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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
" Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

%:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 15 /2017

PREF MUN DE RIO DE JANEIRO R]

Auditoria realizada no período de 03 a 07 julho de de 2017, com o objetivo de
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalisticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se os programas definidos
no Plano Anual de 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 104/2017,
referente ao item 17 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercicio 2013 OS nº
105/2017, referente ao item 18 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 - OS nº 106/2017, referente ao item 19 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
. PAC II / PROINFÁNCIA, exercício 2012 - OS nº 107/2017, referente ao item 20 do PDAI
PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
Controle Social.
—

—

,

—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente a 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 financeiros:R$ 3066308836
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
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de Alimentação Escolar

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

A verificação conSiderou os seguintes períodos para cada tema:

;TEMA

:

[Gestão Financeira
]

“PERÍODO EXAMINADO

'
,

l

Janeiro/2017 a julho/2 017

!Monitora mento

janeiro/2 01 5

[Controle Social

Maneiro/2016

a julho/2017
&

julho/2017

l

Informação:
As questões apreciadas 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.fndegovbr, os extratos das
contas correntes do Município de Rio de Janeiro/RH, 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 7809-9, agência nº 2234-9, Banco do Brasil, meses de janeiro ajulho de
2017,consulta realizada em 26/07/2017.

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 nainternet, em consonância com o disposto no artigo
Sº do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.
ª
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1.2 Recursos são mantidos

&

movimentados exclusivamente na conta

específica do Programa.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, ele 7899-9, agência nº 2234-9, em consonância com o artigo Sº da
Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 7899-9, agência nº 2234-9, Banco do Brasil, meses de janeiro a
julho de 2017, consulta realizada em 26/07/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução
Os

CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período observado, janeiro a julho de 2017, a movimentação dos recursos
financeiros transferidos ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar
ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos
do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no & 1º, do art. 2º do Decreto nº
7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 7899-9, agência nº 2234-9, Banco do Brasil, meses de janeiro
a julho de 2017, consulta realizada em 26/07/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 7899—9, agência nº
2234-9, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

55

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº
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Fato:
No período observado, janeiro a julho de 2017, não houve débitos pertinentes
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os êê lª e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
à

44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 7899-9, agência nº 2234-9, Banco do Brasil, meses de janeiro
a julho de 2017, consulta realizada em 26/07/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 7899-9, agência nº
Brasil S.A, específica do Programa,evidenciou-se que não houve débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os 55 lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1.
2234—9, Banco do

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

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in 1000" por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ em relação à
execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

Evidências:
E—mails da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 08/06/2017 e de
22/06/2017, respondendo 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.

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

Programa.
Fato:
Após a disponibilização“ pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
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Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas“ SIGPC na
data de 16/03/2017, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 07/06/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, que seria 05/10/2017, 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 06/09/2017, Reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 07/07/2017, e resposta do CAE ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 07/07/2017.
—

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.
1.7 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de

Alimentação Escolar CAE
(Atas de Assembléia Ordinárias e Extraordinárias; relação das unidades escolares Visitadas
e lista de eventos com presença do CAE), além das fotos registradas na auditoria in loco
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 reunião realizada com os membros
do CAE em 07/07/2017 demonstram que o Conselho realizou visitas nas escolas procedendo
a regular verificação da distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros alimentícios,
prestação de contas e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a
participação efetiva dos conselheiros.

Evidências:
Visitas às escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no período de
03/07/2017 a 07/07/2017, resposta dos membros do CAE ao questionário aplicado pela
equipe de Auditoria em 07/07/2017, Atas disponibilizadas no Portal da SEMED/Rj, lista de
eventos com presença do CAB, e relatórios de visitas as escolas.

Análise da equipe:
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 demonstram que o Conselho desenvolveu as verificações e
acompanhamentos pertinentes nas EM e demais procedimentos inerentes à Alimentação
Escolar, havendo inclusive espaço físico na SEMEC RJ com estrutura mínima para
—
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desempenho das atividades inerentes, ao Conselho.

1.8 O Conselho demonstra

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 22/05/2017,
verificou-se que o Conselho possui Conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes
conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/EN DE nº 26/2013.
—

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

Análise da equipe:
Constatou—se em reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
CAE, em 22/05/2017, que os membros do CAE demonstram possuir conhecimento para

—

desempenhar suas atribuições, conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.
1.9 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponível na aba CAE Virtual, em
07/07/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
07/07/2017, 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 Virtual> Consulta Espelho do CAE, acesso
em 07/07/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
07/07/2017, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
07/07/2017.

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. Observe-se que houve a
recondução da maioria dos membros em maio de 2017 .

1.10 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
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Conforme verificação “in loco", bem como pelaReunião com membros
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 07/07/2017, constatou-se que o Conselho vem
recebendo da Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ, infraestrutura para execução das atividades
de sua competência tais como: sala específica do CAE para realização de atividades,
contendo: mesa de reuniões, computador, arquivos e materiais de expediente, além de
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
07/07/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
07/07/2017 e ielatório fotográfico conforme a seguir:

Mesa de ieuuiões sala do CAE

Computador CAE

Arquivo CAE
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Arquivo CAE

Mural do CAE

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

1.11 Despensas em boas condições para armazenamento dos alimentos

Fato:
Verificou-se pela equipe de auditoria em visita à 26 escolas municipais no Rio
de Janeiro que as despensas de alimentos encontravam-se em boas condições de estocagem
dos gêneros da alimentação escolar com despensas em geral limpas, ventiladas, iluminadas
organizadas, embora alguns depósitos sejam pequenos em decorrência da estrutura antiga
de algumas escolas. Os alimentos são separados por grupo, são adotados o sistema PVPS
(primeiro que vence primeiro que saí)
e

'

Evidências:
"Relatório fotográfico das escolas visitadas:

Escolas Municipais inspecionadas:

[1

“EDI Pe. Carlos Henrique

L2

“EDI Germano Thome de Oliveira

[3

“EDI Capelão Frei Orlando

[4

Numero Censo
Numero de alunos
Escolar 2016/2017

Escolas Municipais visitadas

—

~

~

[[33158029

“482

[[

[[

[[33080216

[[237

Creche Municipal jardim dos Vieiraﬂ133094470

141

[

l

[

[

[

[5

[Creche Municipal Odetinha Vidal

[[33095124.

[

I

[6

“Creche Municipal Ana de Barros

[[33088292

“364

[

[7

“Creche Municipal Albert Sabin

[[33129380

[[100

l

[8

[[CIEP Gregório Bezerra

[Ésoegsoe

“885
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[9

"EM Escola Gaspar Viana

“33074437

[10

“EM Mario Paulo de Brito

[[33074569

[11

HEM Desembargador Montenegro

[[33074399

1533

[12

[[gM Cardeal Camara
“EM Republica do Libano

[[33076049

[[621

[[33070830

[[858

33070563

“388

[33072566

[[417

[

“33062439

[[525

[

33066256

495

33063141

646

[[33154597

[[824

[[33062757

[[633

21

“EM Tia Ciata
”EM Benedito Ottoni

“33066990

[[328

22

HEM Friedenreich

[[33068291

[[361

[23

[[33063192

[[446

[24

"EM Martin Luther King
HEM Conselheiro Mayrink

[[33067031

[[245

[25

“EM Orsina da Fonseca

“33067180

”503

[26

“EM Princesa isabel

[[33084939

[[431

[13

[14
[15

”EM Eneyda Rabelo
[Éh/I Benevennta Ribeiro

[

~~

[16

”EM Benjamin Constant

[17

[[EM Floriano Peixoto

[18

”EM Guatemala
“EM Orlando Viias Boas

[19
[20

~~

isa - EM. Benedito Otton

.

.

[[1016

,

[[454

[

[
[

É

[
[
[

[

[

[

[

[

~

R.F.Nº 15/2017 / PREF MUN DE RIO DE JANEIRO

~

[,

» m:;
~

Despensa

—

E.MA

Frei Orlando

Despensa

Despensa - EM. Orlando Villas Boas

—

EM. jardim dos Vieiras

Despensa - E.M. Tia Clata

Análise da equipe:
Da visita, a equipe verificou que nas 26 escolas visitadas as despensas são em
geral limpas, ventiladas, iluminadas e organizadas, embora alguns depósitos sejam
pequenos em decorrência da estrutura antiga de algumas escolas. Os alimentos são
separados por grupo, são adotados o sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que saí)
Verificou—se que todas as escolas e creches visitadas possuem proteção com
telas mihmetradas das janelas ou aberturas externas das áreas de armazenamento e
preparação de alimentos, para impedir 0 acesso de vetores e pragas urbanas, em
conformidade ao que dispõe a Resolução da Anvisa, RDC nº 216, de 15 de setembro de

2004.

Dessa forma, não foram verificados problemas visíveis em relação à
estocagem dos alimentos.

1.12 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas Visitadas.

Fato:
Em Visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Rio de
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Janeiro, no período de 03 a 07/07/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda
escolar, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE em março, abril, maio e
junho de 2017 à conta do Programa de Aíímentação Escolar.
A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro SEMED/RJ, dispõe de
uma estrutura de Coordenadorias Regionais de Educação — CRES. Essas são responsáveis
por auxiliar o trabalho da Secretaria junto às escolas. Em reunião com & SEMED/Rj, em
03/07/17, foi demonstrada uma sistemática de distribuição de alimentos dos cardápios
(semana A, B, C), que são direcionadas às CRES & fim de atender as particularidades
nutricionais dentro do Município; facilitar o controle de compras, evitando
desabastecimento dos alimentos nos mercados.
—

É importante mencionar que escolas também possuem uma relação com
veículos aptos ao fornecimento de gêneros alimentícios, publicados em D.O., com o objetivo
de propiciar segurança das condições ideais de acondicionamento e refrigeração dos
alimentos.

Verífícou-se nas escolas nas 26 escolas visitadas que não houve
desabastecimento de gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada & oferta regular de
Merenda Escolar aos alunos da rede, no primeiro sem estre de 2017.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas, Cópias de notas fiscais,
conforme quadros demonstrativos I e 11:
Quadro

I

Escolas Municipais inspecionadas:

Nº

Escolas Municipais Visitadas

~

[1

"EDI Pe. Carlos Henrique

LZ

EDI Germano Thome de Oliveira

is

EDI Capelão Frei Orlando

[4

~

33158029

|

~

[482

|~

[~

“33080216

[|237

“Creche Municipal jardim dos Vieiras "33094470
ICreche Municípal Odetínha Vidal
33095124
'

1|141

~
5

Número de alunos

ªreiªfzfr02%ellêiS/g 017
~

]

|

]

191

]

,

6

Creche Municipal Ana de Barros

33088292

364

7

Creche Municipal Albert Sabin

lªzgaao

][100

8

CIEP Gregório Bezerra

“33069808

885

[33074437

1016

|10

“EM Escola Gaspar Viana
“EM Mario Paulo de Brito

[11

“EM Desembargador Montenegro

|

~

~

~

LE)

]

É
~

[33074569

"454

“33074399

“633

R.F.Nº 15/2017 / PREF MUN DE RIO DE JANEIRO

]
I

11 de

~~

37

['

[12

[[EM Cardeal Camara

[13

[[EM Republica do Libano

_

[[33076049

[[621

[[33070830

[[858

[[33070563

[[388

[[33072566

[[417

[[33062439

[[525

[[33066256

[[495

33063141

646

33154597

824

'

[14

[[EM Eneyda Rabelo

[15

[EM Benevennta Ribeiro

[16

[EM Benjamin Constant

[17
18

19

*

[[EM Floriano Peixoto

,

EM Guatemala

1

EM Orlando Vilas Boas

[

[20

[[EM Tia Ciata

[[33062757

[[633

[21

[[EM Benedito Ottoni
[[EM Friedenreich

[[33066990

[[328

[[33068291

[[361

[[33063192

[[446

[[33067031

[[245

[[33067180

[[503

[[33084939

[[431

~~
[22

[24

[[EM Martin Luther King
[[EM Conselheiro Mayrink

[25

[[EM Orsina da Fonseca

[26

[[EM Princesa Isabel

[23

.

;

Quadro II

Relação das Notas fiscais:

Amostra das notas fiscais pagas cqm recursos do Programa - PNAE
EMPRESA

[[NENº

[[DATA

[[VALOR (R$)

[Hb Multíserviços

[[1455600

[[21/06/2017

[[84,75

[Comercial Milano Brasil Ltda

[[3320189

[[23/06/2017

[[828,57

[Comercial Milano Brasil Ltda

[[330283

[[30/06/2017

[[152,40

[Fridel Fríg. Industrial Dei Rey
[Fridel Fríg. Industrial Del Rey

[[343323

[[05/06/2017

[[860,15

[[344338

[[12/06/2017

[[765,93

ElTn'ar Alimentos

493663

[[27/06/201 7

[[

Fridel Fríg. Industrial Del Rey

346172

[[26/06/2017

[[1.603,19

[Comercial Milano Brasil Ltda

[[3307538

[[14/06/2017

[[141,92

[Frídel Fríg. Industrial Del Rey

[[0342365

[[29/05/2017

“1.765,83

[Hb Multlservíços

[[1461639

[[03/07/2017

[[421,07

Hb Mnltisei—viços

[[1457421

26/06/2017

589,84

Comercial Milano Brasil Ltda

[[3294069

05/06/2017

426,65

[Ermar Alimentos

[[048879

[[07/06/2017

[510,39

Comercial Milano Brasil Ltda

[3228245

[12/04/2017

914,08

3232848

[12/04/2017

482,60

[[10/04/2017

[[114,00

Comercial Milano Brasil Ltda

[Ermar Alimentos

[

[[475427
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IErmar Alimentos

~
“21014

[[494543

[[20/06/2017

[[3330009

[[03/07/2017

[ErmarAlimentos

“494953

[[03/07/2017

[Comercial Milano Brasil Ltda

[@05202

[[12/06/2012

[Comercial Milano Brasil Ltda

[[3321001

[06/06/2017

Comercial Milano Brasil Ltda

[3295387

[05/06/2017

Comercial Milano Brasil Ltda

[3296587

05/06/2017

Comercial Milano BrasilLtda

[[3311987

19/06/2017

ComercialMilano Brasil Ltda

[3312321

[19/06/2017

Comercial Milano Brasil Ltda

[3312322

[[19/06/2017

[Hb Multiservigos

[[1456603

[[22/06/2017

[HbMultiservigos

“1458993

”28/06/2017

[Mardo SulAlimentosLtda
[ComercialMilanoLtda
[HB MultiserviçosLtda

[[121573

[[03/07/2017

”11761

[[3320434

[[26/06/2017

[[120105

[Comercial Milano Brasil Ltda

.

[[1457124

[[26/06/2017

[

[[1.428,13

[

[[8515

[

[627,10

[

[837,10

[

“475,14

[

T[517,60
Í]242,66

[

[

[[44,96

[

[[22675
“10500

[

[

[[5250

[

[
[

“566,61

[

Relatório fotográfico da Alimentação oferecida nas Unidades Escolares da
Rede Municipal:

alimentos EM Benedito Ottoni

flªutas EM Bencvcnuta
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~

Merenda sewida EM Guatemala
%;,
s

~

merenda EM Ana de Barros

Criança PN E merendandu com auxilio monitora EM Ana de Barros

Análise da equipe:
Verificou—se que houve abastecimento de gêneros alimentícios para merenda
escolar no primeiro semestre de 2017, sendo constatado, ainda, que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
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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
o objetivo de garantir o acesso a educação.

zona rural, com

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 161,63
Extensão dos exames:
Não houve execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
em 2017 pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista não haver repasses
de recursos, pois não há escolas no município registradas em área rural.

Constatações:
2.1 Ausência de clientela para execução do programa

Fato:
A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro-RJ não possui alunos matriculados
em escolas na zona rural, pois todas as escolas do município estão registradas em área
urbana, portanto não executou o Programa Nacional de Apoio ao Trasnporte Escolar em
.2017.

Evidências:
Informações do censo escolar

e da

equipe da SEMED/R].

Análise da equipe:
Considerando que o município não recebe recursos do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar—PNATE, não houve execução do programa em 2017.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E 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, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 56.600,00
Extensão dos exames:

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

P

Gestão Financeira

ODO EXAMINADO

aneiro/201 6

&

ulho/201 7

janeiro/2016 & julho/2017

Acessibilidade

Informação:

e

As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão Financeira
e estão dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório.

Acessibilidade

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes das Unidades Executoras (UEXS) do PDDE - Acessibilidade que receberam
recursos do FNDE no mês de dezembro de 2016, UExs: CEC Jardim dos Vieiras - CEC
Odetínha Vidal de Oliveira CEC Ana de Barros Câmara CEC Frei Orlando - EM Princesa
Isabel - EM Benevenuta Ribeiro, 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 FNDE referente aos extratos bancários do Banco
do Brasil, meses de dezembro de 2016 a julho de 2017, das seguintes Unidades Executoras:
.

]

Umdades Executoras

A

~

|

CEC Jardim dos Vieiras

|[

CEC Odetinha Vidal de

Oliveira“

CEC Ana de Barros Câmara
[CEC Frei Orlando

Extratos Bancarios Banco do Brasil S.A.
Conta Corrente
Agencm
||
8745

||

33731

"

3374);
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EM Princesa Isabel

37702

II

EM Benevenuta Ribeiro

II

1257

—I

0101

8753

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
dezembro de 2016 ajulho de 2017, UExs: CEC jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de
Oliveira - CEC Ana de Barros Câmara CEC Frei Orlando - EM Princesa Isabel EM
Benevenuta Ribeiro, 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 7507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011, de 25/08/2011.
—

—

3.2 Recursos são mantidos
específica d0 Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos &
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras
(UExs) do Programa que receberam recursos do FNDE no mês de dezembro de 2016, UEXS:
CEC Jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de Oliveira CEC Ana de Barros Câmara - CEC
Frei Orlando - EM Princesa Isabel - EM Benevenuta Ribeiro, abertas no Banco do Brasil, em
consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FN DE nº 44/2011.
—

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de dezembro de 2016 ajulho
de 2017, das seguintes Unidades Executoras:

1

I

Unidades Executoras

I

ICEC Jardim dos Vieiras

IL

ICEC Odetinha Vidal de Oliveira

II

ICEC Ana de Barros Câmara
ICEC

I

Frei Orlando

EM Princesa Isabel
EM Benevenuta Ribeiro

I

I

I

Extratos Bancarios Banco do Brasil “S.A.
I

Conta Corrente

37699
8745
33731

II

Agéncia

II

1257

II

0101

II

592

3374):

I

I

I

I

592
I

37702

II

1257

8753

II

0101

I

Análise da equipe:
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recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta especifica das
Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no mês de
dezembro de 2016, UExs: CEC Jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de Oliveira - CEC
Ana de Barros Câmara CEC Frei Orlando EM Princesa Isabel e EM Benevenuta Ribeiro,
são mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do programa,
conforme previsto no Art 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3g da Resolução CD/FNDE nº
Os

—

—

44/2011

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

Fato:
As Unidades Executoras (UExs) do Programa que receberam recursos do
FNDE no mês de dezembro de 2016, UExs: CEC jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de
Oliveira CEC Ana de Barros Câmara - CEC Frei Orlando EM Princesa Isabel EM
Benevenuta Ribeiro, efetuaram os pagamentos das despesas com recursos do PDDE
Acessibilidade mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do
Decreto nº 7.507/2011 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:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de dezembro de 2016 a julho de
2017, das seguintes Unidades Executoras:

Unidades Executoras

[

L

Extratos Bancarios Banco do Brasil S.A.
Conta Corrente IIAgênciallperiodo/cheque

[cnc jardim dos Vieiras
[CBC Odetinha

37699

Vidal de Oliveira

[CBC Ana de Barros Câmara

[CBC Frei Orlando

ll

'

H

EM Benevenuta Ribeiro

12571} julho de 201

8745

][

0101

33731

—I[

592

II

592

n

1257

3374):

H

[EM Princesa Isabel

M

37702
8753

ﬂ

—

I]

][
ll
]

l

l

[

julho de 2017

[

0101
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a resposta a Solicitação de Auditoria nº 020—004/2017, de
07/07/2017, que solicitou esclarecimentos em relação a utilização de cheque nominal como
forma de pagamento aos credores do PDDE Acessibilidade, a Prefeitura apresentou a
seguinte justificativa:
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"esclarecemos que estamos encaminhando um Ofício ao Presidente 'do FNDE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - relatando as dificuldades
de nossas Unidades Executoras na movimentação das contas bancárias, uma
vez que elas não possuem acesso aos meios eletrônicos de movimentação
(cartão magnético e senha de internet)"

-

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras do Programa que receberam recursos do FNDE no mês de dezembro de 2016,
UExs: CEC Jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de Oliveira CEC Ana de Barros
Câmara CEC Frei Orlando EM Princesa Isabel - EM Benevenuta Ribeiro, evidenciou—se a
inadequação das movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº
7507/2011 e no artigo 49, 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.

Com base na manifestação do gestor verifica—se que a SEMED encontra
dificuldades quanto as movimentações bancárias na forma da Resolução e busca solução,
inclusive junto ao FNDE, para que ambos intercedam junto ao Banco do Brasil em solução
adequada a gestão das UEX, respeitando o normativo legal.

Recomendações:
3.3.1 A PREFEITURA

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
44/20 1 1 foram cumpridos.

§§

lº

e

Zº, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de dezembro de 2016 ajulho dee 2017, não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras (UEXS) do
Programa que receberam recursos do FNDE no periodo, UExs: CEC jardim dos Vieiras CEC Odetinha Vidal de Oliveira - CEC Ana de Barros Câmara CEC Frei Orlando - EM
—
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Princesa Isabel - EM Benevenuta Ribeiro, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os 55 lº e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de dezembro de 2016 ajulho
de 2017, que demonstram que não houve cobranças de tarifas bancárias das seguintes
Unidades Executoras:
Extratos Bancarios Banco do Brasil S.A.

.

Umdades Executoras

Conta Corrente
~

~

[CEC Jardim dos Vieiras
[CEC Odetinha Vidal de Oliveira
[CEC Ana de Barros Câmara
ICEC Frei Orlando

IBM Princesa Isabel

~

||

37699

.

[|

8745

||

33731

]L

3374);

|L

37702

EM Benevenuta Ribeiro

A

“

.

Agenc1a

~

|[

||
|

1257

0101
592

~

|

|

|

592

1257

0101

8753

~
~

~

~

~

Análise da equipe:
Verificou—se que durante o período de execução do PDDE— Acessibilidade não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das
Unidades Executoras evidenciadas nesta constatação, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do
Programa, em consonância com os êâ Iº e Zº, 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 mês de dezembro de
2016, UExs: CEC jardim dos Vieiras - CEC Odetinha Vidal de Oliveira - CEC Ana de Barros
Câmara - CEC Frei Orlando EM Princesa Isabel EM Benevenuta Ribeiro, verificou—se nos
extratos de dezembro/2016 & julho/2017 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 55 lª e
29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FN DE nº 44/2011.
—

—

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

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pelas Unidades Executoras em relação à execução do
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Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Acessibilidade.

Evidências:
E—maíl da Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE), de 01/08/2017,
respondendo à consulta da equipe de auditoria formulada por é-maíls 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 dois anos
(2016 e 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica. do FNDE nas
ações empreendidas pelas Unidades Executoras referentes à execução do Programa.

3.6 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.

Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no período 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 CEC
Jardim dos Vieiras CEC Odetinha Vidal de Oliveira - CEC Ana de Barros Câmara - CEC Frei
—

Orlando - EM Princesa Isabel - EM Benevenuta Ribeiro, contempladas com o PDDE—
Acessíbilídade para verificar a existência do objeto do 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. 13) foram adquiridos materiais
didáticos relacionados às necessidades especiais dos alunos, tais como livros, brinquedos,
equipamentos permanentes, entre outros, os quais se apresentavam em bom estado de
conservação.

Evidências:
Segue relatório fotográfico:

~

rampa EM Ana Ban'os Camara

alunos utilizando sala de locursos EM Rep. Ll ann
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<%

rampa EM Princesa Isabel

EM Frei Orlando rampa
—

~

behecloum adaptado EM Des. Montenegro

materiais didáticos para PN E EM República do Líbano

~

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Unidades Executoras contempladas
com recursos do PDDE-Acessibilidade mostraram-se adequadas à mobilidade dos alunos
com limitações, bem como os materias estavam de acordo com às necessidades especiais
dos alunos indicando que as unidades vêm cumprindo o objeto do programa, conforme
previsto no plano de ações proposto pelas unidades escolares. Destaque-se que algumas
escolas estão localizadas em prédios históricos, não sendo viável, nesses casos, adequações
em razão da tipologia construtiva/tombamento e localização em terrenos cuja topografia não
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permite a construção de rampas em alguns casos desnecessárias ou com utilização
impraticável, pois a inclinação é superior ao recomendável, banheiros adaptados
parcialmente, com barras, mas portas de tamanho convencional (inferior a 90 cm) sem o
alargamento necessário. O município possui muitas escolas construídas a mais de 50 anos,
algumas até centenárias, não possibilitando adaptação de espaços para facilitar a
acessibilidade de portadores de necessidades,.

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento detransferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 7.504.499,70
Extensão dos exames:

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

A verificação considerou os seguintes períodos e tema:

TEMA

PERÍODO EXAMINADO

“

Gestão Financeira

Maio/2012

"

[

a julho/2017

l

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

DA QUANTIDADE DE OBRAS:
As construções de creches do PROINFÁNCIA foram firmadas pela Prefeitura
de Janeiro/RJ e o FNDE por meio do termo de compromisso PACZ
3170/2012 com prazo de vigência de até 30/03/2018. Este termo prevê como objeto a
construção de trinta creches, no modelo próprio do Municipio (Escolas do amanha tipo A).
A vigência, valores repassados e situação da obra estão descritos a seguir:

Municipal do Rio

—

TC/
CONVENIO

.

A

.

Vigenma

ID

Obra Valor
Global
FNDE (R $)

Valor
Repassado
FNDE (R$)
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[3170/2012 750/03/2018758287

[2.991.905m58853595 [55,08

[[100%

[3170/2012

50/03/2018[[19483

[4.183.088,21 [613.747,84

[[14,67

[[100%

[3170/2012

[30/03/2018

19484

[3.507.356,97 [540.105,65

[55,40

[100%

3170/2012

[[30/03/2018

19485

[[2.577.339,83 [388.535,95

[E08

[100%

3170/2012

[[30/03/2018 [[19487

[[2.991.905,52 [458.641,45 [[15,33

[100%

[3170/2012

[[30/03/2018[[19489

[[2.577.339,83 [395.557,14

[[15,35

[[100%

[

[gm/2012

[[30/03/2018[[19492

[2.577.339,83 [395.557,14

[[15,35

[[100%

[

[3170/2012

[[30/03/2018[[19493

[[4.183.088,21 [624.569,64

[14,93

[[100%

5170/2012

[30/03/2018[[19498

[2.577.339,83 [388.535,95

[15,08

[100%

[3170/2012

[30/03/2018[[19499

[[2.991.905,52 [458.641,45

[15,33

[100%

[3170/2012

[30/03/2018 19571

[[2.577.339,83 [388.535,95

[[15,08

[[100%

[3170/2012

[30/03/2018 19573

[[2.577.339,83

395.557,14

15,35

100%

[3170/2012

[30/03/2018 19588

[[2.991.905,52

447.007,33

14,94

100%

[3170/2012

30/03/2018[[19605

[2.991.905,52[458.641,45

[15,33

[100%

[3170/2012

30/03/2018 [19465

[4.183.088,21 [447.007,33

[14,64

[100%

[3170/2012

[[30/03/2018

19488

[550735597 [538.130,40 [[15,34

[48,50%

5170/2012

[30/03/2018

19583

[2.705.426,43

405.804,06

15,00

[35,00%

[3170/2012

[30/03/2018[[19474

[2.991.905,52

388.535,95

15,08

35,00%

[3170/2012

[30/03/2018[[19464

[[2.577.339,83

540.105,65

[15,40

0%

[3170/2012

[30/03/2018 [[19468
30/03/2018 19471

[3.507.356,97 [405.804,06 [[15,00
2.991.905,52 [189.369,95 7,00

[[0%

5170/2012
[3170/2012

30/03/2018

19479

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[[0%

[

2.991.905,5ﬂ588.535,95

15,08

[[0%

[

[

[3170/2012

[30/03/2018[]19494

2.991.905,52 [58853595

[[15,08

[[0%

[3170/2012

[30/03/2018[[19501

[2.577.339,83 [382.762,55

[[13,41

[[0%

[

5170/2012

[[30/03/2018 [[19537

[[2.340.754,26 [[405.80£1,06—H15,00

[[0%

[

3170/2012

[50/03/2018[[19589

[3.507.356,97 [416.871,08

[Em

[0%

3170/2012

[[30/03/2018[[19576

[[2.577.339,83 [405.804,95

[[15,00

[0%

[

[3170/2012

[[30/03/2018[[19602

[2.705.339,83 [395.557,14

[[15,35

[[0%

[

@0/2012

[30/03/2018[[19466

[3.507.356,97 [540.105,65

[55,40

[[0%

[

[3170/2012

[30/03/2018[[19486

[[2.577.339,83[189.369,95

[7,35

[0%

[

[

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes do "Município de Rio de Janeiro/Rj relativos ao Proinfância, Termo de
Compromisso PAC 2 3170/2012, período de maio de 2012 ajulho de 2017, bem como
O
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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 portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 8569-3, agência 2234—9, Banco do Brasil, dos meses de maio/2012 a
julho/2017.

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

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa, correspondentes a construção das obras firmadas por
meio do Termo de Compromisso PAC 2 3170/2012, ocorreu exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 8569—3, agência nº 2234-9, Banco do Brasil, meses de maio
de 2012 ajulho de 2017, consulta em 13/09/2017, correspondentes aos recursos para a
construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC 2 3170/2012.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 8569—3, na Agência nº
2234-9, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º
nº 44/2011.
, da Resolução

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1º e 29, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
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Durante o período de execução do PROINFÁNCIA, Termo de Compromisso
PACZ 3170/2012, período de maio de 2012 ajulho de 2017, não houve débitos pertinentes à
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos

foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os 55 lª e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 8569-3, Agência nº 2234—9, Banco do Brasil, meses de maio de 2012 a

julho de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 8569-3, agência nº
2234-9, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não foram debitadas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os 55 lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Ausência de atualização de registros no SIMEC

Fato:
Segundo consulta ao SIMEC, em 14/09/2017, constatou—se que os registros na
aba vistorias - Instituição não correspondem à situação atual da obra. O percentual de
execução da obra ID 19583 (EDI Prolongameno Rua Brás Cubas/Pavuna), inserido por fiscal
do Município, indicava 0% em 13/09/2017, indica 0%, porém na penúltima avaliação, em
21/07/2017, constava execução física de 21%. Em Visita da equipe de auditoria realizada em
04/07/2017, foi possível verificar que apesar de a obra estar paralisada, estima-se que o
avanço físico esteja superior a 30%.

Evidências:
Telas de Consulta o SIMEC na aba vistorias-Instituição, em 14/09/2017,- fotos
da visita in loco à Obra obra ID 19583, EDI Prolongameno Rua Brás Cubas/Pavuna:
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Extrato do Simec desatualizado

Obra ID 19583

-

avanço fisico desatualizado no SIMEC

Manifestação da entidade:
Não houve manifestação da Prefeitura quanto à S.A. 11.020-001/2017, na qual
equipe de auditoria solicitou justificativas com relação as divergências encontradas no
SIMEC.

a

Análise da equipe:
A falta de registros sistemáticos no acompanhamento da evolução física das
obras, acarreta em interpretação inadequada da real situação das obras do TC PACZ
3170/2012. Nesse sentido, pode—se também exemplificar a situação identificada em que a
obra ID 18287 EDI Rua Tupassi está "concluída", e pela falta de atualização de registro
identifica-se como inacabada ou paralisada no SIMEC.
—

Recomendações:
4.5.1 Á DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal do Rio de janeiro/RJ para que, em prazo
certo, providencie a inserção dos dados referentes às obras no SIMEC, mantendo o sistema
atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da
citada providência.
4.5 Confirmação de conclusão de obras do Programa.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 3170/2012, referente às obras de
construção de trinta Creches dos PROINFÁNCIA, constatou—se que 15 obras encontram-se
concluídas e em funcionamento e as demais estão em fase de reformulação ou ainda não
foram contratadas/licitadas.

Conforme dados do SIMEC, () projeto utilizado é próprio (tipo A), chamado de
escolas do amanhã. A equipe de auditoria realizou visita em 3 desses prédios, e verificou
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que as obras estão concluídas, conforme fotos demonstradas no campo “evidência". Foram
repassados até o momento R$ 7.504.499,70 (Sete milhões, quinhentos e quatro mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos) correspondente a 15% do montante
previsto para a construção das trinta creches, e o termo de compromisso PAC2 3170/2012
possui Vigência até 30/03/2018.

Evidências:
Extratos do SIMEC em 14/09/2017,

e

fotos das Visitas durante

o

período da

auditoria.

Obra Valor
EE)/NVÉNIO

-

Vigência

ID

gªgª] (R $)

Valor
%%%ªêíàªg

Éepassado

3111252530

[3170/2012

[[30/03/2018[18287

“2.991.905,52[388.535,95

[[15,08

100%

[3170/2012

[30/03/2018[[19483

[[4.183.088,21

[613.747,84

[14,67

[[100%

[

[3170/2012

50/03/2018[[19484

[[3.507.356,97

[540.105,65

[15,40

[[100%

[

[3170/2012

[[30/03/2018[[19485

[[2577.339,83 “388.535,95

[[15,08

[[100%

[

[3170/2012

[[30/03/2018[[19487

[[299190552 [458.641,45 [[15,33

[[100%

[3170/2012

[[30/03/2018[[19489

[[2.577.339,83

[3170/2012

[30/03/2018 19492

[3170/2012

[30/03/2018 19493

395.557,14

[[15,35

[100%

2.577.339,83

395.557,14 [[15,35

[100%

4.183.088,21

[624.569,64

[[14,93

[100%

3170/2012

30/03/2018

19498

2.577.339,83

388.535,95

15,08

100%

3170/2012

30/03/2018

19499

2.991.905,52

458.641,45

15,33

100%

[3170/2012 —[[30/03/2018[[19571

2.577.339,83 "388.535,95

[[15,08

[[100%

[3170/2012

[[30/03/2018

19573

2.577.339,83 [395.557,14

[[15,35

[[100%

5170/2012

[[30/03/2018

19588

2.991.905,52lk14700733

14,94

100%

[3170/2012

[[30/03/2018 [19605

7299190552

“458.641,45

15,33

100%

[3170/2012

[[30/03/2018—“19465

[4.183.088,21

[447.007,33

[14,64

_[[100%

[3170/2012

30/03/2018 [19488

“3.507.356,97

538.130,40

15,34

48,50%

[3170/2012

30/03/2018 [19583

“2.705.426,43

405.804,06

15,00

35,00%

[3170/2012

[[30/03/2018 [19474

[2.991.905,52 "388.535,95

[15,08

“35,00%

[3170/2012

[[30/03/2018

19464

[[2.577.339,83 I[540.105,65

[15,40

[[0%

3170/2012

[[15,00

0%

~

~

[[30/03/2018

19468

3.507.356,97 [405.804,06

3170/2012 Í[30/03/2018

19471

2.991.905,52 [189.369,95 [7,00

0%

[3170/2012

[[30/03/2018

19479

[[30/03/2018[[19494

[3170/2012

[[30/03/2018[[19501

[[299190552 388.535,95 [15,08
[2.991.905,52 [388.535,95 [[15,08
[[2.577.339,83 [38276255 [[1341

[[0%

[3170/2012

[3170/2012

[30/03/2011ﬂ19537

Q.340.754,26 [405.804,06

[[15,00

0%

[3170/2012

30/03/2018[19569

[3.507.356,97 [416.871,08

[[15,41

[0%

[3170/2012

30/03/2018I19576

[[2.577.339,83 [[405.804,95

[[15,00

[[0%
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[3170/2012

1130/03/20181119602

112.705.339.83 “395.557,14

[[15,35

[[0%

[

[3170/2012

[[30/03/2018

19466

113.507.356.971154010565

[[15,40

[[0%

[

[3170/2012

[[30/03/2018

19486

112.577.339.831118936995

117,35

110%

gg/NVENIO

Vigência

ID

Obra Valor

Valor

gªlglâullái)

%%%BESÉÉÉ

1
2

ªº

.

,,

Éepassado

3113:1259

~

3170/2012

130/03/2018 118287

3170/2012

[[30/03/2018 [19483

[3170/2012

[30/03/2018[[19484

[3170/2012

[30/03/2018[19485

13170/2012

1130/03/2018119487

112.991.905.52

[458.641,45

13170/2012

1130/03/20181119489

112.577.339.83

[395.557,14

13170/2012

1130/03/20181119492

13170/2012

1Q99190552 [388.535,95 [[15,08
Í[4.183.088,21 [613.747,84 1114,67

[[100%

[

[[100%

[E507.356,97 1154010565

[15,40

100%

112.577.339.831138853595

[15,08

100%

1115,33

1100%

1115,35

11100%

11257733983 1139555714

[[15,35

T1100%

1130/03/20181119493

114.183.088.211162456964

114,93

11100%

[3170/2012

1130/03/20181119498

112.577.339.83

388.535,95

[15,08

11100%

13170/2012

130/03/20181119499

112.991.905.52

458.641,45

[15,33

[[100%

3170/2012

[30/03/2018[[19571

112.577.339.83

138853595 [[15,08

lÉººº/º

3170/2012

30/03/20181119573

1

13170/2012

~
130/03/20181119605

12.991.905.52

458.641,45

15,33

3170/2012

130/03/20181119465

14.183.088.21

447.007,33

14,64

3170/2012

[30/03/2018

19488

[3.507.356,97

538.130,40

[15,34

[48,50%

3170/2012

[30/03/2018 19583

[2.705.426,43

405.804,06

[15,00

[35,00%

[

[3170/2012

[[30/03/2018

19474

[ªç/91.905,52

388.535,95

[[15,08

113500%

[

3170/2012

[[30/03/2018

19464

[2.577.339,83

540.105,65

[[15,40

[[0%

[

3170/2012

[[30/03/2018 [19468

[3.507.356,97 1140580406

1115,00

110%

13170/2012

1130/03/20181119471

112.991.905.52 1118936995

117.00

110%

13170/2012

1130/03/20181119479

112.991.905.52 1138853595

1115.08

110%

13170/2012

1130/03/20181119494

112.991.905.52 1138853595

[[15,08

[[0%

[

[3170/2012

[[30/03/2018[[19501

112.577.339.831382.76255

[13,41

[[0%

[

[[30/03/2018[[19537

112.340.754.26

405.804,06

[15,00

[[0%

[

[[15,41

[0%

[

[

[2.577.339,83

395.557,14

15,35

[[100%

30/03/20181119588

[2.991.905,52

447.007,33

14,94

[[100%

11100%

~
[3170/2012

[3170/2012

—

1

[

[

[

1

[[100%

[3170/2012

[[30/03/2018[[19569

113.507.356.97

416.871,08

[3170/2012

[[30/03/2018[[19576

—[[2.577.339,83

405.804,95

[[15,00

[0%

[3170/2012

[30/03/2018[[19602

112.705.339.83

395557.14 [15,35

10%

13170/2012

130/03/20181119466

113.507.356.97

540.105,65

[15,40

[3170/2012

1130/03/20181119486

11257733983

189.369.95

117.35

[

[

1

1

1

1
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EDI Germano Thºme id 19483

ED! Padre Carlos ID 19605

Fachada EDI Padre Carlos

ED Ger mano ID 19483

~

Análise da equipe:
Conforme foi verificado, 15 (quinze) as obras foram concluídas em
conformidade com o termo de compromisso PACZ 3170/2012 e outras quinze obras estão
em fase de fase de reformulação ou ainda não foram contratadas/licitadas.
4.6 Ohra(s) com execução paralisada.

Fato:
As obras de IDs 19474, 19488 e 19583 referentes ao T.Compromísso
3170/2012 apresentam status de paralisadas no SIMEC. A equipe de auditoria Visitou a
obra de ID 19583 - EDI prolongamento da Rua Braz Cubas - Pavuna, & qual apresentava-se
paralisada e com aspecto de abandono, com mato ao redor da construção, ausência de
canteiro de obra, alguns materiais de construção deteriorando, porém estava protegida com
muro.
—

Conforme nota técnica 005/2016 - CGIMP/DIGAP/FNDE, de 11/01/2016,
emitida pela CGIMP & respeito do Termo de Compromisso 3170/2012, novos recursos serão
repassados somente mediante comprovação da evolução das obras, pelas vistorias e
comprovantes de pagamentos e notas fiscais. A nota técnica ainda afirma que foi gerada
restrições no SIMEC que alerta o município sobre as pendências e que impede &
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transferência de recursos atpe que sejam sanadas.

~

Evidências:

~

Nota técnica 005/2016 CGIMP/DIGAP/FNDE, de 11/01/2016, fotos do local
relatório SIMEC.
—

T.COMPROMISSO

119583

3170/2012

04/08/2014 PARALISADA

21,00%

25/05/2017

I19488

3170/2012

04/08/20141PARALISADAI

48,39%

14/07/2016

19486

3170/2012

11101740710}

0,00%

19474

~

3170/2012

Obra paralisadaPavuna

TD

19583

—

OS

l

SITUACAO

04/08/2014 PARALISADA

EDI prolongamento da Rua Braz Cubas -

0131a

~

%
ULTIMA
VALOR
ACUMULADO VISTORIA REP. ASS ADD

«

ID

l

25/05/2017

35,57 %

405.804,06

-

,,

/0

15,00%]

538,130,40 [15,08%]

l189.369,95

540,105,65

~
Obra paralisada

ID 19583 mato a0 redor (la estrutura

7,35%!

15,40%

~

paralisada - ID 19583 vista intema.

Análise da equipe:
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As creches de IDs 19474, 19488 e 19583, previstas para a construção por
meio do Termo de Compromisso 3170/2012, foram iniciadas fisicamente, porém, atualmente
estas obras estão paralisadas conforme verificado pela equipe de auditoria.

A obra inacabada descumpre o disposto no artigo Sº Inc III letra ” e n da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue: e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no Termo
de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obra(s).
Dessa forma, mantém se a constatação e, considerando a vigência do Termo
de Compromisso, para & DIGAP avaliar a situação apresentada, Visando assegurar a
imediata retomada da obla para que esta possa ser concluída na maior brevidade possível e
cumprir sua função social ou a reposição dos recursos federais ao erário.

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação das obras, adotando iniciativas que
garantam a adequada continuidade das construções considerando que a vigência do termo
de compromisso não expirou, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas Visando
resguardar os cofres desta Autarquia.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estâo consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante“ as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 4.5 e 4.6 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.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, a 1.12, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4,
3.5, 3.6 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem
ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender
cabíveis.

5.4. Na constatação referente ao subitem 3,3 & impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto à 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.
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5.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. Relevante mencionar que a obseivância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/1. 1/2015;
—

6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), 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.

6.3. a 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.
—

6.4. a DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4; atentando para o cumprimento das
recomendação constante dos subitens 4.5.1 e 4.6.1 devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
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
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programas

transferências fiscalizados; c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
e

6.5. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

6.6. à Prefeitura do Município do Rio de janeiro/RJ, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 3.3, ficando consignado que não há necessidade deste ente

apresentar respostas ao FNDE.

Em 18/07/2017

~

~
~

DIVAP/GORAP/AUDIT

~~ ~~
VAP

P/Al DIT

“X._
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 15 /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

QQ/º/ Zetª
Chefexd

DIVAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0495444).

Emª/ªliciª
Auditora-Chefe Substituta
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