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Auditoria realizada no período de 26

a 30 de

junho de 2017 com

objetivo de

o

verificar, no âmbito da entidade executora, os macroprocessos finalísticos - Gestão
Financeira, Monitoramento, Controle Social e Acessibilidade. Foram verificados
mecanismos e ações de controle da Autarquia, bem como procedimentos na entidade
inspecionada, priorizando os Temas e Programas definidos no Plano Anual de Auditoria
lnterna— PAINT/2017, considerados relevantes no contexto em que o FNDE atua:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS.
nº 112/2017, referente ao item 25 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira,- Monitoramento e Controle Social.
—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício
nº
OS
113/2017, referente ao item 26 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

2017

_

—

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE,
exercício 2016 OS nº 114/2017, referente ao item 27 do PDM PAINT/201.7 Anexo III.
Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

—

PAC 11 / PROINFANCIA, exercício 2013 - OS nº 115/2017, referente ao item 28
do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira e Monitoramento.

1. PROGNACIONAL 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 financeiroszR$ 263.345,60
Extensão dos exames:
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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 PDAl. As questões apreciadas foram agrupadas
em subtemas que contextualizam os seguintes Temas: Gestão Financeira, Monitoramento e
Controle Social e estão dispostas no grupo de constatações consignadas neste Relatório.
de alimentação Escolar

—

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos.-

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

“março/2017 a junho/2017

Monitoramento

"Janeiro/2015 a junho/2017

[Controle Social

”Agosto/2016 a junho/2017

l

]

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.

Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou no endereço eletrônico www.fnde.gov.br os repasses
destinados ao Município de São Gonçalo/R] relativos ao Programa Nacional de Alimentação
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 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira extratos bancários da agência 0394-8, conta corrente
94428-9, Banco do Brasil, meses de março/2017 ajunho/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.
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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 na conta corrente específica aberta na
agência 0394-8, c/c 94428-9, Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira extratos bancários da agência 0394—8, conta corrente
94428—9, Banco do Brasil, meses de março/2017 ajunho/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na conta específica do Programa, conforme
previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

&&

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução (ID/FNDE nº

Fato:
No período observado, março/2017 a. junho/2017, não se identificaram débitos
pertinentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na
finalidade do Programa, em consonância com os 55 lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
movimentação financeira extratos bancários da agência 0394—8, conta corrente
94428—9, Banco do Brasil, meses de março/2017 & junho/2017.

referentes

à

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da agência nº 0394—8, conta corrente nº
94428-9, Banco do Brasil, específica do Programa evidenciou-se que 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 lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
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Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de São Gonçalo/Rj no período de 26 a
verificou-se
a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
29/06/2017,
Programa de Alimentação Escolar referentes aos dois repasses do exercício de 2017

(repasses em 07/03

e

05/05).

No entanto, conforme notas fiscais e verificação in loco nas escolas da rede
municipal de ensino constatou—se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios,
bem como restou evidenciada & oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no

período.

Segundo o Gestor Municipal, os gêneros alimentícios utilizados foram
adquiridos com recursos próprios, sendo entregues diretamente nas unidades escolares,
conforme cronograma de entrega do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria
Municipal de Educação, que após conferência pelos funcionários das escolas datam e
assinam os romaneios de entrega.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 94428-9, agência 0394-8, Banco do Brasil, meses de
março/2017 & junho/2017, Relatório fotográfico das escolas visitadas e cópias de notas
fiscais exemplificadas, conforme quadros demonstrativos I e II:

Quadro
[Nº

I

"Escolas visitadas

“Código Escola (INEP)

“Número alunos

]

Lm

Formando Vidas

“33145601

”158

]

[02

George Savalla Gomes “33167150

"159

J

[03

Castello Branco

[33089159

"2156

[04

Amaral Peixoto

|33089558

"1000

|05

]aquim Lavoura

“33091528

“374

,

06

Jardim de Infância
Menino Jesus

33089949

195

~
~

|07

Albertina Campos

~

"33089531

~
~

“245

[08

“Irene Barbosa Ornellas "33090912

“1527

09

]Éstephânia de Carvalho 33090750

11323

10
11

12
13

Mentor Couto
Florísbela Maria Nunes
Haase
“UE/ita Maria de Jesus

gªléríª
entes

de

Mªtºs

33089400
33091510
33091536
33089701
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470
167

347
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Quadro

II

Notas fiscais pagas com recursos próprios - Produtos Perecíveis
Perecíveis
Empresa

“Produtos

”NF. Nº

"Data

e não

"Valor R$

I

Fígado bovino,
carne bovina,
fígado de
frango, peito de
frango, peixe
cação, salsa,
abacate,
abobora,
abobrinha,
aipim, alface,
alho, banana

Comissaria
Aérea Rio
Janeiro Ltda

prata, batata
doce, batata
inglesa,
beterraba,
048545
brócolis,
cebola, chuchu,
couve flor,,
inhame, laranja
pera, laranja
lima, limão,

27/03/2017

770.786,42

maça, mamão
formosa,
manga,
melancia,
melão, ovo,
pepino, quiabo,

repolho branco
e tomate longa
Vida.
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Comissaria
Aérea Rio
janeiro Ltda

Fígado bovino,
carne moída,
fígado de
frango, peito de
frango, peixe
cação,
espinafre,
salsa, abacate,
abobora
madura,
abobrinha, alho
nacional,
banana prata,
batata inglesa,
beterraba,
cebola branca,
cenoura,
chuchu,
inhame, laranja
pera, limão,
048753
maça, mamão
formosa,
melancia,
melão, ovo,
tomate longa
vida, arroz,
arroz
parbolizado
aveia em

07/04/2017

1.301.593,68

farinha, farinha
de mandioca,
farinha de
_trígo, farinha
láctea, feijão
carioca, feijão
preto, fubá,
mistura para
mingau e
açúcar refinado

na
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Fígado bovino,
carne moída,
fígado de
frango, peito de
frango, peixe
cação, abacate,
abobora
madura, alho
nacional,
banana prata,
batata inglesa,
beterraba,
cebola branca,
cenoura,
inhame, limão,
maça, mamão
formosa,
melancia, ovo,
tomate longa
vida, arroz,
arroz
parbolizado
aveia em
049246
farinha, farinha
de mandioca,
-

Comissaria
Aérea Rio
janeiro Ltda

10/05/2017

773.150,40

farinha de
trigo, farinha
láctea, feijão
carioca, feijão
preto, fubá,
mistura para
mingau, açúcar
refinado, sal
refinado,
bebida láctea
sabor frutas,

leite integral,
massa

alimentícia
espaguete,
massa

alimentícia
parafuso e
polpa de
tomate
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Banana prata,
maça,

VF da Rosa
Refeições

melancia,
abacate, aipim,
alho, batata,
003822
beterraba,
cebola,
cenoura,
repolho, salsa e

13/06/2017

532,79

003881

14/06/2017

2.231,40

004019

20/06/2017

3.150,77

ovos.

VF da Rosa
Refeições

Banana prata,
maça,
melancia,
abacate, aipim,
alho, batata,

beterraba,
cebola,
cenoura, salsa e
ovos

VF da Rosa
Refeições

Patinho carne
bovina, filé
peito frango,
fígado bovino

'

Carne bovina,
VF da Rosa
Refeições

filé de peito de 004055
frango e fígado

21/06/2017

676,30

21/06/2017

955,13

21/06/2017

1.323,39

bovino

Biscoito doce,
suco

VF da Rosa
Refeições

concentrado,
arroz, feijão,
macarrão, sal, 004042
polpa de
tomate, biscoito
salgado e
Vinagre
Biscoito doce,
suco

VF da Rosa
Refeições

concentrado,
arroz, feijão,
fubá de milho,
farinha de

004039

aveia,

macarrão, sal,
polpa de
tomate e
Vinagre

%
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Achocolatado
em pó, biscoito
doce, suco

concentrado,
arroz
parboilizado,
feijão preto,
fubá de milho,
farinha de
004165
aveia, macarrão
parafuso, sal
refinado,
açúcar, óleo de
soja, polpa de
tomate, mistura
para mingau,

VF da Rosa
Refeições

23/06/2017

5.225,06

23/06/2017

3.191,85

26/06/2017

8.026,59

leite integral e
biscoito salgado
Biscoito doce,
suco

concentrado,
arroz
parboilizado,
feijão preto, sal
refinado, óleo
004154
de soja, polpa
de tomate,
mistura para
mingau, leite

VF da Rosa
Refeições

integral e
biscoito salgado
e vinagre
Achocolatado
em pó, biscoito
doce, suco

concentrado,
arroz
parboilizado,
feijão preto,
fubá de milho,

farinha de

VF da Rosa
Refeições

aveia, sal

'

004239

refinado,
açúcar, óleo de
soja, polpa de
tomate, mistura
para mingau
biscoito
salgado e
vinagre

l.“-
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armazenados
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ros alimentícios armazenados

-

E.Mjoaquim Lavoura - alimentos perecíveis estocados

«.:,

E.Mjoaquim Lavoura - Alunos na hora de sen/ir

a

u_u.»
.4
merenda escolar

~

&
ojcsus - Gêneros alimentícios armazenados
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EM Mentor Couto - Gêneros alimentícios armazenados

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município, no período
de 26 a 29/06/2017, verificou—se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios
para Alimentação Escolar no primeiro semestre de 2017, sendo constatado, ainda, por
análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura, que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos próprios.

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

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE

Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que foram
repassados as Unidades Executoras, 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.
1.5 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco“ por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo/R] em relação à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Evidências:

%
.

\
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E-mails da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 08/06/2017 e de
22/06/2017, respondendo à 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, tendo sido
informado ainda, que o último ocorreu no exercício de 2008.

1.6 Ausência de emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de
contas do Programa.

Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na
data de 18/04/2017, no período da inspeção o Conselho de Alimentação Escolar - CAE ainda
não havia emitido o Parecer da prestação de contas do exercício de 2016, sendo que a data
final prevista para emissão do respectivo Parecer junto ao SIGECON expirou-se em
14/06/2017, conforme Resolução CD/FNDE/MEC nº 03, de 23/02/2017.

Registra-se que em consulta ao SIGPC, na data de 18/09/2017, verificou-se
que o CAE ainda não emitiu 0 Parecer da prestação de contas do exercício, sendo que a
Vigência foi prorrogada para 04/10/2017, por força da publicação da Resolução
CD/FNDE/MEC nº 10, de 09 de agosto de 2017.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 19/06/2017, Questionário aplicado ao
CAE pela equipe de Auditoria em 26/06/2017 e Ofícios nºs OOQ/CAE/SG/2017, de
07/02/2017 e nº 056 de 13/06/2017 que solicitaram & documentação para análise e
apreciação.

Análise da equipe:
Considerando a Resolução CD/FNDE/MEC nº 10, de 09 de agosto de 2017,
que prorrogou o prazo para emissão de parecer, por meio do Sistema de Gestão de
Conselhos - SIGECON, em quarenta e cinco dias, após a data relacionada no caput deste
artigo, o que corresponde ao término em 4 de outubro, e ainda que que no período da
fiscalização o CAE ainda não havia emitido o parecer conclusivo, o Conselho deverá atentar
para o novo prazo estipulado.

Recomendações:
1.6.1 A DIRAE

Notificar

ao CAE para que atente na apreciação das contas e o

registro da
X
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emissão do parecer ocorra no prazo previsto, conforme disposto na Resolução
CD/FNDE/MEC nº 10, de 09 de agosto de 2017.
1.7 Não ocorreu restrições quanto à disponibilização da documentação
comprobatória ao Conselho.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE informou, em reunião realizada em
26/06/2017, que tem acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa para
análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas, e que esses
documentos são encaminhados em boa condições físicas para análise e emissão de Parecer.
O

Evidências:
Questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 26/06/2017,
Ofícios nºs 009/CAE/SG/2017, de 07/02/2017 e nº 056 de 13/06/2017 que solicitaram a
documentação para análise e apreciação e Ofício s/n, de 28/06/2017 emitido em
atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-001/2017, de 28/06/2017.

Análise da equipe:
Conforme em entrevista e Visita ao Conselho de Alimentação Escolar CAB e
resposta a SA nº 015-001/2017, de 27/06/2017, o Conselho informou que tem acesso regular
aos documentos e que não ocorreu restrições quando a disponibilização da documentação
por parte da Prefeitura.
—

1.8 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar
CAE
(relatórios de Visitas às escolas e Ofícios encaminhados à Prefeitura), bem como a entrevista
realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho desempenhou
satisfatoriamente suas atribuições, no processo de licitação, distribuição, entrega e
armazenamento dos gêneros alimentícios e demais procedimentos inerentes a execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, com a participação efetiva dos conselheiros, de
acordo com as competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto
do Programa.
—

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 26 a 29/06/2017,- Ofícios nºs 051/CAE/SG/2017, de 18/05/2017 (questionamento
do CAE sobre o atraso nos trâmites do pregão eletrônico), Oficios nº 016, de 21/02/2017 e
018, de 07/03/2017 (apuração denúncia), Oficios nºs 009, de 07/02/2017 e 13/06/2017
(solicitação documentos para emissão de Parecer); resposta do CAE ao Questionário
aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017 e relatórios de Visitas apresent dos pelo
CAE, conforme quadros demonstrativos:

ªx)
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Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica
[Nº

[[Escolas visitadas

[01

[[Formando Vidas

—

FNDE.

[[Código Escola (INEP)

[

33145601
1

[02

[George Savalla Gomes

[03

[gastello Branco

33167150

[

7133089159
1

104
105

—[[Amaral Peixoto

[[loaquim Lavoura

[[33089558

1

TE33091528
1

jardim

de Infância
Menino Jesus

33089949

[[êlbertina Campos

33089531

O6

[07
[08

[[Irene Barbosa Ornellas [[33090912

[09

Estephânia de Can/alho [33090750

[10

Mentor Couto

[
[

[

133089400
l

11

[12

1511;183:8121

Maria Nunes

[[]0víta María de Jesus

.

1 33091536

Valéria de Matos
Fontes

13

33091510
[

33089701

Relatório de Escolas Municipais inspecionadas pelo CAE.
Nº
[01

Éiãfâãiíªêífããªiíiª
“Castello Branco

Códigº Escºlª

(INE“

1133089159

3533133305
112200
1

Coronel Amarante

102
~

~

[03

[[Ernani Faria

104

”Mariana Sodré

1133091838

11170

1133091218

111081

[
1

1133090416

11107
1

05

ªsgªºsâgªgªªám

33201200

[06

“Alfredo c. Soares Dutra 133089540

107

[[Iovíta Maria de Jesus

120
111100
1

1133091536

1213
1

108

11Amara1

Peixoto

1133089558

[1100
1

[09

Leonor Correa

[[33089639

[[608

[10

Lúcio Thome 'Feiteira

1133091439

11256

11

Ricardo
133323310

33089523

[

1
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Análise da equipe:
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Verificou—se que o Conselho de Alimentação Escolar — CAE vem atuando no
acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados, bem como a
entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho está
desempenhando satisfatoriamente suas atribuições de acordo com a legislação vigente,

1.9 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponível na aba CAE Virtual, em
19/06/2017, e aplicação de questionários junto aos membros do Conselho de Alimentação
Escolar CAE, em 26/06/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo
com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
»

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE (Acesso
em 19/06/2017), aplicação de questionário junto aos membros do Conselho de Alimentação
Escolar CAE, em 26/06/2017.
—

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.

1.10 O Conselho demonstra

ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de Visitas às escolas e, também, pela
aplicação de questionários junto aos membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE,
em 26/06/2017, verificou-se que 0 Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes
são pertinentes conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Aplicação de questionário pela equipe de Auditoria em 26/06/2017 e relatórios
de Visitas apresentados pelo CAE.

Relatório de Escolas Municipais inspecionadas pelo CAE.
Nº

Códigº Esººlª (INEP)

3133333335

Íãâiãulados

[01

"Castello Branco

102

"Coronel Amarante

“33091838

”170

[os

“Ernani Faria

“33091218

“1081

[04

”Mariana Sodré

"33090416

“107

l

33089159

2200

l

J

l

l

ª;
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3253983322“

1ª

33201200

120

~

~

|06

[Alfredo c. Soares Dutra “33089540

|1100

[07

~

[Jovita Maria de Jesus

“33091536

[213

|08

“Amaral Peixoto

“33089558

1100

09

Leonor Correa

[33089639

608

10

Lúcio Thome 'Feíteira

33091439

256

~

~

Ricªrdº

11

~

~ ~

33089523

1833323210
~

|

]
|

260

~ ~
~

Análise da equipe:
Pela documentação apresentada e questionário aplicado junto aos membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 26/06/2017, constatou-se que os membros do
CAE possuem conhecimento para desempenhar suas atribuições, conforme disposto no
artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.11 Capacitação e/ou orientação dos conselheiros pelo FNDE para
exercício de suas funções.

Fato:
Segundo entrevista realizada por meio de questionário padronizado aplicado
no dia 26/06/2017, o Conselho informou que 02 membros participaram do curso on line
(Formação pela Escola) sobre Agricultura Familiar para ser utilizada no exercício de suas
funções.

Evidências:
Questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Análise da equipe:
Segundo o CAE, 02 (dois) membros participaram do módulo Agricultura
Familiar promovida pela Formação da Escola/FNDE para aplicação no exercício de suas
funções.

1.12 Busca de apoio técnico pela Entidade junto ao FNDE.

Fato:
O Conselho, em caso de dúvidas ou dificuldades na fiscalização dos recursos
sempre procura apoio técnico junto ao FNDE

Evidências:
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Questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 26/06/2017, e
Oficio CAE s/n de 28/06/2017, em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-001/2017,
de 27/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015—001/2017, de 27/06/2017, o
Conselho por meio do Ofício s/n de 28/06/2017, apresentou a seguinte justificativa:

"Procuramos sempre seguir a cartilha
quando precisamos fazemos contato telefônico“.

e as

orientações do próprio FNDE. E

Análise da equipe:
Verifica—se que o CAE busca aprimorar as competências previstas na
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, particularmente ao artigo 35, quando solicita
apoio ao FNDE quanto às dúvidas surgidas de modo a melhorar a fiscalização e aplicação
dos recursos do Programa.

1.13 Atendimento pelo FNDE às solicitações do Conselho.

Fato:
Segundo o CAE, as respostas do FNDE quanto aos questionamentos
realizados pelo Conselho são efetivas para solucionar eventuais dificuldades na execução do
Programa.

Evidências:

CAE

3/11

Questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 26/06/2017e Oficio
de 28/06/2017, em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 015-001/2017, de

27/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015-001/2017, de 27/06/2017, o
Conselho por meio do Ofício s/n de 28/06/2017, apresentou a seguinte justificativa:

"sim na maioria das vezes as respostas são efetivas para solucionar eventuais,
dificuldades na execução do Programa".

Análise da equipe:
Em resposta à Solicitação de Auditoria 0 CAE esclarece que as respostas são
efetivas, na maioria das vezes nas solicitações para solucionar eventuais dificuldades na
execução do Progama.

\ %
~

1.14 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.

J
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Fato:
Conforme verificação "in loco", bem como pela aplicação de questionário com
membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 26/06/2017, constatou-se que o
Conselho vem recebendo da Prefeitura de São Gonçalo/RJ, infraestrutura para execução das
atividades de sua competência tais como: local para as reuniões; disponibilidade de
equipamento de informática; transporte para deslocamento dos membros aos locais
relativos ao exercício de suas atividades, conforme previsão do art. 36, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013. Contudo o Conselho alegou que não dispõe de internet , linha
telefônica e um carro exclusivo para o atendimento do CAE.

Evidências:
Questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017, Ofício CAE s/n
de 28/06/2017, em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015—001/2017, de 27/06/2017 e

relatório fotográfico conforme

a seguir:

Local onde funciona os Conselhos.

Instalações CAE.

Equipamentos CAE.

Sala do Conselho de Alimentação Escolar.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 015—001/2017, de 27/06/2017, o
Conselho por meio do Ofício 3/11 de 28/06/2017, apresentou a seguinte justificativa:

"Falta na verdade alguns meios de contato na própria estrutura do Poder
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Executivo para o bom funcionamento do CAE. Ex: falta internet, linha
telefónica, um carro exclusivo para o atendimento do CAE".

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do CAE
está adequada, no entanto, conforme alegado pelo Conselho para o bom funcionamento
deste é necessário internet , linha telefônica e um carro exclusivo para o uso do CAE, em
consonância com o previsto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Recomendações:
1.14.1 A PREFEITURA

Avaliar e adotar medidas concretas visando assegurar ao Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar
o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO

A0 TRANSP DO ESCOLAR

-

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeirosiR$ 64.203,84
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI. As questões apreciadas foram
agrupadas em subtemas que contextualizam os seguintes Temas: Gestão Financeira,
Monitoramento e Controle Social e estão dispostas no grupo de constatações consignadas
neste Relatório.
—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes periodos:

[TEMA

"PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

"março/201 7

!Monitoramento

IUaneiro/Z 015 a junho/2017

[Controle Social

”Agosto/201 6 a junho/201 7
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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.

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou no endereço eletrônico www.fndegovbr os repasses
destinados ao Município de São Gonçalo/Rj relativos ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do 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 7º da Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira extratos bancários da agência 0394—8, conta corrente
91062-7, Banco do Brasil, meses de março/2017 a junho/2017.

Análise da equipe:
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
Bº do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE. nº 44/2011,
Os

de 25/08/2011.

2.2 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 na conta corrente especifica aberta na
agência 0394-8, C/C 91062—7, Banco do Brasil em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira extratos bancários da agência 0394—8, conta corrente
91062—7, Banco do Brasil, meses de março/2017 ajunho/2017.

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

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ocorreu
exclusivamente por meio eletrônico, os quais foram devidamente identificados, conforme os
termos do caput do artigo 4-9 da Resolução CID/FNDE nº 44/2011 e no 5 1º, do art. 29 do

Decreto nº 7507/2011»

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira extratos bancários da agência 0394-8, conta corrente
91062-7, Banco do Brasil, meses de março/2017 ajunh0/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da agência 0394-8, conta corrente 91062-7,
Banco do Brasil evidenciou-se & adequação das movimentações fínanceíras,os quais foram
devidamente identificados, conforme caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011
e no & lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

55

lº

e

zº, Art.r4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, março/2017

& junho/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 na
finalidade do Programa, em consonância com os êã lº e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da
Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira aos extratos bancários da agência 0394-8, conta
corrente 91062-71 Banco do Brasil, meses de março/2017 ajunho/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da agência nº 91062-7, conta corrente nº
Brasil S.A, específica do Programa evidenciou-se que não foram cobradas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como OSâCLIFSOS
0394—8, Banco do
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foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade
do Programa, em consonância com os 55 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
2.5 Existência de veículos adaptados aos portadores de deficiência.

Fato:
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo/Rj oferece acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiências físicas, mentais, Visuais .e/ou auditivas por meio de transporte
escolar adaptado e acessível ao público alvo do Programa pagos com recursos próprios.
No entanto, os ônibus adaptados contratados pela Prefeitura não possuem
rampa de acesso de cadeirantes, sendo necessária a intervenção do motorista para acesso
do cadeirante ao veículo, conforme demonstrado no relatório fotográfico.
Registra—se que os recursos transferidos pelo FNDE foram utilizados no
pagamento de despesas com seguros DPVAT Seguradora Líder, em 20/04/2017, conforme
previsto no art. 14, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 5, de 28 de maio de 2015.

Evidências:

Questionários padronizados aplicados
CACS/FUNDEB, em 29/06/2017

e

ao

gestor do PNATE

e

ao

Relatório fotográfico:

~

~Onibus

~

acessível Caminho da Escola.

Onibus acessível do Caminho da Escola

ônibus adaptado contratado pela Prefeitura.

Ónibus acessível do Caminho da Escola
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~

Onibus adaptado com presença de monitor.

~~

’[mns )orle escolar ada 1) ta do na º [) ossni r ampa p ara
~

Om us adaptado contratado pela Prefeitura.

*

a e n tlada dos

alunos no veículo

~

"

'

'"

"

"

"

Om us Caminho da Escola no aguardo da saida dos alunos.

~

Análise da equipe:
Em análise aos Sistemas Internos do FNDE e extratos bancários da agência nº

3948, conta corrente nº 91062—7, Banco do Brasil, constatou-se que a Prefeitura Municipal
de São Gonçalo/RJ“ utilizou os recursos repassados pelo FNDE para pagamentos de despesas
com seguros DPVAT SeguradOra Líder, em 20/04/2017, conforme previsto no art. 14, da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 5, de 28 de maio de 2015.
Em inspeção aos roteiros do transporte escolar, bem como em entrevistas ao
gestor do Programa e aos membros do CACS/FUNDEB, realizados por meio de questionário
padronizado, constatou—se que a Entidade executa de forma regular o Programa, em
especial, quanto a acessibilidade do transporte escolar para alunos com deficiência com
utilização de recursos próprios.

Recomendações:
2.5.1 A PREFEITURA

Avaliar

e

providenciar rampa de acesso de cadeirantes nos transportes

contratados adaptados, como forma de prevenção de acidentes

e

segurança dos alunos.

&

2.6 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreeªlidas
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pela entidade na execução do Programa.
Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento in loco por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo/R], em relação à
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Evidências:
E-mails da Diretoria de Ações Educacionais DlRAE, de 25/07/2017,
respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e-mail datado de 24/07/2017
sobre 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 à execução do Programa.

(2016

e

2.7 Ausência de disponibilização de documentos comprobatórios pela

Entidade ao Conselho.
Fato:
De acordo com os membros do CACS/FUNDEB a Prefeitura não disponibilizou
os documentos comprobatórios da execução e da prestação de contas do Programa

Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar, exercício de 2016.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, em 26/06/2017, Ofício nº 071/FUNDEB/2016, de de 27/09/2016, que solicita a
prestação de contas do 2º trimestre de 2016, referente ao PNATE e questionário aplicado ao
CAOS/FUNDEB pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Análise da equipe:
A análise da prestação de contas do Programa, no exercício de 2016 ficou
prejudicada pela não disponibilização de documentos comprobatórios pela Entidade ao
Conselho.

Considerando o disposto § 13 do art. 24 da Lei nº 11494, de 2007, que
estabelece que cabe ao Conselho acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos
à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e, ainda, receber
e analisar as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres
conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
Recomendações:
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2.7.1 A PREFEITURA

Disponibilizar ao CACS/FUNDEB sempre que for solicitado, os documentos
comprobatórios da execução e da prestação de contas do Programa, com Vistas a análise e
emissão de Parecer Conclusivo.

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

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas
SIGPC na data de 31/05/2017, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB - CACS/FUNDEB emitiu o Parecer da prestação de contas do exercício de 2016 na
data de 12/06/2017, sendo desfavorável a aprovação da prestação de contas.

—

Registra-se que nos exercícios de 2012, 2013 e 2014 encontram—se com
situação de prestação de contas "notificada por omissão“, em razão da não apresentação do
Parecer Conclusivo pelo Conselho.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 13/09/2017, Reunião com membros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em
26/06/2017, Parecer referente à prestação de contas do PNATE ano 2016, de 12/06/2017 e
resposta do CAOS/FUNDEB ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em

26/06/2017.

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, no entanto as prestações de contas dos exercícios de 2012, 2013 e
2014 encontram—se com pendências de análise pelo Conselho de Acompanhamento e'
Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB.
—

Recomendações:

2.8.1A DIRAE

Notificar

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do
Municipio de São Gonçalo/RJ, para que regularize as situações das prestações de contas dos
exercícios de 2012, 2013 e 2014 pendentes de análise, relativo ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar PNATE.
o

—

2.9 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.

r\\

Fato:

x

R.F.Nº 13/2017

l PREF

MUN DE SAO GONCALO

26 de 45

»

Os documentos apresentados pelo Conselho de Acompanhamento e

Controle
Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB (relatórios de visitas às escolas e Ofícios ) indicam que
0 Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa, bem como a entrevista realizada por meio de
questionário padronizado demonstram que o Conselho realizou visitas nas escolas
procedendo a regular verificação da execução do Programa.
—

Evidências:
Oficios nºs 071 e O76/CACS/FUNDEB/2016, ambos de 27/09/2016, 084, de
09/11/2016, 085, de 17/11/2016 e resposta do CACS/FUNDEB ao questionário aplicado pela
equipe de Auditoria em 26/06/2017 e relatórios de visitas apresentados pelo CAC S/FUNDEB
das seguintes escolas municipais: João Belchior Marques Goulart e ltaitincliba.

Análise da equipe:
Verificou—se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social. do
FUNDEB CACS/FUNDEB vem atuando no acompanhamento do objeto do Programa. Os
documentos apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de questionário
padronizado demonstram que o Conselho realizou visita às escolas e demais procedimentos
inerentes as suas atribuições.
—

2.10 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE, disponível na aba CACS—FUNDEB, e da
reunião com membros do Conselho, em 26/06/2017, 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
19/06/2017, reunião com membros do CAOS/FUNDEB, gestores da entidade realizada em
26/06/2017, e resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em
26/06/2017.

Análise da equipe:
A constituição do CACS/FUNDEB, está de acordo com disposto no artigo 24
nº
da Lei
11.494, de 2007.

2.11 O Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Em Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 26/06/2017, verificou—se
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que

0

Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são conferidas.

Evidências:
Reunião com membros do CACS/FUNDEB, realizada em 26/06/2017
resposta ao questionário aplicado ao Conselho pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

e

Análise da equipe:
Os

membros do CACS/FUNDEB possuem conhecimento para desempenhar

suas atribuições.

2.12 Capacitação e/ou orientação dos conselheiros pelo FNDE para
exercício de suas funções.
Fato:
Os conselheiros informaram que receberam capacitação online, por meio do
Formação pela Escola para o melhor desempenho das atribuições.

Evidências:
Reunião com membros do CACS/FUNDEB, realizada em 26/06/2017
resposta do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em 26/06/2017.

e

Análise da equipe:
O FNDE realizou capacitações aos conselheiros do CACS/FUNDEB, na
modalidade à distância. Durante a vigência do atual CACS/FUNDEB, membros participaram
de capacitações promovidas pelo FNDE.

A capacitação tem como objetivo aprimorar o acompanhamento
recursos transferidos ao PNATE e sua regular aplicação.

e

controle dos

2.13 Busca de apoio técnico pelo Conselho junto ao FNDE.

Fato:
O Conselho, em caso de dúvidas ou dificuldades na fiscalização dos recursos
sempre procura apoio técnico junto ao FNDE, por meio do telefone 0800616161,
.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, em 26/06/2017 e questionário aplicado ao CACS/FUNDEB pela equipe de
Auditoria em 26/06/2017, e Ofício CACS/FUNDEB 3/11 de 29/06/2017, em atendimento à
Solicitação de Auditoria nº 015-003/2017, de 27/06/2017.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 015—003/2017, de 27/06/2017, o
Conselho por meio do Ofício s/n de 29/06/2017, afirmou que procurou apoio técnico junto ao
FNDE.

Análise da equipe:
Verifica—se que o CACS/FUNDEB busca aprimorar as competências previstas
na Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2013, particularmente ao artigo 15 e § 13, art. 24 da
Lei nº 11.494, de 2007, quando solicita apoio ao FNDE quanto às dúvidas surgidas de modo
a

melhorar

a fiscalização e aplicação dos recursos do Programa.

2.14 Ausência de atendimento pelo FNDE às Solicitações de Conselho.
Fato:

Segundo o CACS/FUNDEB, as respostas do FNDE quanto aos
questionamentos realizados pelo Conselho nos meios de comunicação (telefone e e—mail) não
são efetivas para solucionar eventuais dificuldades na execução do Programa.
Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, em 26/06/2017 e questionário aplicado ao CACS/FUNDEB pela equipe de
Auditoria em 26/06/2017, e Oficio CACS 5/11, de 29/06/2017, em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 015-003/2017, de 27/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 015—003/2017, de
27/06/2017, o (BAGS/FUNDEB, por meio do Ofício s/n, de 29/06/2017, afirmou que o FNDE
não disponibiliza os meios de comunicação diretamente ao Conselho para auxílio ou ajuda
quanto à execução e/ou prestação de contas do Programa, e os meios de comunicação
disponibilizados pelo FNDE atendem em parte, sendo que maiores informações só
conseguiram quando estiveram no FNDE em Brasilia.
—

Análise da equipe:
Em resposta à Solicitação de Auditoria 0 CAOS/FUNDEB esclarece que as
respostas do FNDE dirimem dúvidas parcialmente e a ausência de um meio de comunicação
diretamente ao Conselho para auxílio ou ajuda quanto à execução e/ou prestação de contas
do Programa.

Recomendações:

214.1 A DIRAE

R.F.Nº 13/2017 IPREF MUN DE SAO GONCALO

\

29 de 45

2/

à
—

Avaliar os questionamentos realizados pelo Conselho, quanto a não
efetividade das respostas prestadas pelo FNDE para solucionar eventuais dificuldades na
execução do Programa. e a ausência de um canal exclusivo para auxílio ou ajuda quanto à
execução e/ou prestação de contas do Programa.
2.15 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco", bem como pela aplicação de questionário com
membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB,
em 26/06/2017, constatou—se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de São
Gonçalo/R], infraestrutura para execução das atividades de sua competência tais como: local
para as reuniões; disponibilidade de equipamento de informática; transporte para
deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades, conforme
previsão do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013. Contudo o Conselho alegou que não
dispõe de internet , linha telefônica, ar condicionado e recursos financeiros e de apenas um
carro para atender aos 03 Conselhos do Município.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em 26/06/2017, resposta do CACS/FUNDEB ao questionário
aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017 e relatório fotográfico conforme a seguir:

~

Instalações CACS/FUNDEB.

«&êaàu'

-

ipamentos CA

IFUNDEB

:_

.

n

—

www

«.

Mn

Cronngrama de utilização do veículos pelos Conselhºs Municipais.
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Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do
CAOS/FUNDEB está adequada, no entanto, conforme alegado pelo Conselho para o bom
funcionamento deste é necessário internet , linha telefônica e um carro para uso do
CACS/FUNDEB, em consonância com o previsto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Recomendações:
2.15.1 A PREFEITURA

Avaliar e adotar medidas concretas Visando assegurar ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, infraestrutura de forma
efetiva com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas atribuições como órgão
de controle social,
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA exercício 2016

Do CAMPO, ESCOLA

—

Objeto do Programa: Transferências

de recursos para cobertura de
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.

despesas de custeio

e

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 29.100,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
PDDEAcessibilidade, 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:

]

I

]

TEMA
Gestão Financeira

Acessibilidade

Il

PERÍODO EXAMINADO

II

janeiro/2016

a julho/2017

ll

janeiro/2016

a julho/2017

j

[

]

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

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os repasses
destinados as contas correntes das Unidades Executoras (UExs) do PDDE-Acessibilidade
que receberam recursos do FNDE no período de dezembro de 2016 a junho de 2017, UExs:
Formando Vidas, George Savalla Gomes e Professor Paulo Roberto Azeredo, 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
(ID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE www.fnde.gov.br dos meses de
dezembro de 2016 ajunho de 2017, consulta em 19 e 20/06/2017, das seguintes Unidades
Executoras:

Extratos bancários do Banco do Brasil
S/A

Unidade Executora

{Agéncia

"Conta Corrente

ICreclie Municipal Formando Vidas

394—8

“94442—6

[Creche Municipal George Savalla Gomes

394-8

J198443-4

“394—8

”98444—2

lªb/I Professor Paulo Roberto Azeredo

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta especifica das
Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no periodo de
dezembro de 2016 a junhode 2016, UEXS: Formando Vidas, George Savalla Gomes e
Professor Paulo Roberto Azeredo, foram 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
Os

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

3.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta

específica do Programa.
Fato:

recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em contas correntes específicas das Unidades Executoras
Os repasses dos

'N.
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;

(UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no periodo de dezembro de 2016

junho de 2017, UExs: Formando Vidas, George Savalla Gomes
Azeredo, abertas no Banco do Brasil, em consonância com

e

o

a

Professor Paulo Roberto
artigo 3º da Resolução

CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE www.fndegovbr dos meses de
dezembro de 2016 ajunho de 2017, consulta em 19 e 20/06/2017, das seguintes Unidades
Executoras:

Extratos bancários do Banco do Brasil
S/A

Unidade Executora

[Agência

”Conta Corrente

[Creche Municipal Formando Vidas

[394—8

l94442—6

[Creche Municipal George Savalla Gomes

l394-8

I98443—4

IBM Professor Paulo Roberto Azeredo

Iªti—8

!

]
I

]98444-2

]

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta especifica das
Unidades Executoras (UEXS) do Programa, que receberam recursos do FNDE no periodo de
dezembro de 2016 a junho de 2017, UExs: Formando Vidas, George Savalla Gomes e
Professor Paulo Roberto Azeredo, 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 (ID/FNDE nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de dezembro de 2016 a junho de 2017, não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes das Unidades Executoras (UEXS)
do Programa que receberam recursos do FNDE no periodo, UExs: Formando Vidas, George
Savalla Gomes e Professor Paulo Roberto Azeredo, 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 CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE www.fndegovbr dos meses de
dezembro de 2016 a junho de 2017, consulta em 19 e 20/06/2017, das seguintes Unidades
Executoras:
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Extratos bancários do Banco do Brasil
S/A

Unidade Executora

[Agência
[Creche Municipal Formando Vidas

“394-8

“Conta Corrente
“94442-6

[Creche Municipal George Savalla Gomes IBM-8

”98443—4

[EM Professor Paulo Roberto Azeredo

“98444—2

“394-8

[

I

J
l

Análise da equipe:
Verificou-se que durante o periodo de execução do PDDE— Acessibilidade não
foi cobrada tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica das Unidades
Executoras evidenciadas nesta constatação, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em
consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras (UExs) do Programa que receberam recursos do FNDE no período de dezembro
de 2016 ajunho de 2017, UExs:Formando Vidas, George Savalla Gomes e Professor Paulo
Roberto Azeredo, verificou-se que não houve débitos de tarifas 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
Zº, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.4 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.
Fato:
No período de 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe
técnica do FNDE nas ações empreendidas pelas Unidades Executoras em relação a
execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE Acessibilidade.
—

Evidências:
E—mail da Diretoria de Ações Educacionais (DlRAE), de 01/08/2017,
respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e-mails datados de
21/06/2017 e 26/07/2017 sobre ações de monitoramentos ao PDDE realizados em 2016 e

2017.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou—se que, nos últimos quatro 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.
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3.5 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Em Visita técnica do FNDE ao município no periodo de 26 a 29/06/2017, nas
Unidades Executoras: Formando Vidas e George Savalla Gomes beneficiadas com recursos
do programa, verificou-se, que os recursos recebidos do programa em dezembro de 2016,
não foram utilizados até o período da inspeção e foram reprogramados até que os planos de
ações propostos pelas escolas fossem elaborados.

A Unidade Escolar Professor Paulo Roberto Azeredo recebeu recursos do
programa e não utilizou, devido a problema de segurança no acesso a comunidade onde fica
localizada a escola, não foi inspecionada pela equipe técnica do FNDE, sendo que os
recursos foram reprogramados até que o plano de ação proposto pela referida escola fosse
elaborado.

Evidências:
Inspeção in loco nas Unidades Escolares: Formando Vidas e George Savalla
Gomes, no período de 26 a 29/06/2017 e extratos bancários, conforme quadro
demonstrativo.

[Banco do Brasil S/A

Escolas Municipais visitadas

[Creche Municipal Formando Vidas 394-8

Creche Municipal George Savalla
Gomes

[EM Paulo Roberto Azeredo

]

Conta corrente
Agenma nº
A

_

Data do repasse

”94442—6

394—8

98443—4

“394—8

“98444-2

30/12/2016
]

Análise da equipe:
As atividades relacionadas à execução do PDDE-Acessibilidade não foram
executadas, bem como não foram apresentados os planos de ação referente à execução dos
recursos No entanto, foram constatadas ações de acessibilidade no âmbito das unidades
escolares inspecionadas.

A não utilização dos recursos repassados pelo programa as contas correntes
das unidades escolares: Formando Vidas, George Savalla Gomes e Professor Paulo Roberto
Azeredo, demonstra a falta de conhecimento e planejamento por parte dos gestores das
unidades executoras, o que pode acarretar prejuízo ao programa nas ações propostas.

Recomendações:
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3.5.1ÁDIRAE

Notificar as Unidades Executoras para que adotem medidas visando
assegurar que os recursos repassados às contas das Unidades Executoras sejam utilizados
tempestivamente, conforme plano de ação proposto pelas unidades escolares.
3.6 Escola adequada

&

aluno portador de necessidade especial.

Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período de 26 a 29/06/2017,
nas Unidades Executoras constantes do campo evidência, não contempladas com recursos
do programa, foi verificado a existência de materiais didáticos e acesso aos portadores de
necessidades especiais. Verificou-se que as unidades escolares implementaram reformas e
adaptações necessárias a adequar o acesso de estudantes e demais portadores com
limitações de mobilidade, encontrando-se essas reformas e adaptações, na maioria dos
casos, bem realizadas, tais como: reformas de banheiros, construção de rampas,

alargamento de portas, entre outros.
-

Evidências:

Inspeção in loco nas unidades escolares no período de 26 a 29/06/2017,
entrevista: com diretores, professores e relatório fotográfico, conforme quadro
demonstrativo:

Nº

ÍlEscolas visitadas

01

[Formando Vidas

Gestor escola
|

Carla Patrícia da Costa

~

~

|02

“George Savalla Gomes

”Maria Angélica P.de

[03

“Castello Branco

“Ronaldo Cunha de Oliveira

|

~ ~

,

|

]
—

Denyse Cristina RF. Beda —
"
P1ofessora
sala de lecursos

.

Joaqulm Lavoura,

OJ

Peçanha

Diane Wanessa de ,A._Batista
onentadora pedagoglca

Amaral Peixoto

04

S.

_

_

~

~ ~

mô

“Jardim de Infância Menino Jesus “Márcia Castro de Matos

[07

“Albertina Campos

“Rita de Cássia Gomes da Paixão

[08

“Irene Barbosa Ornellas

[Éabíana da Silva Resende

~

~

[

09

Estephânia de Carvalho

Bruna Pontes Sllvelra
sala de recursos

10

Mentor Couto

Vannesiaylana Santos N estado
Secretaria

—

|

!

Professora
—

~ ~

11

ILFlorisbela Maria Nunes Haase

“Heloísa Helena de Gíacómo Souza

12

"Jovita María de Jesus

Jairo César da

Valéria de Matos Fontes

13
~

S.

Pedretti

Fernan/dª Mendonçª da
Secretarla

S' COSta -

~
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Aluno em atendimento sala de recursos - Amaral Peixoto.

—

~

:

«

x

.

m

Banheiro adaptado

,—

»

.»,

;

AJberLina Campos.

~

~~

NM“

Banheiro adaptada -Joaquim Lavoura.

R.F.Nº 13/2017 / PREF MUN DE SAO GONCALO

37 de 45

A“

.

ª,

m,.»

'

'

xm

ªma

jngos pedagógicos Florishela Maria Nunes Haase.
—

RFN‘2 13/2017 / PREF MUN DE SAO GONCALO

~

Rampa com corrimão -]oaquim Lavoura.

Rampa de acesso

—

Amaral P

.

Análise da equipe:
As Unidades Escolares não contempladas com recursos do programa PDDE—
Acessibilidade vem implementando reformas e adaptações necessárias a adequar o acesso
de estudantes e demais portadores de deficiência, encontrando—se essas reformas e
adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reforma de banheiros,
construção de rampas, alargamento de portas,, entre outros.

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercicio 2012
'

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.
I

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 790.470,49
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação

Infantil

PROINFANCIA, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes periodos:

Tema Período Examinado

I

I

Gestão Financeira

II

Monitoramento

II

I

julho/2012

I

a Junho /2 017

I

Janeiro/2015 a Junho /20 17

I

Informação:
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Foram verificadas as ações referentes às obras de construção das creches
escolares consignadas no Termo de Compromisso nº 7854/2014: ID 24526 - Creche Jardim
República, ID 24527 Creche Porto da Rosa, ID 24528 - Creche Neves 02, ID 24529 Creche Covanca e ID - 24530 - Creche Galo Branco, com vigência em 23/05/2018.
—

As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira, Contingenciamento e Monitoramento e estão dispostas
na forma de constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou no endereço eletrônico www.fnde.gov.br os repasses
destinados ao Município de São Gonçalo/RJ relativos ao Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamientos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil PROINFANCIA, 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 SIGÇEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
movimentação financeira extratos bancários da agência 0394—8, conta corrente
82285—X, Banco do Brasil, meses de julho/2012 ajunho/2017.

referentes

à

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

_

4.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
e movimentados exclusivamente na agência 0394—8, na conta corrente
82285—X, Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/ENDE nº
44/2011.

foram mantidos

ª

Evidências :

referentes

à

Telas de consulta no SIGÉEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
movimentação financeira a'os extratos bancários da agência 0394—8, conta
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corrente 82285-X, Banco do Brasil, meses de julho/2012

a junho/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na conta específica do Programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, julho/2012 a junho/2017, não se identificaram débitos
pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na
finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira aos extratos bancários da agência 0394-8, conta
corrente 82285—X, Banco do Brasil, meses de julho/2012 ajunho/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da agência nº 0394-8, conta corrente nº
82285-X, Banco do Brasil S.A, especifica do Programa evidenciou—se que não foram
cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na
finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
No Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação SIMEC,
vistoria
nem pela empresa contratada pelo FNDE e nem pela Prefeitura e a
não consta
—

situação apresentada "planejamento pelo proponente".

Conforme informado pelo gestor houve a rescisão de Contrato entre a
empresa MVC Componentes Plásticos Ltda, relativo as obras previstas no
Termo de Compromisso nº 07854/2014, construção de creches do PROINFÁNCIA: ID 24526
- Creche Jardim República, ID 24527 - Creche Porto da Rosa, ID 24528 Creche Neves 02,
ID 24529 - Creche'Covanca e ID - 24530 - Creche Galo Branco, em face da negativa do
Município em conceder o reequilíbrio ecônomico-financeiro, do contrato administrativo
firmado em 19/05/2014.

Prefeitura

e a

—
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Registra-se que da vigência foi prorrogada para 23 de maio de» 2018 e os
recursos encontram—se na conta específica devidamente aplicados no mercado financeiro.

Evidências:
Extratos bancários da agência nº 0394-8, conta corrente nº 82285—X, Banco do
Brasil S.A, especifica do Programa, Contrato de Rescisão de Termo de Contrato, de
29/03/2017 e Ofício nº 24/PAR/SEMED/20l7, de 26/06/2017, telas do SIMEC
.

Análise da equipe:
A não utilização dos recursos repassados pelo programa a conta corrente das
Creches Escolares: ID 24526 Creche Jardim República, ID 24527 - Creche Porto da Rosa,
ID 24528 - Creche Neves 02, ID 24529 - Creche Covanca e ID - 24530 - Creche Galo Branco,
ficou prejudicada pela Rescisão de Contrato com a empresa contratada para execução das
obras, considerando o tempo transcorrido em a data de liberação em 06/07/2012 e a data da
Rescisão do Contrato em 29/03/2017.
—

Recomendações:
4.4.1 A DIGAP

Avaliar as obras ID 24526 Creche Jardim República, ID 24527 - Creche
Porto da Rosa, ID 24528 - Creche Neves 02, ID 24529 - Creche Covanca e ID - 24530
Creche Galo Branco, em planejamento pelo proponente, considerando a vigência e não
constar vistoria no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação —

—

SIMEC.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processo previsto no PAINT
respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.

Nas constatações referentes aos subitens 1.4, 1.6, 2.8, 2.14, 3.5 e 4.4 foram
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.3, 1.5, 1.7 a 1.13, 2.1 a 2.4,
2.6, 2.9 a 2.13, 3.1 a 3.4, 3.6, 4.1 a 4.3 os achados de auditoria, ainda que sem
recomendações, devem ser levados ad conhecimento das diretorias desta autarquia para
providencias que entender cabíveis.

Na constatação referente ao subitem 1.14, 2.5, 2.7 e 2.15 a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendaçã0(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
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necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerem 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.

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 pelaAutarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. à. Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à 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;

62. à DIRAE: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos ítens 1—PNAE; 2—PNATE e 3-PDDE; atentando para o cumprimento
das recomendações constantes dos subitens 1.4,1.6,2.8,2.14 e 3.5 devendo, no prazo
máximo de 30 días, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto 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. Subitens 1.4.1; 1.6.1; 2.8.1; 214.1; 35.1;
6.3. à DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (PROIFÁNCIA), atentando para o cumprimento da
recomendação constante dos subitem 4.4.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e b) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
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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. Subitem 4.4.1;

6.4. à DlRAE: 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 - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
6.5. Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

6.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à

DIRAE, contidas nos subitens 1.4.1, 1.6.1, 2.8.1, 2.14.1
subitem 4.4.1.

e

3.5.1;

e a

DIGAP contidas no

6.7. à Prefeitura do Município de São Gonçalo/R], para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.14.1, 2.5.1, 2.7.1 e 2.15.1, ficando consignado que não há
necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

~~ ~~

Em 17/08/2017

DIVAP/CORAP

UDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 13 /2017
DESPACHO

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

Em

É/í/ Zo]

%

Chefe da

IVAP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos conforme
Despacho (SEI 0495508).

Em

~

99/9/2011?
Auditora—Chefe Substituta
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