioca,

leite em pó,
achocolatado
em pó, açúcar

Andreia
Vandressa de
Sousa Silva

cristal,
colon'flco,
tempero
caseiro,
Vinagre,
biscoito Maria,
biscoito cream
cracker, polpa
de caju,

salsicha,
sardinha e
carne moída.
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Açúcar cristal,
óleo de soja,

leite em pó,
biscoito Cream

Edivaldo
Marques da
Silva

Cracker,
Biscoito Maria,
massa de milho,
sardinha,
margarina,
achocolatado
em pó, linguiça
calabresa,
salsicha,
farinha de

000000409

08/05/2017

3.615,61

mandioca,
colorau, sal,
Vinagre, carne
moída, suco
caju, polpa de
fruta goiaba e
arroz.

~

Escola abastecida com produtos da merenda escolar (EM Antônio
Ferreira Neto)

~

~~
Escola abastecida com produtos da merenda escolar (EM Antônio
Freitas Rezende)

Merenda servida (EM Carolina Freitas)
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Análise da equipe:
Durante os trabalhos da equipe de auditoria, verificou-se por meio de análise
e por meio de Visita in loco às escolas do município, que não houve
desabastecimento de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do PNAE, bem como
restou evidenciada a oferta de merenda escolar aos alunos da rede de ensino do município
de Piripiri/PI no primeiro quadrimestre de 2017,

documental,

1.8 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato :
Segundo a documentação analisada, nas notas fiscais de despesas de gêneros
alimentícios destinados a merenda escolar, não se evidenciou a aquisição e fornecimento de
gêneros oriundos da agricultura familiar, contrariando o artigo 24, da Resolução CD/FNDE
nº 26/2013.

Evidências:
Notas fiscais relativas à aquisição de gêneros alimentícios destinados a
merenda escolar conforme amostra a seguir (quadro 2);

Quadro

II

lNotas fiscais pagas com recursos próprios
[Empresa
"Produtos
”NF. Nº

-

Maria do
Socorro Alves
Melo _ ME

Arroz, feijão
carioca, óleo de
soja, macarrão,
leite em pó,
linguiça
calabresa ',
Sªrdinha oleº,
000000006
biscºito cream
cracker,
biscoito Maria,
açúcar cristal,
achocolatado,
margarina e
salsicha.

—

exemplificação
“Data

I

"Valor R$

T

_

23/05/2017
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Arroz, feijão
carioca,
macarrão,
sardinha óleo,
leite em po,
açúcar cristal,
achocolatado,
flocão de milho,
margarina, óleo

Maria do
Socorro Alves
Melo ME

1.143,05

000000004

de soja,

—

colorau, caldo
Knorr, biscoito,
linguiça
calabresa,
carne moída,
salsicha e polpa
de frutas.
Batata doce,
maracujá,
batata inglesa,
cenoura,
cebola, tomate,
melancia,
maça, cheiro
verde,
pimentão e
banana.

Isnaira Wanise
Pereira
Monteiro

7160429526

15/05/2017

1.630,00

Achocolatado
pó, açúcar
cristal, leite em

~

pó, café,

margarina,
arroz, óleo de

Andreia
Vandressa de
Sousa Silva

soja, sal

refinado, massa 000.000,230
de milho,
biscoito cream
cracker,
biscoito

17/05/2017

maisena, suco
caju e suco
goiaba.
[José

V Sousa

OMM Veras

"Frango abatido ] |000_000.835

16/05/2017

“Pão bola

18/05/2017

!

000000005

1.706,00

~
225,00

170,00

~

Waldecy josé

~

Carne moída

de Souza & Cia
linguiça
EPP

—

~

~

e

000.001.839
~

23/05/2017
~

234,50
~

“<?/ªª
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Arroz, óleo de
soja, café,

farinha
mandioca,
feijão carioca,
leite em pó,
achocolatado
em pó, açúcar

~

Andreia
Vandressa de
Sousa Silva

cristal,
coloríflco,
tempero

000.000,241

24/05/2017

1.648,00

08/05/2017

3.615,65

caseiro,
vinagre,
biscoito María,
biscoito cream
cracker, polpa
de caju,
salsicha,
sardinha e
carne moída.

Açúcar cristal,
óleo de soja,

leite em pó,
biscoito Cream
Cracker,
Biscoito María,
massa de milho,
sardinha,
margarina,
Edivaldo
Marques da
Silva

achocolatado
em pó, linguiça 000000409
calabresa,
salsicha,

farinha de
mandioca,
colorau, sal,
vinagre, carne
moída, suco
caju, polpa de
fruta goiaba e
arroz.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 24 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diletamente da
A91 lcultul & Família e do Empreendedor F annhal Rural ou suas organizações.
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Considerando a documentação verificada pela equipe de auditoria, não há
indicativos de aquisição de alimentos da agricultura familiar.

Recomendações:
1.8.1 A DIRAE

Para orientar a prefeitura a adotar iniciativas que garantam a aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 24 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, gerando medidas de incentivo a organização e
legalização desses grupos de empreendedores.

1.9 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:

efetuadas

à

A Prefeitura de Piripiri/Pl não identificou as notas fiscais das despesas
conta específica com o nome do Programa e FNDE.

Evidências:
Notas fiscais exeniplificadas, conforme quadro demonstrativo:

Quadro

II

Notas fiscais pagas com recursos próprios - exemplificação
Empresa
“Produtos
“NF. Nº
”Data

]

”Valor R$

Arroz, feijão carioca,
óleo de soja,
macarrão, leite em
.

Maria do
Socorro Alves
Melo ME
..

—

Maria do
Socorro Alves
Melo ME
—

p ó,

lin g ui çª
.

calabresa, sardinha
,
000000006
oleo, biscono cream
cracker, blSCOltO
Maria, açúcar cristal,
achocolatado,
margarina e salsicha.
.

.

.

,

23/05/2017

1.118,20

.

Arroz, feijão carioca,
macarrão, sardinha
óleo, leite em po,
açúcar cristal,
achocolatado, flocão
de milho, margarina,
óleo de soja, colorau, 000000004caldo Knorr, biscoito,
linguiça calabresa,
carne moída,
salsicha e polpa de
rutas.
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Batata doce,
maracujá, batata
inglesa, cenoura,
Isnaira Wanise
Pereira Monteiro cebola, tomate,
melancia, maça,
cheiro verde,
pimentão e banana.

7160429525

15/05/2017

1.630,00

000000.230

17/05/2017

1.706,00

[000000835

15/05/2017

”225,00

[000000005

18/05/2017

lwooo

000001839

23/05/2017

234,50

000000241

24/05/2017

1.648,00

Achocolatado pó,
açúcar cristal, leite
em pó, café,

margarina, arroz,

Andreia
Vandressa de

óleo de soja, sal

refinado, massa de
milho, biscoito cream
cracker, biscoito
maisena, suco caju e

Sousa Silva

suco goiaba.

[josé V Sousa

pMM Veras
Waldecy josé de
Souza & Cia _
EPP

.
Andieia
.

Vandressa de
Sousa Silva

]

Frango abatido

[Pão bola

I

]

,

Cªmº mºldª º
linguiça
Arroz, óleo de soja,
café, farinha
mandioca, feijão
carioca, leite em pó,
achocolatado em pó,
açúcar cristal,
colorífico, tempero
caseiro, Vinagre,
biscoito Maria,
biscoito cream
cracker, polpa de
caju, salsicha,
sardinha e carne
moída.

&%

1X
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Açúcar cristal, óleo
de soja, leite em pó,
biscoito Cream
Cracker, Biscoito
Maria, massa de
milho, sardinha,
margarina,
achocolatado em pó,
linguiça calabresa,
salsicha, farinha de
mandioca, colorau,
sal, Vinagre, carne

Edivaldo
Marques da
Silva

000000409

08/05/2017

3 ' 615 ' 61

moída, suco caju,

polpa de fruta goiaba
e arroz.

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no parágrafo
único do art. 62, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, o
qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do
objeto da transferência deverá ser emitida em nome da EEX. e identificados com o nome do
FNDE e do Programa.

Recomendações:
1.9.1 A Prefeitura Municipal de Piripiri/Pl

Para adotar iniciativas que garantam a identificação dos comprovantes de
despesas com o nome do Programa e do FNDE.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP

D0 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 financeiros:R$ 53.870,22
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

'
-

&
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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

[@ERiODo EXAMINADO

Gestão Financeira

[Março /2017 a maio/2017
aneíro/2015 a1naio/2017
]

[Monitoramento

]

7 Setembro/2015 a maio/2017

[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:

ITEMAS

IISUBTEMAS

HCONSTATAÇÓES

Aplicação do Disposto no
Decreto nº 7.507/2011
Resolugéo nº 44/2011-

Gestão Financeira

Monitoramento

e

na 2.1 a 2.4

Verificação do objeto
proposto pelo Programa

2.10

Monitoramento das ações
empreendidas pelo ente
executor.

2.5

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

Controle Social

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

2.7 e 2.9

Extensão do apoio técnico
oferecido aos Conselhos
pelo FNDE.

2.8

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
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O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Piripiri/Pl relativos ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar, exercício 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 da
conta corrente nº 18033-5, agência nº 129-5, Banco do Brasil, meses de março/2017 a
maio/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 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.

2.2 Recursos são mantidos
específica d0 Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, conta corrente n º 18033-5 agência nº 1296, em consonância com o artigo
Sº da Resolução CD,/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 18033-5, agência nº 129-5, Banco do
Brasil, dos meses de março/2017 a maio/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 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 financeiros transferidos ao município a conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no período observado, foi realizada
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
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fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 eno & 1º, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 18033-5, agência 129-5, Banco do Brasil, meses de março/2017
& maio/2017.

Análise da equipe:
No período analisado pela equipe de auditoria, por meio dos extratos
bancários da conta específica do Programa, verificou—se que as movimentações financeiras
ocorreram 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 & Iº, do art. 29 do Decreto nº
7507/2011.

2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

55

1ª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, março & maio/2017, não houve débito de 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 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 18033-5, agência nº 129-5, Banco do Brasil, meses de março
& maio/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 18033-5, agência nº
129-5, Banco do Brasil SA, específica do Programa, verificou-se que não houve débitos de
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 ãê lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

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

Fato:

'

;x
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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 Piripiri/PI em relação à
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Evidências:

E-mails da Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, de 25/07/2017,
respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e—mail datado de 24/07/2017
sobre de monitoramentos ao PNATE realizados em 2016 e 2017.

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 a execução do Programa.

(2016

e

2.6 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Conforme verificado em reunião com o Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB, e confirmado junto ao espelho do CACS, disponível nos
sistemas desta autarquia, os conselheiros presentes à reunião (que tomaram posse em
19/04/2017) informaram que ainda não haviam realizado acompanhamentos junto ao
PNATE. Esses mesmos conselheiros não apresentaram documentos que comprovassem que
a gestão anterior realizou acompanhamento do Programa, contrariando o §13 do art. 24, da
Lei nº 11.494/2007.

Evidências:

Espelho do CACS, disponível no endereço eletrônico:
https://www.fnde.gov.br/cacs/índex.php/lista_conselheiros/listagem; e resposta ao
questionário aplicado ao Conselho pela equipe de auditoria em 22/05/2017.

Análise da equipe:
Verificou—se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB — CACS/FUNDEB não atuou no acompanhamento do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar, durante o período da posse dos novos conselheiros (19/04/2017) até
a data da auditoria (26/05/2017), e não houve evidências de que anteriormente aconteceu
acompanhamentos pelo conselho anterior nas inspeções das ações relacionadas ao PNATE.

Este fato contraria o §13 do art. 24, da Lei nº 11.494/2007, no qual dispõe
que incumbe acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE.
—

2.7 Conformidade na constituição do Conselho.

=X

%ªx
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Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE, disponível 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, disponível na aba CACS-FUNDEB, em
08/05/2017, reunião com membros do CAOS/FUNDEB, gestores da entidade realizada em
22/05/2017, 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 24
da Lei nº 11.494, de 2007.

2.8 Ausência de capacitação elou orientação dos conselheiros pelo
FNDE para exercício de suas funções.
Fato:
Conselheiros informaram que não receberam capacitação online ou presencial
do FNDE ou de outras entidades para o melhor desempenho das atribuições.

Evidências:

e

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

Análise da equipe:
O FNDE tem feito capacitações aos conselheiros do CACS/FUNDEB de todo o
Brasil, como a que ocorreu em agosto de 2016, na modalidade a distância. Durante a
Vigência do atual CACS/FUNDEB não houve disponibilização de capacitações tanto pelo
FNDE como pela Prefeitura Municipal de Piripiri/PI aos Conselheiros.

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 conselhos do CAOS/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, dar—
lhes as melhores condições possíveis de atuarem com maior eficiência na importante função
fiscalizadora que lhes foram atribuídas.

Recomendações:
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2.8.1 ÁDIRAE

Para avaliar, dentro dos critérios estabelecidos por essa diretoria, a
pertinência de orientar e/ou capacitar O conselho (disponibilizando manuais, cartilhas,
cursos, etc.) a fim de que ele tenha condições de exercer com maior eficiência a função
fiscalizadora que lhes foram atribuídas.

2.9

O

Conselho não demonstra ter pleno conhecimento de suas

atribuições.
Fato:
Em Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 22/05/2017, verificou-se
que o Conselho possui conhecimento parcial das atribuições que lhes são conferidas.

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

e

Análise da equipe:
Os membros do CAOS/FUNDEB possuem conhecimento parcial para
desempenhar suas atribuições.

Recomendações:
2.9.1 A DIRAE

Manter permanente articulação com os integrantes dos conselhos sociais,
inclusive mediante coleta de informações sobre a atuação e percepção destas instâncias via
SIGECON , identificando situações críticas 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 fiscalizadoras.
2.10 Má conservação dos veículos.

Fato:
Os ônibus do Programa Caminho da Escola, placa OED 8026, ODV 8238 e
OED 8036, objeto do temos de compromisso 4750/2012 adquiridos pela Prefeitura de
Piripiri/PI encontram-se sem condições de uso para o atendimento da clientela do Programa.
O veículo placa OED 8026 encontra-se no pátio da secretaria de transporte do Município
com peças faltantes (motor, suspensão) e com sinais de sucateamento. Os veículos placas
ODV 8238 e OED 8036 encontram-se em oficina mecânica sem previsão de conserto.

Evidências:

..

&
(
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Termo de compromisso nº4750/2012
no dia 23/05/2017.

'

~

»

a
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e

inspeção in loco nos veículos realizada

>

.

ônibus placa OED 8036

:..
.”
Interior do veículo placa OED 8036

. ..

~

Motor do ônibus placa OED 8026. Sem bateria

ônibus placa OED 8026

e

sem várias peças.

Análise da equipe:
Termo de Compromisso nº 4750/2012, firmado entre o FNDE e a Prefeitura
Municipal de Piripiri/PI, dispõe que a prefeitura compromete—se a executar as ações
elaboradas no Plano de Ações Articuladas (PAR), e, no caso da presente constatação,
estabece em seu inciso XI do referido termo de compromisso que o ente deve “lançar em
O
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patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes,
discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena
de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do motante correspondente, inclusive
pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário".
Recomendações:
2.10.1 A Prefeitura Municipal de Piripiri/PI

para avaliar as condições de uso dos veículos destinados ao transporte escolar
que se encontram no pátio da Secretaria de Transporte e concluir sobre a possibilidade e
pertinência de inseri-los novamente no atendimento da clientela do Programa, considerando
a segurança e a qualidade do transporte.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2015

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$ 28.300,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola 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.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

[TEMA

_

”PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

—IIDezembr0/20 1 6 a maio/ 2 017

LAcessíbilidade

ThaneirO/ZO 1 6 a maio/2017

[Monitoramento

[

Maneiro/201 5 a maio/2017
I

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

SUBTEMAS

][

"CONSTATAÇÓES

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

e

3.1 a 3.4

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
No período verificado pela equipe de auditoria, dezembro de 2016 a março
2017, o FNDE divulgou no endereço eletrônico www.fnde.gov.br os extratos das contas
correntes das seguintes Unidades Executoras do PDDE - Acessibilidade, conforme amostra
de escolas definidas para a fiscalização: Carolina Freitas Lira, Creche Municipal Maria do
Carmo Melo e Professora Mirtes Andrade Ferreira, bem corno 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,
referentes aos meses de dezembro de 2016 a maio de 2016, das seguintes Unidades
Executoras:

Escola

Banco

Agência

“Conta corrente

Carolina Freitas Lira

Brasil

129—5

“38518—2

[Creche Municipal Maria do Carmo Melo

"Brasil

129—5

38519-0

[Mirtes Andrade Ferreira

“Brasil

129—5

38522-0

]

I

I

I

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

7g da

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

3.2 Recursos são mantidos na conta específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos

recursos financeiros ao Programa foram mantidos

exclusivamente na conta corrente especifica das Unidades Executoras das escolas, conforme
amostra de escolas definidas para a fiscalização: Carolina Freitas Lira, Creche

Municipzâ
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Maria do Carmo Melo e Professora Mirtes Andrade Ferreira 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 dezembro de 2016. a maio. de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

]Escola

"Banco "Agência

"Conta corrente

Karolina Freitas Lira
”Brasil
[Creche Municipal Maria do Carmo Melo ”Brasil

[129—5

”38518-2

[1295

“38519—0

Mirtes Andrade Ferreira

129-5

Brasil

I

38522-0

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora, durante o periodo verificado, foram mantidos nas
contas específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e
art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/201 1 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, dezembro de 2016 a março de 2017, não se
identificaram débitos pertinentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
especifica das Unidades Executoras Carolina Freitas Lira, Creche Municipal Maria do
Carmo Melo e Professora Mirtes Andrade Ferreira, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§

lº e 2ª, respectivamente,

do art. 4º 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:
[Escola

“Banco

Éirolina Freitas Lira

lkAQência

_“Conta corrente —I
—“38518-2

Brasil

]L129-5

Creche Municipal Maria do Carmo Melo

“Brasil

“38519-0

lrasil

7 1295

Mirtes Andrade Ferreira

129—5

”38522-0

]

I
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Análise da equipe:
Os ditames previstos nos 55 lº e 2º, do art. 49 da Resolução (ED/FNDE nº
44/2011, foram cumpridos, tendo havido aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no
mercado financeiro, enquanto não utilizados; e não tendo sido observados, no período dos
trabalhos de auditoria, débitos referentes & tarifas bancárias nas contas bancárias das
Unidades Executoras do PDDE - Acessibilidade.

3.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Verificou-se que as Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos
do FNDE não utilizaram os recursos repassados à conta do PDDE/ESTRUTURA. Constam as
nas prestações de contas as reprogramações dos valores destinados a ações de
Acessibilidade para 0 exercício de 2017. No entanto, foram verificadas ações de
acessibilidade no âmbito das unidades escolares visitadas.

Evidências:

Carmo Melo

e

Fotos das visitas às escolas Carolina Freitas Lira, Creche Municipal Maria do
Professora Mirtes Andrade Ferreira, conforme relatórios fotográficos:

'
_

ª
&

PDDE Acessibilidade.

PDDE Acessibilidade.

PDDE Acessibilidade.

R.F.Nº 10/2017 / PREF MUN DE PIRIPIR]

%
'
27 de 38
x"

7

Análise da equipe:
As atividades relacionadas à execução do PDDE-Acessibilidade não foram
executadas, bem como não foi apresentado plano de ação referente à execução dos
recursos.

No entanto, foram constatadas ações de acessibilidade no âmbito das
unidades escolares inspecionadas.

Recomendações:
3.4.1 A DIRAE

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.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2013

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil projeto

—

1

convencional.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 801.052,56
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
PROINFÃNCIA, 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

TEMA
Gestão Financeira

Monitoramento

e

tema:

“PERÍODO 'EXAMINADO J
novembro/201 3 &
maio/201 7

“janeiro/20 1 6 a maio/201

7j

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

91/5X
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neste Relatório, conforme segue:

TEMAS

”SUBTEMAS

[[CONSTATAQOES

Aplicação do Disposto no
Decreto nº 7507/2011 e na 4.1 a 4.4
Resolugéo nº 44/2011

Gestão Financeira

Verificação do objeto
prºpºsto pelo Programa

4'5

a

4'7

DA QUANTIDADE DE OBRAS:
As construções de creches do PROINFÃNCIA foram firmadas pela Prefeitura
e o FNDE por meio do Convênio 701837/2010 e do Termo de
Compromisso PAC2 5137/2013.

Municipal de Piripiri/PI

Convênio 701837/2010 previa como objeto a construção de uma creche, e
a construção de 02 (duas)
creches totalizando ao final um ganho previsto para o município de 03 (três) creches.
O

o

Termo de Compromisso PAC 5137/2013 previa

-Em relação ao Convênio 701837/2010, verificou—se que a creche foi concluída
e

está em funcionamento.

-Em relação ao Termo de Compromisso PAC 5137/2013, verificou-se que as
duas obras previstas estão em andamento com 23,15% e 24,92% de execução.

Essas situações descritas acima estão 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.fndegovbr, os extratos das
contas correntes do Município de Piripiri/Pl relativos ao Proinfância, exercício 2017, bem
como divulgou 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 nº 34945-3, agência 129—5, Banco do Brasil, dos meses de Janeiro/2017 a
maio/2017.
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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/PNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

4.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram depositados e
mantidos em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c nº 34945—3, agência nº
129—5, em consonância com o artigo 3º da Resolução (ID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 129—5, Agência nº 34.945—3, Banco do Brasil, meses de novembro de 2013
a maio de 2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta específica do
Programa são depositados e mantidos na conta específica do Programa, conforme previsão
do artigo 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por transferência
eletrônica,no entanto, os destinatários dos recursos não foram devidamente identificados
nos extratos bancários, nos termos do caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011
e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 129—5, Agência nº 34945—3, Banco do Brasil, meses de novembro de 2013
a maio de 2017.

Análise da equipe:
Conforme se verifica nos extratos bancários da conta corrente nº 129-5,
agência nº 34. 945- 3, Banco do Brasil S. A, específica do Programa, referentes às
movimentações bancárias no período de novembro de 2013 a maio de 2017 não foi possível
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identificar, nos extratos bancários, os credores dos recursos transferidos em desacordo com
o disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011.

4.4 Os ditames dos
foram
cumpridas.
44/2011

ãê

lº

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verífícou-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, em
consonância com os && lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 129-5, Agência nº 34945—3, Banco do Brasil, meses de novembro de 2013
a maio de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta comente nº 34945-3, agência nº
1296, Banco do Brasil S.A, específica do Programa evidencidu-se que não foram debitadas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os 55 lº e Zº, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.5 Obra(s) em andamento.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PACZ 5137/2013, referente às obras de
construção de duas Creches dos PROINFÁNCIA (ID 1001658 Parque Petecas III e ID
—

1001659

—

Parque Recreio), constatou—se que as obras encontravam—se em andamento, com

canteiro de obras em funcionamento conforme fotos no campo evidências. O termo de
compromisso PACZ 5137/2013 foi validado em 19/04/2016 e possui vigência até 30/05/2018.
Foram repassados até O momento R$801.052,54 (oitocentos e um mil, e cinquenta e dois
reais e cinquenta e quatro centavos) relativos aos termos de compromisso 5137/2013 de um
total de R$ 3.763.224,72 previstos para as obras das duas creches.
o

Evidências:
Relatório fotográfico das obras Visitadas conforme demonstrado
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Análise da equipe:
Conforme verificado, as obras encontravam—se em andamento em
conformidade com

o

Termo de Compromisso nº 5137/2013.

4.6 Confirmação de conclusão de obras do Programa.

Fato:
Conforme inspeção "in loco“ referente à construção da creche com recursos
do Convênio 701837/2010 (ID 11901), cujo objeto previa a construção de uma creche,
constatou-se que a obra encontrava—se aparentemente concluída e também estava em
funcionamento, conforme relatório fotográfico do campo evidência. A Vigência do convênio
ocorreu no período de 27/10/2010 a 24/09/2016, com valor total de R$ 1.313.230,61, e
situação de adimpiente no Sistema de Gestão de prestação de Contas - SIGPC.

Evidências:
Relatório fotográfico da obra visitada conforme demonstrado

Creche proinfâncía

~~

&“
~

a

seguir:

Creche proinfância

»

Creche proinfància

Creche proinfàn cia

Análise da equipe:
Conforme foi verificado,

a

obra foi concluída em conformidade com
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Convênio Convênio 701837/2010.

4.7 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Segundo consta no SIMEC (consulta em 24/07/2017), a empresa DERVISH
Engenharia e Consultoria Ltda, contra-tada do FNDE, em vistoria datada de 20/03/2017 foi
apontada que a execução da obra relacionada ao Convênio 701837/2010 (ID 11901) estava
com 75,78% concluida, porém a informação inserida pela Prefeitura no SIMEC em
30/11/2016, afirmava que a obra estava 100% executada.

Evidências:
Telas de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, acesso em 21/07/2017.

e

Análise da equipe:
Conforme consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC e em decorrência da supervisão realizada pela
empresa DERVISH Engenharia e Consultoria Ltda. contratada pelo FNDE, verificou-se
divergência entre o percentual de execução da obra informado pelo fiscal responsável da
Prefeitura o qual apontou no SIMEC 100,00% de obra concluida, enquanto a empresa de
supervisão do FNDE apontou 75,78%.
Dessa forma, permance a constatação

Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada quanto as desconformidades de informações
no SIMEC e, se for o caso, notificar a Prefeitura Municipal de Piripiri/PI para que regularize
os registros no SIMEC, adotando outras medidas corretivas que se entenda necessárias, a
fim de evitar atrasos na entrega da obra e na consumação da política pública e, ainda,
eventuais prejuízos ao erário federal.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.4, 1.6, 1.8, 2.8, 2.9, 3.4 e 4.7
foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas que
merecem atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formulad s
recomendações para atendimento por essas unidades.
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5.3. Nas constatações referentes aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, os achados de auditoria, ainda que
sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providências que entender cabíveis.

5.4. Nas constatações referentes aos itens 1.9 e 2.10 as impropriedades na
operacionalização dos respectivos programas devem ser levadas ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância das respectivas recomendações
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes objetos dos programas
fiscalizados 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 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. 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: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.6.1; 1.8.1; 2.8.1; 2.9.1,- 3.4.1,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à Coordenação de Auditoria desta AUDIT
(COAUD) acerca das providências adotadas com relação as recomendações;b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da
CGU e dos relatórios da Auditoria lnterna,bem como demandas outras e denúncia
recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE. Recomendações
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DÍRAE: 1.6.1; 1.8.1; 2.8.1; 2.9.1; 3.4.1;
6.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de, Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 Programa N aciona] de Apoio ao Transporte Escolar;
1.6.1; 1.8.1; 2.8.1; 2.9.1; 3.4.1;
—

—

6.4. à DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proífância), atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.7.1, devendo, no prazo máximo de 30 días, comunicar
a Coordenação de Auditoria (COAUD) acerca das providências adotadas com relação à
recomendação; 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 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 recebidas dos Mín. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
Recomendação à DIGAP, subitem 4.7.1,—
6.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 Proínfância; 4.7.1;
do FUNDEB

—

—

6.6. à Diretoria Financeira - DIFIN , para conhecimento e providências quanto
contidas no subitem 1.4.1, bem como subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à
Coordenação de Auditoria desta AUDIT (COAUD) acerca das providências adotadas com
relação à recomendação apontada no subitem 1.4.1,às recomendações

6.7. à Coordenação de Auditoria
COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIFIN, contida no subitem 1.4.1,- à DIRAE, contidas nos subitens 1.6.1;
1.8.1; 2.8.1; 2.9.1; 3.4.1 e à DIGAP, contidas no subitem 4.7.1;
—

6.8. à Prefeitura do Município de Piripiri/PI, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme itens 1.9.1 e 2.10.1, ficando consignado que não há necessidade deste
ente apresentar respostas ao FNDE;

Em 09/06/2017
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 10 /2017
DESPACHO

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

Emil/QQ!

ZON"

~

*****

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

Chefe da DIFIP

~

j

MADE/EB
Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 0482565).

Enr/í/ªÁMª
Í
Auditor-Chefe

Em

/___/

~
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