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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
v;

Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 14 /2017

PREF MUN DE NITEROI R]

Auditoria realizada no período de 03 a 07 de julho de 2017, com o objetivo de
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando—se os programas definidos
no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2017, e conforme o respectivo
Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI/2017, verificados os seguintes programas:

verificar

a

- Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 - OS.
nº 69/2017, referente ao item 09 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social. -

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolarl- PNATE, exercício
nº 70/2017, referente ao item 10 do PDAI PAINT/201.7 - Anexo III. Temas: Gestão
2017
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
- OS

Programa Dinheiro Direto na Escola
PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 - OS nº 71/2017, referente ao item 11 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e 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
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.374.984,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismosde controle da execução do Programa Nacional
- PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de

de Alimentação Escolar
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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:

ITEMA

"PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“Março a.]ulho/ZO 1 7

[Monitoramento

“Janeiro/2016 a julho/2017

[Controle Social

Maneiro/201 6 a Julho/2 0 1 7

]

]

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 extratos das
contas correntes do Município de Niterói/RJ, relativos; ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar, exercício de 2017, bem como identificou o domicílio bancário dos respectivos
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos 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 22. 481 2, agência nº 4767— 8, Banco do Brasil, meses de março a junho de
2017, consulta realizada em 19/06/2017

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
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.
Os

1.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta
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Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente especifica aberta no
Banco do Brasil, c/c 22,481-2, agência nº 4767-8, em consonância com o artigo Sº 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 22.481—2, agência nº 4767—8, Banco do Brasil, meses de
março a julho de 2017, consulta realizada em 21/06/2017.

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. 29 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 a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo Liº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira dos extratos bancários da conta corrente nº 22481-2,
agência nº 4767—8, Banco do Brasil, meses de março a julho de 2017, consulta realizada em
14/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 22.481—2 agência nº
4767-8, 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.

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
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No período observado, março a julho de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 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,
referentes à movimentação financeiro dos extratos bancáiios da conta corrente nº 22 481- 2,
agência nº 4767— 8, Banco do Brasil, meses de março a junho de 2017 consulta realizada em
14/06/2017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 22.481-2, agência nº
Brasil S.A, específica do Programa, “evidenciou-se que não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
4767—8, Banco do

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 Niterói/R] em relação à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.
—

Evidências:

Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 08/06/2017 e de
22/06/2017, respondendo a consulta da equipe de auditoria formulada por e—mails datados
de 07/06/2017 e 22/06/2017 sobre de inonitorainentos ao PNAE realizados em 2016 e 2017.
E—mails da

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 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de Niterói-R] no período de 03 a
07/07/2017, verificou-se a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do

E,
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Programa de Alimentação Escolar referentes aos quatros repasses do exercício de 2017
(repasses em 03/03, 07/04, 03/05

e

02/06 de 2017).

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 a oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no
período. Segundo o Gestor Municipal, os gêneros alimentícios utilizados foram adquiridos
com recursos próprios. Quanto aos recursos repassados pelo FNDE a conta do programa do
periodo, serão utilizados na aquisição de produtos da agricultura familiar, até que o
processo de compra de chamada pública for finalizado.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 22.481-2, agência nº 4767—8, Banco do Brasil, meses de
março a junho de 2017, relatório fotográfico das escolas Visitadas, controle da distribuição
dos gêneros alimentícios às escolas por meio de notas de remessas e cópias de notas fiscais,
conforme quadros demonstrativos I, II e III:

Quadro

I
Número

Nº

Escolas Municipais-Visitadas

Código Escola

de

Alunos
[01

[[UMEI HERMOGENES REIS

[[33055238

[02

[[UMEI ALBERTO BRANDAO

—[[33056323

[03

[[PROP. PAULO DE ALMEIDA CAMPO

[[130

[

[[99

l

[33056587

[[560

[

33056684

[[296

[

[[HONORINA DE CARVALHO

[[33056730

[723

[06 [[MAESTRo HEITOR VILLA LOBOS

[[33056790

[[518

[[33056862

[[577

[04 [[DIOGENES RIBEIRO DE MENDONCA
[05

[07

[[RACHIDE DA GLORIA SALIM SAKER

[03 [[SITIo Do IPE

[

[

[

[[33056900

[[304

[09

”JULIA CORTINES

[[33057249

“1.029

[10

[[UMEI ALBERTO DE OLIVEIRA

[[33057273

[[105

[

[11

[[UMEI PORTUGAL PEQUENO

[[33057419

[[179

[

[12

[[UMEI RENATA GONCALVES MAGALDI

[[33104956

[[92

[

[13 ”PAULO FREIRE

[[33146640

[[822

[

[14 [[PROFª. BOLIVIA DE LIMA GAETHO

[[33154635

[[229

[

[[33171424

[[259

[[33173524

[[121

E7

[[PROP. DARIO DE SOUZA CASTELO

[[33173540

[[378

[13

[[UMEI GOV. EDUARDO CAMPOS

[[33175861

[[17

[19

[[UMEI PROP. DENISE MENDES CARDIA

[[33057281

[[158

[15

[[ANISIO TEIXEIRA

[16 [[UMEI PROFª. NINA RITA TORRES
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ll

DR PAULO CESAR DE ALMEIDA PIMENTEL ”33104948
SANTOS DUMONT

121

H

[22

”DOMJOSE PEREIRA ALVES

23
{24

“325

[

“33056366

[[184

l

33162301

102

”33104905

“126

VASCONCE
HUMUEI MARLY SARNEY

[Notas fiscais pagas com recursos Próprios

-

Exemplificação
NF.Nº

PRODUTOS

Mistura para bolo

Açucarados com açucara
mascaro.

VALOR
(R$)

“03/03/17 “42.02800

6378

Composto Lácteo com 3
cereais e poupa de
morango sabor iogurte
enr C Vit A. C. D ferro
pct 1 kg Nutrimental,
443
Composto Lácteo para
criança a partir de 1 ano
com zinco Vitaminas A,
C, D e E, bem. 400gNestlé ninho fases 1+.

I

DATA

][6349

Cteixeira 110 Comércio Mistura para bºlº'
Cºrºª dº Milhº e
de Alimentºs LTDA-ME

08/05/17

59.629 ' 08

06/03/17

146.598,30

[

—

LTDA.

Agrígel Comércio LTDA. “Peixe Posta Cação

_

”188.654

Carne bovina,
Coca/sobrecoxa franco
15317
congelada sem pele, Filé
de peite de franco.

BH Foods Comércio
Industria LTDA.

l

II

Quadro

Nutrimix Comercial

]

'

PROP. ELVIRA LUCIA ESTEVES DE

EMPRESA

“164

“33056889

e

ICubo patinho bovino.

”17.180

”06/03/17

31/01/17

{80.91100
153.947,18

”05/04/17 “169,842,22

Coxão mole bovino
congelado,

Cºcª/sºbrªm“ de
frango congelada, Filé
de peite de franco e
salsicha congelada.

Quadro

19.075

01/06/17

234.972,54

III

Notas fiscais de remessa de Gêneros Alimentícios - Exemplificação
I

ESCOIA

EMPRESA

PRODUTOS

NF.Nº

DATA

VALOR
(R$)

x
N
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Dr. Paulo Cesar
Almeida
Pimentel.

Banana prata,
Laranja pera,
Melancia, Caqui,
Batata doce, Cebola,
Comercial
Cenoura, Pepino
Milano Brasil
Pimentão verde,
Ltda.
Berinjela Alho
nacional, coentro,
Cheiro verde e
Alface.

3313637

20/06/17

576,73

3300704

08/06/17

287,37

Feijão Carioca Tpl
Pct. lkg, Fubá de

Dr. Paulo Cesar
Almeida
Pimentel.

Milho lkg, Farinha
de mandioca 1kg,
Comercial
Ervilhs seca 500g,
Milano Brasil
Atum cons. 170gr.,
Ltda.
Sal refinado 1kg,
Açúcar refinado lkg
Macarrão espaguete
com ovos 50091".

Santos Dumont.

Batata inglesa,
Comercial
Cebola, Alho
Milano Brasil Nacional, Chuchu,
Ltda.
Tomate, Repolho
Branco.

3188724

07/03/17

268,53

Nina Rita Torres

Arroz, Farinha,
Ervilha, Atum, Café
Comercial
em pó, Biscoito,
Milano Brasil Colorau, Extrato de
3208560
Ltda.
Tomate, Açúcar, Óleo
de soja e Macarrão
espaguete.

23/03/17

372,19

28/06/17

2.182,82

Heitor Villa Lobo
'

Feijão Preto, Farinha
de Mandioca
Parafuso, Café em
pó, Achocolatado,
Macarrão, Biscoito
Cream Cracker,
Biscoito Maizena,
Comercial
3325537
Milano Brasil Leite em pó, Sal
Ltda.
refinado, Colorau,
Extrato de Tomate,
~

Óleo de soja,
Orégano, Vinagre
Branco, Aveia Em

floco, Macarrão
espaguete.
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Denise Mendes
,
Cardla
.

Banana prata,
Abacate, Maça
Nacional, Tangerina,
Aipim, Batata doce,
Batata Inglesa,
Comercial
Cebola, Pimentão
Milano Brasil
3332718
verde, Berinjela, Alho
Ltda.
nacional, Chuchu,
Couve verde,
Espinafre, Cheiro
verde e Ovo de
Galinha Extra.

04/07/2017 970,35

Arroz Parb., Feijão

Anísio Teixeira

Carioca, Fubá de
Milho, Farinha de
Comercial
Mandioca, Ervilha
Milano Brasil
3300403
seca, Atum, Leite em
Ltda
pó, Sal refinado,
Açúcar refinado,
Macarrão espaguete.

08/06/17

205,82

3300721

07/06/17

551,93

Arroz Parb., Fubá de
Comercial
Milho, Farinha de
Milano Brasil Mandioca, Leite em 3325578
Ltda
Pó, Açúcar Refinado,
Torrada Integral.

29/06/17

2.131,22

Café em pó, Biscoito
Cream Crakrer,
Biscoito Rosquinha,
Comercial
Biscoito Maísena,
Governador
Milano Brasil Extrato de tomate,
Eduardo Campos.
Ltda
Óleo de soja, Azeite
de oliva, Torrada
Integral e Aveia em
flocos.

Profa. Bolívia
Lima Gaétho

'

~

Relatório fotográfico:

~
'

-

~

M-:

~

EM Heitor Villa Lobos. (Gêneros Armazenados).

EM Bolívia

&

de Lima Gaetho (Gêneros Armazenados)
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E.M Governador Eduardo Campos (Crianças no
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EMEI Nina Rita Torres (Refeição Pronta)

EME] Nina Rita Torres (Refeição Pronta)

EMEI Nina Rita Torres (Gênero Armazenados)

EMEI Nina Rita Torres (Gêneros Armazenados)

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município, no período
de 03 a 07/07/2017, verificou-se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios
para Merenda 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

R.F.NQ 14/2017
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atendimento da clientela do Programa
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com recursos próprios foi confirmada pela equipe técnica do FNDE por meio de Notas
Fiscais, Notas de remessas de gêneros alimentícios fornecidas pelas escolas e verificação in
loco nas unidades escolares.

Recomendações:
1.6.1 ADIRAE

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.
1.7 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na
data de 21/02/2017, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 12/06/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, que seria 10/08/2017, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas
foram satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 14/06/2017, Reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 03/07/2017, e resposta do CAE ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 03/07/2017
—

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

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

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE informou, em reunião realizada em
03/07/2017, 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 por meio de Comunicado Interno
—Cl ao Conselho.
O

'

rf
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Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 03/07/2017, e
Comunicado Interno Cl nº 0834/2016 de 11/01/2017 e ata de reuião extraordinária do
quadriênio 2013/2017.
—

Análise da equipe:
Conforme apurado em Visita ao Conselho de Alimentação Escolar — CAE, O
Conselho tem acesso regular aos documentos e atos da execução do Programa em tempo
hábil para avaliação e emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas.
1.9 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) indicam que o Conselho vem atuando de acordo com as
competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.
Os documentos apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de questionário

padronizado demonstram que o Conselho realizou visitas nas escolas procedendo a regular
verificação da distribuição, entrega armazenamento dos gêneros alimentícios e demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a participação efetiva dos
conselheiros.

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 03 a 07/07/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de
Auditoria em 03/07/2017 e relatórios de visitas apresentados pelo CAE, conforme quadros
demonstrativos:

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

Nº

—

FNDE.

Número
Escolas Municipais—Visitadas

Código Escola

de

Alunos
101

11UMEI HERMOGENES REIS

1133055238

102

110ME1 ALBERTO BRANDAO

1133056323

103

”PROF. PAULO DE ALMEIDA CAMPO

1133056587

11560

104

[DIOGENES RIBEIRO DE MENDONCA

“5%056684

11296

105

“HONORINA DE CARVALHO

106

”MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS

11130
1199

1

1

1
1

19_’7__11RACHIDE

DA GLORIA SALIM SAKER

103 1131170 DO IPE

1133056730

71723

[33056790

11518

133056862

11577

1133056900
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[09

]JULIA

CORTINES

Í|33057249

MIUMEI ALBERTO DE OLIVEIRA
[11
[12

|13

HUMEI PORTUGAL PEQUENO

ÍEJMEI RENATA GONCALVES MAGALDI
"PAULO FREIRE

WIPROFª.
|15

BOLIVIA DE LIMA GAETHO

|LANISIO TEIXEIRA

[Mªm

“33057273

“1.029
—|[105

“33057419

_|[179

"33104956
"33146640

|Q.
]]822

”331554635

7129

]
]

]É3171424

[1259

|

33173524

[1121

]

33173540

“378

]

“33175861

“17

]

PROFª. NINA RITA TORRES

|1_7_||Éà01ã DARIO DE SOUZA CASTELO
~

|18 HUMEI GOV. EDUARDO CAMPOS

[21

7133057281
“ DR PAULO CESAR DE ALMEIDA PIMENTEL "33104948
SANTOS DUMONT
—|]33056889
|]

|22 “DOM JOSE PEREIRA ALVES

23
~

ãâgãóãLà/ÉRA
~

T
|

[

~

MIUMEI PROF. DENISE MENDES CARDIA
120

[

][158

|

“164

l

“325

[

MM

]

“33056366

LUCIA ESTEVES DE

33162301

102

~

~

|24 IQMUEI MARLY SARNEY

~

~

“33104905

~

~

“126

]

Relatório de Escolas Municipais ínspecionadas pelo CAE.

Nº

Escolas Municipais-Visitadas em 2017 Código Escola

ªlíªs?

~

~

~

|01

IIANISIO TEIXEIRA

“33171424

“259

|02

ILUMEI PROF. DENISE MENDES CARDIA "33057281

"158

~

[03 UUMEI ROSALDA PAIM

"33128383

[04 "RENATA GONCALVES MAGALDI

“33104956

MIERNANI

“33056714

106

MOREIRA FRANCO

~

,

de

~

~

]

]

“150
”92

l
_

]

712

I

1

"ALBERTO FRANCISCO TORRES

—||33056706
|

395
|

~

Análise da equipe:
Verífícou—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
realizou nas escolas verificações e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar.

1.10 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponível na aba CAE
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Virtual, em

~

14/06/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
03/07/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Vírtual> Consulta Espelho do CAE. Acesso
em 14/06/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
03/07/2017.

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.

1.11 0 Conselho demonstrá ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de Visitas às escolas e, também, pela
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 03/07/2017,
verificou-se que 0 Conselho possuí conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes
conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
03/07/2017 e relatórios de Visitas apresentados pelo CAE e escolas municipais
inspecionadas pelo CAE, conforme quadro demonstrativo:

Nº

Escolas Municipais-Visitadas em 2017 Código Escola

1121570

de

211111

~

~~

~~

~~

|01

“ANISIO TEIXEIRA

“33171424

"259

|

[02

HUMEI PROF. DENISE MENDES CARDIAÍ|33057281

“158

|

|03

HUMEI ROSALDA PAIM

“33128383

"150

|

[04 “RENATA GONCALVES MAGALDI

“33104956

“92

|

[05

"ERNANI MOREIRA FRANCO

“33056714

“712

IDG

[BLBERTO FRANCISCO TORRES

“33056706

“395

~

|

|

%

Análise da equipe:
Constatou—se em reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
CAE, em 03/07/2017, que os membros do CAE possuem conhecimento para desempenhar
suas atribuições, conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—
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1.12 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 03/07/2017, e oficio CAE nº 09/2017, 0 ConSelho informa que recebeu capacitação no
primeiro ano de mandato e a consideraram suficiente para o desempenho de suas
atividades.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 03/07/2017, e Oficio
CAE nº 09 de 05/07/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 016—005, de 06/07/2017, o
CAE por meio do Ofício nº 09, de 05/07/2017 a presentou o seguinte esclarecimento: Em
2014 o Conselho de Alimentação Escolar de Niterói solicitou a presença de um técnico do
FNDE para participar de um Encontro com os CAES do Leste Fluminense a fim dar maiores
orientações e esclarecimentos quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e foi
prontamente atendido.
—

Análise da equipe:
Segundo o CAE, & capacitação ocorrida no primeiro mandato do Conselho foi
efetiva no que tange ao desempenho das atribuições pertinentes.

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:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017 e questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 03/07/2017, e Oficio
CAE nº 08, de 04/07/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 016-001, de 03/07/2017, o
CAE por meio do Ofício nº 08, de 03/07/2017 a presentou o seguinte esclarecimento: a CAE
esclarece que as respostas do FNDE contribuem para sanar qualquer dúvida ou dificuldade
relacionadas à execução do Programa.
—

1%
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Análise da equipe:
Em resposta à Solicitação de Auditoria 0 CAE esclarece que as respostas do
FNDE contribuem para sanar qualquer dúvida ou dificuldade relacionadas à execução do
Programa.

1.14 Tratamento de denúncias recebidas pelo Conselho.

Fato:
As denúncias eventualmente recebidas pelo Conselho são tratadas
pontualmente em reunião extraordinária em que se define a maneira que será apurada, após
apuração dos fatos são tratada diretamente com a Entidade.

Evidências:
Reunião com membros do CAE, realizada em 03/07/2017 e questionário
aplicado ao Conselho pela equipe de Auditoria em 03/07/2017, Ofício CAE nº 02 de
20/03/2017, 06 de 22/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 016-001, de 03/07/2017, o
CAE por meio do Ofício nº 08, de 03/07/2017 apresentou o seguinte esclarecimento: As
inconformidades constadas são encaminhadas a SEMECCT/FME para que sejam resolvidas,
e normalmente são sanadas.
—

Análise da equipe:
Verifica—se que o conselho adota medidas pertinentes para o tratamento das
denúncias que são encaminhadas para sua análise, e que são tratadas diretamente com a

entidade.

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

Fato:
Conforme verificação “in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 07/07/2017, constatou-se que o Conselho vem
recebendo da Prefeitura de Niterói/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.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
03/07/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
03/07/2017 e relatório fotográfico conforme a seguir:
—
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disponivel para

o CAE.

Computador disponível para

o CAE.

Mesa dlsponivel para o CAE.

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do CAE
o previsto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

está em consonância com

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

—

exercício 2013

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 0,00
Extensão dos exames:
A Prefeitura Municipal de Niterói—RJ, não recebe recursos do PNATE por não

ter alunos matriculados em escolas na zona rural.

R.F.Nº 14/2017 / PREF MUN DE NITEROI

\1

e 36

Informação:
A Prefeitura Municipal de Niterói—RJ oferece acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiências físicas, visuais e/ou auditivas por meio de transporte escolar
adaptado e acessível ao público alvo do Programa, mesmo não recebendo recursos do
programa.

Constatações:
2.1 Existência de veículos adaptados aos portadores de deficiência.

Fato:
Em análise aos Sistemas Internos do FNDE e verificação in loco, constatou-se
que a Prefeitura Municipal de Niterói-R], não recebe recursos do PNATE por não ter alunos
matriculados em escolas na zona rural. No entanto, em inspeção aos roteiros do transporte
escolar e unidades escolares, bem como em entrevistas ao gestor do Programa realizada por
meio de aplicação de questionário padronizado, constatou—se que a entidade executa de
forma regular o Programa, em especial, quanto à acessibilidade do transporte escolar para
alunos portadores de deficiência.
O transporte escolar adaptado utilizado pele entidade são ônibus adquiridos
com recursos do Programa Caminho da Escola e contratados com recursos próprios.

Evidências:

Questionários padronizados aplicados ao Gestor do PNATE

e ao

CAOS/FUNDEB, em 03/07/2017 e relatório fotográfico:

~

Onibus Acessível do Caminho da Escola.

Transporte Escolar contratdo com recursos próprio

ª?
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Onibus Acessível do Caminho da Escola.

,;

».,

.

Ónibus Acessível do Caminho da Escola.
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ônibus Aces vel do Caminho da Escola.
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Análise da equipe:
Em pese não haver repasses do FNDE por não haver alunos matriculados em
zona rural, em entrevistas com o gestor do transporte escolar e com membros do
CACS/FUNDEB, constatou-se que entidade disponibiliza transporte escolar aos alunos da
rede, em especial, quanto a acessibilidade para alunos portadores de deficiência.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
E
ACESSÍVEL PDE ESCOLA - exercício 2016
‘

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 8.300,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
PDDE - Acessibilidade, tendo por base as observações in 10c e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.

Direto na Escola

—

A verificação considerou os seguintes periodos para cada tema:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

!

jªneiro/2014 a Maio/2017

IGestão Financeira

[ªcessibilidade

"Linho/2013

Monitoramento

a

_[

Maio/2017

l

Thaneiro/ZO 1 5 a Maio/2 01 7
I

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

Constatações:
3.1 "Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O

’3‘}
ª

FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fndegovbr, os repasses
!
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destinados às Unidades Executoras (UExs) do PDDE-Acessibilidade que receberam recursos
do FNDE no período de janeiro de 2014 a maio de 2017, UExs: EM Sítio do Ipê, EM
Diógenes R. Mendonça, EM Paulo Freire, EM Paulo de Almeida Campos, E M Demenciano
de Moura, E M Alberto Brandão, UMEI Renata Gonçalves Magaldi, UMEI Alberto de
Oliveira e E. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos e EM Honorina de Carvalho, bem como
identificou o domicílio bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos realizados, em consonância com o artigo 79 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE www.fnde.gov.br dos meses de janeiro
de 2014 a maio de 2017, consulta em 13/06/2017, das seguintes Unidades Executoras:

IE. M Sítio do Ipê

[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,
[Conta Corrente
"Agência
“25792-3
”3788—5

IE.M Diógenes R. Mendonça

”25790-7

dªss-5

IEM Paulo Freire

“29872-7

[penis-3

IEM Paulo de Almeida Campos

”25789-3

”3788—5

7

IE .M Honorina de Carvalho

H

25791—5

“gas-5

]

_

Unidade Executora

'E. M Demenciano de Moura

IUMEI Renata Gonçalves Magaldi

]UMEI Alberto de Oliveira
113.

"

Tl

29.870-0

ll

29.871-3

M Alberto Brandão

IE. M

29.868-9

IL

Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos

H

83.165—4

31.888—4

I

[

T
]

IL

2948—3

[][

2948—3

2948—3

”

2948-3

“

I

[

]
]

0072

]
]

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE

à conta específica das
Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no periodo de
maio de 2014 a dezembro de 2015, UEXS: EM Sítio do Ipê, EM Diógenes R. Mendonça, EM
Paulo Freire, EM Paulo de Almeida Campos, E M Demenciano de Moura, E M Alberto
Brandão, UMEI Renata Gonçalves Magaldi, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia
Esteves de Vasconcellos e EM Honorina de Carvalho, são divulgados por meio de
disponibilização de informações em meio eletrônico de acesso público no portal do FNDE na
internet, em consonância com o disposto no artigo 39 do Decreto 7.507/2011, de
27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, de 25/08/2011.

3.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
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Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras
(UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no periodo de janeiro de 2014 a maio
de 12017, UExs: E. M Sitio do Ipê, E. M Diógenes R. Mendonça, E. M Paulo de Almeida
Campos, E. M Demenciano de Moura, E. M Alberto Brandão, UMEI Renata Gonçalves
Magaldi, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos, E, M
Honorina de Carvalho e E. M Paulo Freire, abertas no Banco do Brasil, em consonância com
o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
;

Evidências:
Extratos bancários do Banco do“ Brasil, meses de janeiro de 2014 a maio de
2017 das seguintes Unidades Executoras:

Unidade Executora

[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,
“Agência
IConta Corrente

IEJM Sítio do Ipê

25792—3

II3788-5

[EM Diógenes R. Mendonça

25790-7

“3788-5

IBM Paulo Freire

“29872—7

“2948-3

IEM Paulo de Almeida Campos

“25789—3

”3788-5

IE ;M Honorina de Carvalho

II

[QM Demenciano

de Moura

II

IUMEI Renata Gonçalves Magaldi

II

IUMEI Alberto de Oliveira

II

[la.M Alberto Brandão
IE. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos

II
II

29.868-9
29.870—0

29.871-3
83.165—4

31.888-4

II

II
II
II
II

I

I
I

I

I

“3788-5

25791—5

I

l

2948—3
I

2948-3
I

2948—3

I

0072
I

2948-3
I

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica das
Unidades Executoras (UEXS) do Programa, que receberam recursos do FNDE no período de
janeiro de 2014 a maio de 2017, UExs: E. M Sítio do Ipê, E. M Diógenes R. Mendonça, E. M
Paulo de Almeida Campos, E .M Honorina de Carvalho, E. M Demenciano de Moura, E. M
Alberto Brandão, UMEI Renata Gonçalves Magaldi, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira
Lúcia Esteves de Vasconcellos, e E. M Paulo Freire, são mantidos e movimentados
exclusivamente nas contas específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do
Decreto nº 7.507/2011 e art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por
meio eletrônico.

%

Fato:
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As Unidades Executoras (UExs) do Programa que receberam recursos do
FNDE no período de janeiro de 2014 a maio de 2017, UExs: E. M Sítio do Ipê, E. M
Diógenes R. Mendonça, E. M Paulo de Almeida Campos e E. M Paulo Freire, efetuaram os
pagamentos das despesas com recursos do PDDE Acessibilidade mediante a emissão de
cheques, contrariando o previsto no & lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do
Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta. corrente
de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
do período de janeiro de 2014 a maio de 2017 das seguintes Unidades Executoras:

IExtratos Bancários Banco do Brasil SA,
|Conta Corrente
“Agencia

*

Unldade Executora

l

A

~

~

[EM Sítio do Ipê

“25792-3

“3788-5

[EM Diógenes R. Mendonça

"25790-7

“3788-5

IBM Paulo Freire

“29872-7

“2948-3

IBM Paulo de Almeida Campos

“25789-3

"3788-5

[E M Honorína de Carvalho

“ 25791-5

"3788-5

|

|

|

&

|

]

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras do Programa que receberam recursos do FNDE no período de janeiro de 2014 a
maio de 2017, UExs: E. M Sítio do Ipê, E. M Diógenes R. Mendonça, E. M Paulo de Almeida
Campos e E. M Paulo Freire, evidenciou-se & inadequação das movimentações financeiras ao
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011.

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

%
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Notificar as Unidades executoras para que adotem medidas visando assegurar
cumprimento do artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013 e alterações
«posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente «de titularidade dos fornecedores
devidamente identificados ou modalidades de pagamento eletrônico.
o

3.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de janeiro de 2014 a maio de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras (UExs) do
Programa que receberam recursos do FNDE no período, UEXS: E. M Sítio do Ipê, E M
Diógenes R. Mendonça, E. M Paulo de Almeida Campos, E. M Honorina de Carvalho, E. M
Demenciano de Moura, E. M Alberto Brandão, UMEl Renata Gonçalves Magaldi, UMEI
Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos e E M Paulo Freire, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/ENDE nº 44/2011.

Evidências:
Tela de consulta no sitio do Banco do Brasil SA, referente aos extratos
bancários do período de janeiro de 2014 a maio de 2017 das seguintes Unidades
Executoras:

Extratos Bancários Banco do Brasil SA,
Conta Corrente
“Agência
”25792—3
lªme-5

_

Unidade Executora
[E. M Sítio do Ipê

1
I

,

[EM Diógenes R. Mendonça
[EM Paulo Freire

'

“25790-7

“3788-5

dªew-7

“2948-3

IEM Paulo de Almeida Campos

“@898

[E7886

EM Honorina de Carvalho

“357915

IÉ788—5

[E M Demencianoantonio de Moura
[UMEI Renata Gonçalves Magaldi
@MEI Alberto de Oliveira

&“

]
[

29.868-9

I

i

294843
M

[L

Í!

IE. M

Alberto Brandão

IE. M

Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos

ll

ll

[

29.870-0

Í]

29.871-3
H

83.165-4
H

31.888-4

“

I

2948—3
]

2948-3

l

0072
1

2948-3

J

Análise da equipe:
Verificou-se que durante o período de execução do PDDE— Acessibilidade não
foi cobrada tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Unidades
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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 §§ lª e 2º, respectivamente, do artigo 49 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 janeiro de
2014 a maio de 2014, UEXS: E. M Sítio do Ipê, E. M Diógenes R. Mendonça, E M Paulo de
Almeida Campos, E. M Honorina de Carvalho, E. M Demenciano de Moura, E M Alberto
Brandão, UMEI Renata Gonçalves Magaldi, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia
Esteves de Vasconcellos e E. M Paulo Freire e E M Paulo Freire, 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 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

3.5 Auséncia de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.
F ato:
No período de 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe
técnica do FNDE nas ações empreendidas pelas Unidades Executoras em relação à
execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Acessibilidade.

Evidências:
E—mail da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), 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.

3.6 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.

Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no periodo de 03 a 07/07/2017,
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: E M Sítio do Ipê, E M Diógenes R.
Mendonça, E M Paulo de Almeida Campos, E M Paulo Freire e Homorinda de Carvalho,
contempladas com o PDDE- Acessibilidade para verificar a existência do objeto do
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programa, sendo observado o seguinte: a) as escolas implementaram reformas e adaptações
necessárias a adequar o acesso de estudantes com limitações de mobilidade, encontrando-se
essas reformas e adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reformas de
banheiros, construção de rampas, alargamento de portas, entre outros. b) foram adquiridos
materiais didáticos relacionados às necessidades especiais dos alunos, tais como livros,
brinquedos, equipamentos permanentes, entre outros, os quais se apresentavam em
razoável estado de conservação. c) foi adquirido cadeiras de rodas e muletas para
deslocamento dos alunos com limitações de mobilidade.
A Unidade Escolar Dom José Pereira Alves recebeu recurso do programa
utilizou, no entanto a unidade não foi ínspecionada pela equipe técnica do FNDE devido
problema de segurança no acesso a comunidade onde fica localizada a escola.

e
&

Evidências:
Notas fiscais e fotos das visitas às escolas: E M Sítio do Ipê, E M Diógenes R.
Mendonça, E M Paulo de Almeida Campos e E M Paulo Freire, conforme a seguir:

UNIDADE
EXECUTORA

EMPRESA

.

E M Sítio do Ipê

Albamr Borges
Pintº.

Materiais
Didáticos.

1.632

28/09/15 725,00

Materiais
Didáticos.

1.474

14/07/15 500,00

1.350

12/05/15 3.723,00

1.349

12/05/15 2.000,00

993

13/05/15 4'249'00

1.198

29/11/14 2.000,00

1.199

29/11/14 4.000,00

027

25/11/14 4 ' 000 ' 00

,

_

M.ªtfªªls
D1datlcos.

Bºbªdpurº
ICWAY Papelaria Material
Informática.
Didático.

e

TV LCDE 32,
Aparelho de
EM Soares
DVDLocomotivas
' '
Bn'n quedos - ME

ªfªgª;

R. Mendonça.
,

Atacadlsta
EIRELI ME
—

_

VALOR
(R$)

DATA

Acesswel.

E M Diógenes

N.F.

Nº

PRODUTOS

.

.

,

_

.

M aenals
t

Mªtíªlflªlª
Dldatlcos

1x
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Mouse Optico
Padrão
Adªptªdº, Mesa
Escolar

E M Paulo de
Almeida Campos

Pardon
Comércio de
Materiais LTDA.

1.693

05/01/15 2.500,00

Materiais
Didáticos

1.674

04/11/14 2.224,24

Materiais
Didáticos

1.679

15/11/14 5.000,00

065

04/11/14 2'362’65

Teclado
Adaptado para
Baixa Visão.

1.645

05/10/15 390,00

Mesa Portátil,
Mesa Adaptada,
Relógio Braille,
Teclado
Adaptado.

1.613

14/09/15 217900

Materiais
Didáticos

1612

14/09/15 10.845,00

Materiais
Didáticos.

1.880

24/08/16 7.131,00

1.879

27/08/16 875,00

Adaptadae
Aparelho de
Sºm-

Ricardo da Silva Materiais
Didáticos

Monterio - ME

E M

.

Pªºlº Freire

Albanir Borges
Pinto,

ICWAY Papelaria Lºusª Brªncª:
Mesa
elnformática.
,

_

Ergometricae
Plano Inclinado

»

Escolar.

Honorina de
Carvalho

”
P unçao pa r a

escrita Braille,
.

.

Byªm Cºmªrcª“
LTDA.

Punção
apagador,
Regiete de mesa 7.736
.
em madeua
e
Tamanduá.
(Ponteira de
Cabeça)

22/09/10

1.0746,00

-
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miº-yª; v

~~

~
Rampa de Acesso E. M. Sitio do Ipê

~~

~

*

~
~
Rampa de Acesso E. M. Homorina de Carvalho

*

&

Banheiro Adaptado E. M. Honorina de Carvalho

Material Didático E. M. Honorina de Carvalho

~~
Malenal Didático

F..

M. Diógenes Mendonça

RJEXNg
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~

~
Rampa de Acesso E. M. Paulo de Almeida Campos

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Unidades Executoras E. M Sítio do Ipê,
E, M Diógenes R. Mendonça, E. M Paulo de Almeida Campos e E. M Paulo Freire,
contempladas com recursos do PDDE-Acessibilidade mostraram—se adequadas à mobilidade
dos alunos com limitações, bem como os matéríaís estavam de acordo com às necessidades
especiais dos alunos indicando que as unidades Vêm cumprindoo objeto do programa,
conforme previsto no plano de ações proposto pelas unidades escolares.

A Unidade Escolar Dom josé Pereira Alves recebeu recurso do programa
utilizou, no entanto a unidade não foi ínspecíonada'pela equipe técnica do FNDE devido
problema de segurança no acesso a comunidade onde fica localizada a escola.

e
&

3.7 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município no período de 03 a 07/07/2017, nas
Unidades Executoras: E M Demencíano de Moura, E M Alberto Brandão, UMEI Renata
Gonçalves Magaldí, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos,
beneficiadas com recursos do programa, verificou-se, que os recursos recebidos do
programa em outubro de 2013, não foram utilizados até o período da inspeção e foram
reprogramados até que os planos de ações propostos pelas escolas fossem reformulados.

Evidências:

a

Extrato bancário e inspeção in loco nas Unidades Escolares no período de 03
07/07/2017, conforme quadro demonstrativo.

Conta
. .
. .
.
Escolas Mun1c1pals-V151tadas Corrente nº

Nº
~

~ ~

[01 ”E. M Demenciano de Moura.

Data do

"
.
Agenma n º

Repasse
~

~ ~

~ ~

~ ~

“29.868—9

“2948—3

”31/10/2013
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02

UMEI Renata Gonçalves
M agaldi.

29.870-0

2948-3

31/10/2013

[03 @MEI Alberto de Oliveira.

”29.871—9

”2948-3

_][31/10/2013

[04 “E. M Alberto Brandão.

“33165—4

IMD

5

.

M Elvira Lúcia Esteves de
Vasconcellos

”31/10/2013

I

l

E.

31.888—4

2948-3

28/12/2016

;

Análise da equipe:
A não utilização dos recursos repassados pelo programa a conta corrente das
unidades escolares: E M Denienciano de Moura, E M Alberto Brandão, UMEI Renata
Gonçalves Magaldi, UMEI Alberto de Oliveira e E. M Elvira Lúcia Esteves de Vasconcellos,
ficou demonstrado à falta de planejamento por parte das unidades, o que pode acarretar
prejuízo ao programa nas ações proposto pelas unidades escolares.

Recomendações:
3.7.1 Á DIRAE

Notificar as Unidades Executoras para que adote medidas visando assegurar
que os recursos repassados às contas das Unidades Executoras sejam utilizados
tempestivamente, conforme plano de ação proposto pelas unidades.
3.8 Escola adequada a aluno portador de necessidade especial.

Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período de 03 a 07/07/2017,
nas Unidades Executoras não contempladas com recursos do programa: Nina Rita Torres,
Dr. Paulo Cesar Almeida Pimentel, Santos Dumont, Professora Denise Mendes Cárdia,
Heitor Villa Lobo, Anísio Teixeira, Governador Eduardo Campos, Professora Bolivia de Lima
Gáetho, Julia Cortines, Antônio Coutinho de Azevedo, Hermógenes Reis, Rachide da Glória
Salim, Portugal Pequeno e Dário de Souza Castilho, foi verificado a existência de materiais
didáticos e acesso aos portadores de necessidades especiais. Após a visita 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:
Entrevista com diretores, professores, fotos e inspeção in loco nas unidades
escolares no periodo de 03 a 07/07/2017, conforme quadro demonstrativo:

[EglEscolas Municipais-Visitadas

—HDiretor

01

“Valéria Muniz

l

“ EM Santos Dumont.
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C. de

Oliveira.

]

%

EM Antônio Coutinho de Azevedo.

02

Rosilene Carvalho da Silva
.
Professma
Sala de recursos.
—

{03

H

04
[05
lOõ

E.

MJulia Cortines.

E. M Profa. Bolivia de Lima Gáetho.
H

H

E. M Nina Rita Torres.

”Ivani].

do N. A. Barros.

I

“sane ºhVªlrª Amª ' ºlfªtº“
Adjunta.
“Glaucia Aparecida T. Leão.

]

E. M Dr. Paulo Cesar Almeida Pimentel. “Maria Inês de A. Ventura.
]

Rommel“ Neves dº

Alªnº“

07

E. M Prof. Denise Mendes Cárdia.

08

E. M

09

E. M Anísio Teixeira.

Tereza Cristina S. Borges
Professora - Sala de recursos.

10

E. M Governador Eduardo Campos.

Adriana Lopes Machado Diretora
Adjunta.

11

E. M Hermógenes Reis.

Mariângela de Souza Cavalcante
Diretora Adjunta.

12

E. M Rachide da Glória Salim.

Cªrmem Cºny Azevedº Bªmºr
Professora Sala de recursos,

Heitor Villa Lobo.

Professora

-

Sala de recursos.

Alessandra Karina Medeiros
Professora - Sala de recursos.
—

—

—

'

—

13

Portugal Pequeno.

[14 "Dário de Souza Castilho.

~

Rampa de Acesso E. M. Heitor Villa Lobos

Dione Maria Diniz Azevedo Professora - Sala de recursos.

“Viviane Merlin Moraes

—

Diretora.

~~
Banheiro Adaptado E. M. Julia Cortínes

R.F.Nº 14/2017 IPREF MUN DE NITEROI

31 de

ESX,
7

Material Didático E. M. Paulo Cesar A. Pimentel

Material Didático E. M. Paulo Cesar A. Pimentel

~~

Rampa de Acesso E. M. Heitor Villa Lobos

~

Rampa de Acesso E. M. Denise Mendes Cardia
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Rampa de Acesso E M. Nina Rita Ton-es
.

Análise da equipe:
Mesmo não contempladas com recursos do programa PDDE—Acessibilidade às
unidades escolares vem implementando reformas e adaptações necessárias a adequar o
acesso de estudantes e demais portadores de deficiencia, encontrando-se essas
reformas e
adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reforma de banheiros,

R.F.Nº 14/2017 / PREF MUN DE NITEROI

33 de 36

1

*º”

construção de rampas, alargamento de portas, entre outros.
4. Conclusão:
4.1. 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.

4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.6 e 3.7 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.
4.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.5, 1.7 a 1. 15, 3.1, 3.2,
3.4, 3.5 e 3.6, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados
ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providencias que entender cabíveis.

4.4. Na constatação referente ao subitem 3.3 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) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
4.5. 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.
4.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

5. Encaminhamento:

5.1. 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;
—
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5.2. a DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE) 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento da recomendação constante do subitem 1.6.1, 3.7.1, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências
adotadas com relação as recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da AUDIT, bem como
demandas outras e denúncias recebidas na Ouvidoria do FNDE. 1.6.1 ; 3.7.1 ;

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: 1.6.1;
3.7.1;
5.3.

‘a

—

»

5.4. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

5.5. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.6.1, 3.7.1.

5.6. a Prefeitura do Município de Niterói/Rj, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 3.3.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 08/08/2017

'

AP/CORAP/AUDIT

~~

R.F.Ng 14/2017 IPREF MUN DE NITEROI

DlVAP/CORAP/A DIT

35 de 36

&

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 14 /2017
DESPACHO

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

Em

ªlí/will“.

~

Chef da DIVAP
.

~

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e delibeiação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho((SEI 0495489).
.

Auditora— Chefe Substituta

Em

__/__*/
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