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'

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 11 00.17

PREF MUN DE BATALHA PI

Auditoria realizada no período de 29 de maio a 02 de junho de 2017, com 0
objetivo de verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade
executora, considerando os macroprocessos finalisticos/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 - PDAI-2017, verificados os
seguintes programas:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017 - O.S. nº 50/2017,
referente ao item 140 do PDAI PAINT/2017 Anexo HI. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017 08 nº
51/2017, referente ao item 141 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira,- Monitoramento e Controle Social.
. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 - OS nº 52/2017, referente ao item 142 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira,- Monitoramento e Acessibilidade.
- PAC II / PROINEÁNCIA, exercicio 2013 - OS nº 53/2017, referente ao item 143 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
Controle Social.
—

—

—

—

—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszRSB 216.762,20
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 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
[Gestão Financeira

Fevereiro/201 7

J

Monitoramento
Controle Social
~

PERÍODO EXAMINADO

!

ª
!

~

a

maio/20 1 7

janeiro/2015

&

maio/201 7

janeiro/2017

&

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

[ISUBTEMAS

HCONSTATAÇÓEÉ

Aplicação do Disposto no Decreto nº 7507/2011 e na
Gestão Financeira RESOIUÇãº nº 44/2011
[Confirmação da existência do objeto do Programa
"
Momtoramento das açoes empreendidas pelo ente

Monitoramento

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

Controle Social

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

1 '4

a

1'1

1.10

|

15
1.9

1 '8

Adequação da estrutura dos Conselhos para
consecução das atividades de sua competência
Extensão do apoio técnico oferecido aos Conselhos
pelo FNDE

1 '6

1

*

7

Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Batalha/PI relativos ao Programa Nacional de Alimentacao
Escolar, exercício de 2017, bem como identificou o domicílio bancário dos respectivos
O
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fornecedores ou prestadores de serviços, benefíciáríós 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 11484-7, agência nº 3893-8 Banco do Brasil, meses de fevereiro &
maio/2017, consulta realizada em 05/05/2017.

“

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.

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. 11484-7, agência 3893—8, em consonância com o artigo 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 11484—7, agência 3893—8, Banco do Brasil, meses de fevereiro a
maio /2017, consulta realizada em 11/05/2017.

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. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à 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 CD/FNDE nº 44/2011 e no & Iº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

%
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Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil em 11/05/2017, referentes aos
extratos bancários da conta corrente 11484—7, agência 3893-8, Banco do Brasil, meses de
fevereiro/2017 a maio/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 11484-7 agência nº
3893—8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2º, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, fevereiro a maio/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 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CDIFNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil em 11/05/2017, referentes aos
extratos bancários da conta corrente nº 11484—7, agência nº 3893-8, Banco do Brasil, meses
de fevereiro & maio/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c nº 11484—7, agência nº
3893—8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-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 §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/2011.

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

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica do
a
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Batalha/PI em relação
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
—

Evidências:
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E-mails da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 08/05/2017 e de
22/05/2017, respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e—mails datados
de 07/05/2017 e 22/05/2017 sobre ações de monitoramentos ao PNAE 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 à execução do Programa.
(2016

e

1.6 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual e da reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 29/05/2017, verificou-se que a constituição do
Conselho está de acordo com o disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

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
29/05/2017, e resposta ao questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
29/05/2017.
—

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.

1.7 Ausência de capacitação e/ou 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 melhor desempenho das atribuições.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) realizada
em 29/05/2017 e resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em

29/05/2017.

Análise da equipe:
A capacitação tem como objetivo aprimorar o acompanhamento e controle dos
recursos transferidos ao PNAE e sua regular aplicação. Assim, a ausência de capacitação
e/ou de outras formas de orientação aos membros dos conselhos do CAE, e especialmentí/
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quando há as novas composições, compromete o desempenho das atribuições do Conselho,
devendo ser foco de atenção especial dos gestores das áreas finalisticas 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 forma atribuídas.

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE

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.

Manter permanente articulação com

os

1.8 O Conselho não demonstra

ter pleno conhecimento de suas

atribuições.
Fato:
Por meio da verificação dos documentos de Visitas às escolas e, também, pela
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 29/05/2017,
verificou—se que o Conselho possui conhecimento parcial das atribuições que lhes são
conferidas.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
29/05/2017, e resposta ao questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
29/07/2017.

Análise da equipe:
demonstraram não possuir pleno conhecimento das
atribuições que lhes são pertinentes, não foi apresentado registros em atas e/ou relatórios,
das ações de acompanhamento, contrariando o art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, que dispõe sobre as atribuições do CAE.
Os membros do CAE

Recomendações:
1.8.1 ADIRAE

Manter permanente articulação com os integrantes dos conselhos sociais,
inclusive mediante coleta de informações sobre a atuação e percepção destas instâncias Via
com
SIGECON, identificando situações críticas e boas práticas, propiciando capacitações,
rotinas especiais para os momentos de mudança na composição destes colegiados,
garantindo maior eficiência no exercício das suas atribuições fiscalizadoras.
1.9 Não ocorreu restrições quanto à disponibilização da documentação

(31/
NX
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comprobatória ao Conselho.
Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE informou, em reunião realizada em
29/05/2017, que teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa
para análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas para análise e
emissão do parecer.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de parecer do
conselho sobre a execução do programa; reunião com membros do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em 29/05/2017, e resposta ao questionário aplicado ao CAE pela equipe de
Auditoria em 29/05/2017.

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

1.10 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Batalha/PI
no período de 29/05 a 02/06/2017, 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 a oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no

período.

'

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios as escolas por meio de guias de remessas, cópias de notas fiscais,
conforme quadros demonstrativos I e II:
Quadro

I

Relação das Escolas:

'

Esls Municipais -vlsllsslss
.

IIU. E. Dom Severiano
.IU. E. Frexeiras

.

Egggfgﬁsazm
H

22002561“

ll

22131710“

N

~

'

dº

03113:"

85}
l

;ª/
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.r}

if
(

.JU. E. José Rodrigues de Meio

IIU. E. Magno Pires I
IIU. E. Visconde de Sabugosa II
.JU. E. Dedina Melo

II

22002618”

24g

II

22001840“

30I

II

22137521Jr

186J

511I

II

22001646II
22001760“
22002235”
22002570”

II

22002464IF

II

22002189“

301I

II

22001816“

210I

II

22001930”

122I

II

22001735“

114I

22002405IF

204

[F

IIU. E. Visconde de Sabugosa I
IIU. E. Maria do Carmo Melo
IIU. E. Ester de Sousa
IIU. E. josé de Rodrigues Neto (Há Mais Tempo)
IIU. E. Joana D'Arc Castelo Branco
IIU. E. Hugo Napoleão
IIU. E Aloísio Craveiro
IIU. E. Creche Sinharinha

ªlo. E. Sinhazinha Lages

II
II

I

.JU. E. Alfredo Pires Lages

I

15I

22002286“

32

Jr

.JU. E. Fernando Castro

II

JJ

Quadro

15I

54I

II

'

114I

22001913”

IIU. E. Nícássio Pereira
IIU. E. Lar Santana

II

262I

J
—I

II

Relação das notas fiscais:
EMPRESA

PRODUTOS

NNE

DATA

Açucar Cristal, Alho em Pasta, Arroz,
Biscoito Cream Cracker, Biscoito Maria,
Carne Bovina, Colorau, Feijão, Fiocão de
Milho, Leite em Pó, Linguisa Calabresa, 5.908 24/04/2017
Macarrão, Margarina, Óleo de Soja, Sal,
Suco de Cajú, Suco de Manga e Tempero
Líquido.
Açucar Cristal, Alho, Arroz, Biscoito
SP Comercial e
Cream Cracker, Biscoito Maria, Carne
Distribuidora
I.
Bovina, Colorau, Flocão de Milho, Leite
3900 12/04/2017
LTDA.
Sal,
de
Soja,
Óleo
Margarina,
em Pó,
Sopa de Cereais, Suco de Cajú, Suco de
Manga e Tempero Líquido.
Açucar Cristal, Alho em Pasta, Arroz,
Biscoito Cream Cracker, Biscoito Maria,
Carne Bovina, Colorau, Feijão, Flocão de 5.909
Milho, Leite em Pó, Suco de Cajú, Suco
de Manga e Tempero Líquido.

VALOR(R$)

57.658,00

36'417'00

6 ' 881 ' 60

24/04/2017

,.

8
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Gêneros armazenados

—

EM Joanna D'arc Castelo Branco.

Gêneros armazenados

-

Gêneros armazenados - EM Hugo Napoleão.

~

EM Maria do Carmo Melo.

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de Batalha/PI,
no período de 29/05 a 02/06/2017, 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
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distribuição de gêneros alimentícios), que a aquisição dos gêneros utilizados no preparo da
merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional de alimentação Escolar.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017

Ohjeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 79.952,67
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 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

I

PERÍODO EXAMINADO

I

I

IGestéo Financeira

IFevereiro a Maio/2017

[Monitoramento

Maneiro/2015 a Maio/2017

I

Maio/2017

I

I

_

IControle Social

IIIaneiro/2017

a

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

I

TEMAS

SUBTEMAS

II

Aplicação do Disposto no Decreto nº 7.507/2011 e
Gestéo Financeira na Resolução nº 44/2011
Eonfirmação da existência do objeto do Programa

2'1 a

II

2.4

2.6

J

"

'

Monitoramento

IICONSTATACOESI

Monitoramento das açoes empreen didas p elo ente
executor

x

Constatações:
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2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

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

7‘—J

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 7653-8, agência nº 3893—8, Banco do Brasil, meses de março, abril e maio
de 2017, consulta realizada em 11/05/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são divulgados por meio de disponibilização das 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.

2.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

F ato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente n º
7653-8, agência nº 3893—8, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº. 7653—8, agência nº. 3893—8, Banco do Brasil, meses de
março a maio de 2017,consulta realizada em 11/05/2017.

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

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:

%
RFNº
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A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em cónta 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.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 7653-8, agência 3893-8, Banco do Brasil, meses de março a
maio de 2017, consulta realizada em 11/05/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 7653-8, agência nº
3893-8, 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
49, da Resolução nº 44/2011.

2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

55

1ª e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, fevereiro & maio/2017, 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 && lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 7653-8, agência nº. 3893—8, Banco do Brasil, meses de março
& maio/2017, consulta realizada em 11/05/2017.

Análise da equipe:
nº .
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº. 7653-8, agência
de
débito
3893—8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa evidenciou-se que não houve
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
nº 44/2011.
os %% lº e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE

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

:

Fato:

E

do
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica
do
execuçao
&
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura de Batalha/PI em relação

(%
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Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Evidências:
E-mails da Diretoria de Ações Educacionais DIRAE, de 25/07/2017,
respondendo à consulta da equipe de auditoria formulada por email 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
(2016 e 2017) não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

2.6 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Batalha/PI utilizou recursos do PNATE e contratou
empresa para prestação de serviços de transporte de escolar, no entanto, foram utilizados
veículos tipos caminhonetes adaptados para o transporte de passageiros, inadequados para
a utilização no transporte de escolares, contrariando o disposto nos artigos 136 e 137, da
Lei nº 9.503, de 07/09/1997, (Código Brasileiro de Trânsito).

Evidências:
Relatórios fotográficos, conforme segue:

~
Ve1culos inadequados para

o

transporte de alunos

Veículos inadequados para o transporte de alunos
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Veículos inadequados para

o

transporte de alunos

Veículos inadequados para o transporte de alunos

Análise da equipe:
veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas Vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

Art. 136.

Os

I - registro como veículo de passageiros;

(grifo nosso);

inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
segurança;

II

—

horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas;

III - pintura de faixa

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade

e

tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da
parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade
superior da parte traseira,-

VI - cintos de segurança em número igual

VII

-

outros requisitos

e

a

lotação;

equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo

CONTRAN.
,.

.

.

,

refere o artzgo anterior devera ser afixada na
parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida,
sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade
estabelecida pelo fabricante.

Art. 137, A autorização

Sobre

a

a que se

matéria, o Tribunal de Contas da União TCU
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(lª Câmara), por meio do
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dª

l

Acórdão nº 3929/2014, de 15/07/2014, manifestou o seguinte:
"... 78. A observância às normas legais, principalmente o Código Nacional de
Transito, visa atender aos requisitos relacionados à segurança e ao conforto,
tais como o uso do cinto de segurança. Nesses termos, a decisão que reprovou
a conduta dos responsáveis fundamentou-se na utilização de veiculos
adaptados ('paus-de-arara'), mas inapropriados para o transporte escolar,
configurando grave infração à norma legal, que culminou na aplicação de
multa (art. 58, inciso II, da Lei 8443/1992). Assim, não há como acolher as
razões apresentadas.

(...) 14. No que tange às audiências, tanto o prefeito como sua secretária
municipal parecem entender legítima a utilização de veículos do tipo 'pau de
arara' no transporte escolar das crianças (...), procedimento inaceitável em
pleno século XXI, onde se pode contar com veículos adequados ao transporte,
sejam ônibus, vans ou outros veículos menores que revelem condições
adequadas de segurança e dignidade aos alunos. Nesse sentido, não observam
a finalidade dos veículos, vez que utilizam no transporte de pessoas,
especialmente, crianças, veículos de carga rusticamente adaptados sem
observância de critérios de segurança e conforto ('paus de arara'),
15. São inaceitáveis asjustificativas para o descumprimento da legislação ora
apresentadas pelos gestores, relativas a inexistência de registros anteriores
de acidentes, conforme comprovação da delegacia de polícia local, à
necessidade, em razão do relevo e da geografia, segundo os quais seria mais
seguro o transporte de alunos pelas estradas vicinais íngremes e dificultosas
mediante veículo tracionado denominado 'pau de arara', que o transporte por
ônibus, e que o município exigirá que esses veículos sofram adaptações, como
a instalação de cintos de segurança. Nem mesmo a instalação dos cintos de
segurança nas caçambas dos veículos terá 0 condão de torná-los próprios ao
transporte escolar...".

Recomendações:
2.6.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comunique ao FNDE sobre as
iniciativas que irá adotar para regularizar a situação quanto às inadequações nas condições
do transporte escolar, recomendando—se à DIRAE que acompanhe a situação junto ao
município, considerando eventual comprometimento do programa na localidade com
eventuais reflexos na análise da respectiva prestação de contas
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA D0 CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2014

Ohjeto 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
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comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 119.100,00
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

|

||

IGestão Financeira

PERÍODO EXAMINADO

Jbezembro/ZOI 6 &

[Acessibilidade

[%neiro/zmõ

&

Monitoramento

maneiro/2015

&

!

maio/2017

|

maio/2017

]

maio/201 7

|

Informação:
As questões apreciadas agrupam—se em subtemas que contextualizam os seguintes Temas:
& estão dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório,

Gestão Financeira e Acessibilidade
conforme segue:

|

TEMAS

SUBTEMAS

||

N
.
Aplicação do Disposto no Decreto nº 7507/2011 e
Gestao Financeira
na Resolução nº 44/2011
~

“CONSTATAÇÓEgl

.

~

~

'

Acessibilidade

"Acesso e adequação ao objeto do Programa

3.1 a 3.4
~

~ ~

“

3.5

;_I

~

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.g0v.br, os extratos das
contas correntes das Unidades Executoras do PDDE Acessibilidade, bem como identificou
beneficiários
o domicílio bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços,
nº
7º
CD/FNDE
Resolução
da
artigo
o
dos pagamentos realizados, em consonância com
O

(><

44/2011.

Evidências:
Telas de consulta, realizada em 11/05/2017, no portal do FNDE, referentes
seguintes Unldades
aos extratos bancários, meses de outubro de 2014 a maio de 2017, das
Executoras:
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[Escola

'IIBanco

.

[EM Dedília de Melo
IE. M. Joana D'arc. Castelo
IE. M. José

Rodrigues Neto

IE. M. José

Rodriguefs de Melo

Maria do Carmo Melo

IE. M.

Brasil ][
Brasil ][

3893-8

]]

Brasil

3893—8

ll

Brasil

[[

Branco

H

ll

Brasil

”(lenta corrente

“Agência

I]

ll
II

H

[

[

14501-7

l

[[

14504-1

l

ll

14502-5

3893-8

IL

3893-8

14536-1:

3893—8

H

l

14503-3
]

Análise da equipe:
Os 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
79 da

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

3.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras das
escolas: E. M Dedilia de Melo, EM. Joana D'arc Castelo Branco, E. M. José Rodrigues Neto,
E. M. josé Rodrigues de Melo e E. M. Maria do Carmo Melo, 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, realizadas em 11/05/2017, referentes
aos extratos bancários dos meses de maio de 2014 a maio de 2017 das seguintes Unidades
Executoras:

[Escola

"Banco

IBM Dedília de Melo
[E. M. Joana Darc Castelo Branco

“Brasil

[E. M. José Rodrigues Neto
[E. M. José Rodriguefs de Melo

“Brasil

]E. M.

Maria do Carmo Melo

"Brasil
“Brasil

“Brasil

"Agência
ll
[1

3893-8
3893-8

ll

3893-8

ll

3893—8

(I

3893-8

"Conta correntes
H

14535-x

ll

14501-7

ll

14504-1

Il

14502-5

ll

14503-3

l

l

]

]

l

I

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora são mantidos e movimentados exclusivamente nas

('
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contas específicas 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 são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período verificado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
às Unidades Executoras à conta do PDDE-Acessibilidade 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 4º 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 Banco do Brasil, em 11/05/2017, referentes aos
extratos bancários, meses de maio de 2014 a maio de 2017, das seguintes Unidades

Executoras:

[Escola

"Banco JIAgência

[EM Dedi'lia de Melo

[Brasil
“Brasil

IE. M. Joana
,E. M. José

D’arc Castelo Branco

Rodrigues Neto

“Brasil

[E.

M. josé Rodriguefs de Melo

"Brasil

[E.

M. Maria do Carmo Melo

“Brasil

“

3893—8

“

3893-8

“

3893—8

H

“

3893-8
3893-8

!Eonta correntes
“
ll
H

J
Jl

14536-X

I

l

14501-7
[

14504-1

[

14502-5
I

14503—3

I

Análise da equipe:
No período verificado pela equipe de auditoria, por meio dos extratos
bancários das contas correntes específicas das Unidades Executoras do PDDEAcessibilidade do município de Batalha/Pl, 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
nº
do caput do artigo 4º da Resoulçao CD/FNDE nº 44/2011 e no 51º, do art. 29 do Decreto
7507/2011.

3.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, não houve débitos de tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente específica das Unidades Executoras, bem como os recursos
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foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§19 e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, em 11/05/2017, referentes aos
extratos bancários, meses de agosto de 2013 a março de 2017, das seguintes Unidades

Executoras:
'

[Escola

“Agência

IIConta nº.

IBM Dedilia de Melo
M. Joana D'arc Castelo Branco

“3893—8

II14536—X

E

“3893-8

[Emei-7

IE. M. José Rodrigues Neto

”3893-8

“14504-1

IE. M. José Rodriguefs de Melo

"3893-8

“145025

”3893-8

”14503—3

ke

E. M. Maria do Carmo Melo

[

I

I

I

I

I

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras verificadas pela equipe de auditoria no município de Batalha/PI, verificou—se que
não houve débitos de tarfifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiros enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

3.5 Execução do objeto do Programa pelas UEX.

Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período de 29/05/2017 a
02/06/2017, nas Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos do PDDE—
Acessibilidade, verificou-se que foram executados os serviços e adquiridos os bens,
conforme previsto no Plano de Ação proposto pelas unidades escolares. Foram realizadas
Visitas às escolas contempladas com o PDDE Acessibilidade: E.M Dedília de Melo, E. M.
Joana D‘arc Castelo Branco, E. M. José Rodrigues Neto, E. M. José Rodrigues de Melo, E. M.
Maria do Carmo Melo, de modo a verificar a existência do objeto do programa, sendo
observado o seguinte: a) as escolas implementaram as adaptações necessárias a adequar o
acesso de estudantes com limitações de mobilidade, encontrando-se essas adaptações na
maioria dos casos, bem realizadas, tais como: adaptação de banheiros, construção de
rampas, alargamento de portas, colocação de piso tátil, entre outros. b) foram adquiridos
materiais didáticos relacionados às necessidades especiais dos alunos, para equipar salas de
recurso, tais como livros, brinquedos, equipamentos permanentes, entre outros, 0 quais se
—

*

))

~
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apresentavam em razoável estado de conservação.

Evidências:
Fotos das visitas às escolas EM Dedílía de Melo, E. M. Joana D'arc Castelo
Branco, E. M. josé Rodrigues Neto, E. M. José Rodriguefs de Melo, E. M. Maria do Carmo
Melo, conforme a seguir:

“'

27.

Sr,.

'

de corrimão e vaso

Adaptação de rampa de acesso

Adaptação rampa de acesso ao banheiro

Análise da equipe:
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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 plano de ações propospo pelas unidades escolares.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo

—

B.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 571.876,02
Extensão dos exames:

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

A verificação considerou os seguintes períodos

e

tema:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“dezembro/2016

&

]

maio/2017

I

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

TEMAS

“SUBTEMAS

GESTÃO FINANCEIRA

e

estão

IEONSTATAÇÓES

Aplicação do Disposto no
Decreto nº 7.507/2011 e na 4.1 a 4.4
Resolução nº 44/2011

Verificação do objeto
proposto pelo Programa

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:
Foi firmado o Termo de Compromisso PAC203005/2012 entre a Prefeitura
Municipal de Batalha/Pl e o FNDE, o qual previa a construção de 01 unidade de educação
infantil (Proinfância) tipo B, registrada no Sistema SIMEC com ID 24574. A Vigência, valores
repassados e situação da obra estão descritos a seguir:
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TC

. '
V'lººªºlª

ID

ºbrª

Valor Global
FNDE (R$)

Valor

Percentual Situação da

%%%ªãª; Repassado Obra

29/05/2012
03005/2012

24574

a

40%

1.429.690,05 571.876,02

30/06/2016

“1.429.690,05 [571.876,02

[Total

inacabada

"'
H

A equipe de auditoria verificou ”in loco" que a creche foi iniciada fisicamente,
porém, está inacabada, com o termo de compromisso expirado, situação descrita em
constatação própria deste Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, em endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do Município de Batalha/Pl relativos ao Proinfância, no período de
01/07/2012 a 01/05/2017, 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 13106—7, Agência nº 3893—8, Banco do Brasil, meses de julho de 2012 a
maio de 2017.

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

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

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

Fato:

recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
nº 13106-7,
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, ele
Os repasses dos

agência nº 3893-8, em consonância com

o

of

artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
3

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
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bancários da conta corrente nº.13106—7, agência nº 3893-8, Banco do Brasil, meses de juho
de 2012 a maio de 201.7.

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

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 eno â 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 13106—7, agência nº 3893-8, Banco do Brasil, meses de julho
de 2012 a maio de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 13106-7, agência nº
3893-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29 , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.

4.4 Os ditames dos

55

1º

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011 foram cumpridos.
Fato:
Verificou—se que durante o período de execução do Proinfância não foram
cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na
finalidade do Programa, em consonância com os 55 lª e 29, respectivamente, do 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 13106—7, agência nº 3893-8, Banco do Brasil, meses de julho
de 2012 a maio de 2017.

Análise da equipe:
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Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 13106-7, agência nº
3893-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa evidenciou-se que não foram cobradas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do
Programa, em consonância com os 55 lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

4.5 Obra(s) inacabada(s).

Fato:
Em verificação in loco realizada nas obras de construção da unidade do
Proinfância, bem como análise documental realizada no Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, verificou-se que a obra referente à

construção de creche localizada na AV. Coronel Messias'Melo, Rua Projeta s/n, Centro (ID
24574), está inacabada, sem perspectiva de continuidade da execução em curto prazo e sem
possibilidade de inserção de novos dados no SIMEC, contrariando o disposto no art. Sº,
Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE n913, de 08/06/2012 e alterações posteriores,
bem como o disposto no inciso I combinao com 0 VI do Termo de Compromisso PAC2
3005/2012 No SIMEC & obra está como 14,89% executada segundo a empresa contratada
pelo FNDE. Destaca—se que o termo de compromisso PACZ 3005/2012 terminou sua Vigência
em 30/06/2016.
.

Evidências:
Telas de consulta do SIMEC, realizada em 02/06/2017 e verificação in loco no
dia 02/06/2017, conforme relatório:

~

Obra inacabada.

Obra ina

hada.
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Obra inacabada.
_

Obra inacabada.

~

Obra inacabada.

Obra inacabada.

Análise da equipe:
A construção da creche objeto do termo de compromisso TC 3005/2012, com
vigência até 30/06/2016, está paralisada e obra está com status de inacabada no SIMEC.
Com a descontinuidade de execução por parte da Prefeitura Municipal verificou-se riscos à
integridade física da construção por depredação e vandalismo, com a possibilidade de perda
dos investimentos já realizados, O que pode caracterizar prejuízo ao erário, contrariando o
disposto no art. 5º, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE nº13, de 08/06/2012 e
alterações posteriores.

Recomendações:

4.5.1ÁDIGAP
Avaliar imediatamente a situação apresentada e ,considerando que a vigência
do termo de compromisso expirou, adotar as medidas necessárias que garantam a
quantificação dos danos e a reparação ao erário federal
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
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itens especificos 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 1.7, 1.8, 2.6 e 4.5 foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem
atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações
para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 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.

'

5.4. 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.
5.5. 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: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.7.1, 1.8.1, 2.6.1 devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar a Coordenação de Auditoria desta AUDIT (COAUD)
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 o)
na
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados
as
conjunto
em
programas,
respectivos
dos
definição dos parâmetros de monitoramento
dos
e
CGU
da
recomendações
das
demais determinações e recomendações do TCU e
relatórios da Auditoria lnterna,bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min.
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Públicos, TCEs

e

TCMs

e

da Ouvidoria do FNDE. Recomendações: 1.7.1; 1.8.1; 2.6.1;

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 Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
1.7.1; 1.8.1; 2.6.1;
—

—

—

—

6.4. à DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proifância), atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.5.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar
a Coordenação de Auditoria (COAUD) acerca das providências adotadas com relação a
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 Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
Recomendação: 4.5.1,6.5. a DIGAP: encaminhar 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 4 Proinfância; 4.5.1;
-

—

6.6. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

6.7.

—

DIFIN, para subsidiar

Coordenação de Auditoria

a

análise da prestação de

-

COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIRAE, contida no subitem 1.7.1, 1.8.1 e 2.6.1; e à DIGAP, contidas no
subitem 4.5.1;
a

6.8. à Prefeitura do Municipio de Batalha/PI, para conhecimento.

Em 21/07/2017

~

DIVAP/QORAP/AUDIT

~
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 11 12017
DESPACHO

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

Em

3/35 zm
“C*—hehe

da DIVAP

~

De acordo.

A apreciação da Senhor Auditor-Chefe.

ElnÃL/o—Z/ Zel?

Coordenadora da CORAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI 0482578).

EmA/ºl!

íonAuditor—Chefe
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