MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

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

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 16 /2017

PREF MUN DE ITABORAI R]

Auditoria realizada no período de 26 a 30 de junho de 2017, com o objetivo de
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos fínalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social,. Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se os programas definidos
no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2017, e conforme 0 respectivo
Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDM/2017, verificados os seguintes programas:

verificar

a

. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 - 08. nº 108/2017,
referente ao item 21 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS nº
109/2017, referente ao item 22 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
. Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 - 08 nº 110/2017, referente ao item 23 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
. PAC 11 / PROINFÁN CIA, exercício 2012 - 08 nº 111/2017, referente ao item 24 do PDA]
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingencíamento; Monitoramento e
Controle Social.
—

—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Municípios

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros

e

alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.302.099,60
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional

X
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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:

ITEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“janeiro/20 1 7

& junho/201 7

|Monitoramento

"janeiro/201 5

&

junho/201 7

“janeiro/20 1 6 &

junho/201 7

~

;

.

|Controle Social

'

|

|

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

Constatações:
1.1 Recursos

transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no ende1 eço eletrônico www fnde gov br, os extratos das
contas correntes do Município de Itaboraí/R], 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 28. 318 5, agência nº 850— 8, Banco do Brasil, meses de janeiro a junho de
E2017 consulta realizada em 20/06/2017

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

1. 2 Recursos são

mantidos

e

movimentados exclusivamente na conta

gespecífica do Programa

*

T
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Fato:
No período verificado, janeiro a junho de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
especifica aberta no Banco do Brasil, C/C 28.318—5, agência nº 850-8, em consonância com o
artigo 3º da Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 28.318—5, agência nº 850-8, Banco do Brasil, meses de
janeiro a junho de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3Q da Resolução
Os

CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, janeiro a junho 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
7.507/ 20 11.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 28.318—5, agência nº 850—8, Banco do Brasil, meses de
janeiro a junho de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 28.318—5, agência nº
850-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2 011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
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No período observado, janeiro a junho de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/20 1 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 28.318-5, agência nº 8508, Banco do Brasil, meses de
janeiro a junho de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 28.318—5, agência nº
850-8, Banco do 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 §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

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

Fato:
Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura Municipal de Itaborai/R] 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 a consulta da equipe de auditoria formulada por e-mails datados
de 07/06/2017 e 22/06/2017 sobre de monitoramentos ao PNAE realizados em 2016 e 2017.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou-se que, nos últimos dois anos
(2016 e 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

1.6 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 10/04/2017, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestaçã
—

—
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de contas do exercício de 2016, na data de 13/06/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, em 14/06/2017 (segundo a Resolução nº 3, de 23/02/2017), e 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 31/08/2017, Reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 26/06/2017, e resposta do CAE ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.
—

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, considerando a data limite do Sistema de Gestão de Prestação de
Contas (SIGPC), que seria em 14/06/2017, assim como as dúvidas suscitadas nas contas
foram respondidas pela Prefeitura.

1.7 0 Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE
(cronogramas de visita do mês, roteiros de visitas às escolas, Atas do Conselho de nºs 139,
—

de 18/04/2017) 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 26/06/2017, cronogramas de visita do mês, roteiros de visitas às escolas, Atas do
Conselho de nºs 139, de 18/04/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe
de Auditoria em 26/06/2017 e documentos de relatórios de Visitas apresentados pelo CAE.

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 por meio de questionário padronizado demonstram que o

ConselK
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realizou nas escolas verificações

e

demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar.

1.8 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponivel na aba CAE Virtual, em
22/06/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
26/06/2017, verificou—se que a constituição do Conselho está de acordo com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE, acesso
em 22/06/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
26/06/2017, e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
26/06/2017.

Análise da equipe:
A constituição do Conselho de Alimentação Escolar está de acordo com
disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
1.9

0 Conselho demonstra ter conhecimento

de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de Visitas às escolas, nos quais foram
observados aspectos como armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos, forma de
gestão do PNAE e recebimento de gêneros alimentícios, bem como pelas descrições das
atividades demonstradas em atas, tais como verificação de prestação de contas referentes
ao exercício de 2016, preenchimento de questionário de acompanhamento do CAE, e
verificação da agricultura familiar no Município (Ata nº 143, de 13/06/2017), e, também,
pela Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 26/06/2017,
verificou—se que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes
conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Documentos apresentados pelo CAE: roteiros de visitas às escolas de
21/06/2017 e 13/06/2017; Ata do Conselho de nº 143, de 13/06/2017; reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 26/06/2017; e resposta do CAE ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.
—

Análise da equipe:
Constatou—se por meio dos documentos apresentados pelo Conselho (roteiros
de Visita do CAE e Atas nº 139, 142 e 143), e em reunião com membros do Conselho

dex

R.F.Nº 16/2017 !PREF MUN DE ITABORAI

6 de 35

~

.:

__

Alimentação Escolar - CAE, em 26/06/2017, que os conselheiros demonstram possuir
conhecimento para desempenhar suas atribuições, conforme disposto no artigo 35 da
Resolução CID/FNDE nº 26/2013_.

1.10 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco", comprovada por meio das fotos no campo
"evidência", bem como pela Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
CAE, em 26/06/2017, constatou-se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de
Itaborai/R], infraestrutura para execução das atividades de sua competência tais como: local
para as reuniões; disponibilidade de equipamento de informática; transporte para
deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades, conforme
previsão do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
26/06/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
26/06/2017 e relatório fotográfico conforme a seguir:
—

~~

ovª!

«%

Sala climatizada do CAE-itaboraí

Materiais

e

estantes para arquivos do CAE

:
~

Sala de atividades do CAE, com computador, arquivo, telefone.
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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 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Itaboraí/RJ,
no período de 26/06 a 30/07/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda escolar, em
consonância com os repasses realizados pelo FNDE em abril e junho de 2017 à conta do

Programado Alimentação Escolar. Conforme verificação in loco, nas escolas da rede
municipal de ensino constatou-se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios,
bem como restou evidenciada & oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no
período.
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 II:

Quadro I
Escolas Municipais inspecionadas:

Nº

E s c 01 as

Codigo da Escola
no INEP

Municipais visitadas

j133051941

Numero de alunos
(Censo 2016/INEP)

101

11E.M.Ant0nio Alves

102

“EM. Clara Pereira de Oliveira

1133051569

11744

103

1133051771

11244

04

“EM. Gastão Dias de Oliveira
”EM. Guilherme de Miranda Saraiva

1133051690

“1066

105

NEM. Joaquim Pedro de Andrade

106

NEM. jornalista Alberto Torres

111004
1

—

1
[

1

1133097194

11539
1

EM. Marly Cid Almeida

107
1

de Abreu

[E.M. Padre Hugo Montedonio Rego
lSEM Professora Cecília Augusta dos
09

108

autos

110

1

EM. Professora Maria Ana Moreira
~

1133107939

11816

ÍI33130930

11921

1133119112

11629

33051658
1133151555

1

1127
11704
1

I1:31.};IIE;SP1"ofessora

112
113

Maria Cristina Soares

“RM Promotor Luiz Carlos Caffaro
EM. Romeu Simões da Fonseca
~

~

33112703

209

1133119090

11837

]B3052026

1

11311
1
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Quadro

II

Relação das Notas fiscais:

Amostra das notas fiscais pagas com recursos do Programa - PNAE
J

EMPRESA

||NF.Nº

“DATA

Ermar Alimentos Ltda

“0489279

“07/06/2017

[Ermar Alimentos Ltda

“489261

][07/06/2017

“3.254,92

lErmar Alimentos Ltda

11489284

Mme/2017

”2.055,30

IErmar Alimentos Ltda

”489277

“07/06/2017

“2.612,10

]

[Ermar Alimentos Ltda

“473533

"03/04/2017

12.653,94

]

IErmar Alimentos Ltda

“467221

“07/03/2017

“1.294,30

[Comercial Milano Brasil Ltda

“3288459

“29/05/2017

]Ll.760,30

|Comercía1 Milano Brasil Ltda

“3254076

"03/05/2017

]328040

Comercial Milano Brasil Ltda

“3216912

“28/03/2017

"272,42

|Comercia1 Milano Brasil Ltda

“3279169

"22/05/2017

“1.644,20

|Comercia1 Milano Brasil Ltda

]B279266
_“3216943

“22/05/2017

“437,32

“28/03/2017

“2.018,46

~

lComerCíal Milano Brasil Ltda

]VALOR (R$)
|

J

2.807,94

|

~

]
|

|

]

]

~

!

]

|

;

~
EM Antônio Alves (Gêneros Annazenados no Depósito)

EM Clara Pereira de Oliveira [Gêneros Armazenados no Depósito)
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"aªi-“«

~~

“y“

x

~

~~~

~~~

EM Guilherme 'de _Mil anda Sar aiva (Gêneros Armazenados no
Depósito)

EMGastão Dias de Oliveira (Géne

~

>

«»

quim Pedro de Andrade (Gêneros Armazenados no Depósito)

~

EM Jornalista Alberto Torres (Gêneros Armazenados no Depósito)

~~~~
~

~

EM Maria Ana Moreira (Gêneros Armazenados no Depósito)

R,F.Nº 16/2017 IPREF MUN DE ITABORAI

10 de 35

~

~~~
EM Padre Hugo Montedonío Rego (Gêneros Armazenados no
Depósito)

,

.

'

A

«as»

à

EM Prof. Cecilia Augusta dos Santos (Gêneros Armazenados
no Depósito)

EM Romeu Simões da Fonseca (Gêneros Armazenados no Depósito)

Análise da equipe:
Em inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de
Itaboraí/RJ, no período de 26 a 30/06/2017, verificou—se que houve abastecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro semestre de 2017, sendo
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constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícios) e por meio de fotos das visitas às
escolas, 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

-

D0 ESCOLAR

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 81.270,02
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar— PNATE, tendo por base as observações in loco e a aplicação
de questionários padronizados elaborados em conformidade com os
parâmetros estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

[TEMA
[Monitoramento

“PERÍODO EXAMINADO
”janeiro/20 1 7 a junho/2 01 7
”ja—neiro/Z 0 1 5 & junho/2 01 7

[Controle Social

“janeiro/2 016 a junho/201 7

[Gestão Financeira

l

]

I

I

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

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos
bancários da conta corrente do Município de Itaboraí/RJ relativo ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar, exercício de 2017, bem como identificou o domicílio bancário

&
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dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados, emconsonância 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 15771-6, agência 0850-8, Banco do Brasil, meses de janeiro ajunho de
2017, consulta realizada em 20/06/2017.

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.

2.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, janeiro a junho de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº 15771—6, agência nº 08508, em
consonância com o Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 15771-6, agência nº 0850—8, Banco do Brasil, janeiro a junho
de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

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. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
(ID/FNDE nº 44/2011.

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao

município

a

conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ocorreu
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exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 15771—6, agência nº 0850-8, Banco do Brasil, janeiro a junho
de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 15771-6, agência nº
0850-8, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.

2.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a junho de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 15771-6, agência nº 0850—8, Banco do Brasil, janeiro a junho
de 2017, consulta realizada em 20/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 15771—6, agência nº
0850-8, Banco do Brasil, 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.

2.5 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.
Fato:
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Em 2016 e 2017 não houve monitoramento "in loco" por equipe técnica do
FNDE nas ações empreendidas pela Prefeitura de Itaboraí/R] em relação à execução do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

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

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou-se que, nos últimos dois anos
(2016 e 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

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

Fato:
O Conselho do CACS/FUNDEB informou, em reunião realizada em
26/06/2017, que teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa
para análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas, bem como
informou que os documentos estavam em boas condições físicas para a análise e emissão do
parecer.

Evidências:
Ofício nº 17/2017, de 29/06/2017, do CACS/FUNDEB; tela de consulta do
Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de
parecer do conselho em 21/06/2017 sobre a execução do programa; reunião com membros
do CACS/FUNDEB, em 26/06/2017, e resposta do Conselho ao questionário aplicado pela
equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 017—003/2017, de 28/06/2017, o
CACS/FUNDEB apresentou o Ofício nº 17/2017, de 29/06/2017, com o seguinte
esclarecimento:
“Os documentos apresentados estavam em boas condições físicas para
análise e emissão do parecer."

a

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com o CAOS/FUNDEB, o Conselho teve acesso
documentos
e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de
regular aos
parecer definitivo sobre a prestação de contas.
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2.7 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 Apoio ao Transporte Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas
SIGPC na data de 05/04/2016, o CACS/FUNDEB emitiu o Parecer da prestação de contas do
exercício de 2016, na data de 21/06/2017, após a data final prevista no SIGPC, em
14/06/2017 (segundo a Resolução nº 3, de 23/02/2017).
—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na
data de 01/09/2017, reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 26/06/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Análise da equipe:
Houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa do
exercício de 2016, considerando a data limite do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SIGPC), que seria em 14/06/2017, porém não se verificou prejuízo aparente.

2.8 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de

Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB (cronogramas de reuniões de 2015, 2016 e 2017; Atas
do Conselho de 25/05/2015, 23/06/2015, 10/11/2015, 26/11/2015, 29/03/2016, 07/04/2016,
28/04/2016, 25/08/2016, 04/10/2016, 21/02/2017, 25/04/2017) indicam que o Conselho vem
atuando de acordo com as competências definidas na legislação Vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados informam que o
Conselho verifica rotas programadas do transporte; que solicita informações sobre
transporte escolar junto à Prefeitura por meio de ofícios; que faz Visitas às escolas; e que
tem acesso a documentos de prestação de contas do PNATE.

Evidências:
Cronogramas de reuniões de 2015, 2016 e 2017; Atas do Conselho de
25/05/2015, 23/06/2015, 10/11/2015, 26/11/2015, 29/03/2016, 07/04/2016, 28/04/2016,
25/08/2016, 04/10/2016, 21/02/2017, 25/04/2017; resposta do CAE ao questionário aplicado
pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Análise da equipe:
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Verificou—se o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
CACS/FUNDEB vem atuando no acompanhamento do objeto do PNATE. 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 ao Transporte Escolar.

—

2.9 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE, na data de 22/06/2017, disponível na aba
GAGs-FUNDEB, e da reunião com membros do Conselho, em 26/06/2017, verificou-se que a
constituição do Conselho está de acordo com disposto no artigo 24 da Lei nº 11.494, de
2007.

Evidências:

Consulta ao Portal do FNDE, disponível na aba CAcsUNDEB, em
22/06/2017, reunião com membros do CAOS/FUNDEB realizada em 26/06/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em 26/06/2017.

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

2.10 O Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.
Fato:

que o

Em Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 26/06/2017, verificou—se
Conselho demonstra possuir conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes.

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

Análise da equipe:
Os membros do CACS/FUNDEB possuem conhecimento para desempenhar
suas atribuições, de acordo com o previsto no ê 13, artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.

2.11 Ausência de capacitação e/ou orientação dos conselheiros pelo
FNDE para exercício de suas funções.
Fato:
Os Conselheiros informaram que não receberam capacitação online ou
presencial do FNDE, ou de outras entidades para melhor desempenho das atribuições e que
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buscam por iniciativa própria se capacitarem para o pleno exercício de suas atribuições.
A presidente do Conselho, por exemplo, realizou capacitação junto ao Ministério Público do
Rio de Janeiro, conforme declaração do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do Ministério Público do Rio de janeiro - CEAF, de 25/09/2015, documento este que foi
apresentado na reunião com () CACS/FUNDEB do dia 26/06/2017.

Evidências:
Ofício nº 17/2017, de 29/06/2017, do CACS/FUNDEB; Declaração do Centro
Estudos
de
e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio de Janeiro - CEAF, de
25/09/2015, reunião com membros do CACS/FUNDEB, realizada em 26/06/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 26/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento
CACS/FUNDEB apresentou
esclarecimento:

a
o

Solicitação de Auditoria nº 017-003/2017, de 28/06/2017, o
Ofício nº 17/2017, de 29/06/2017, com o seguinte

município ainda não foi comntenplado com a liberação do módulo FUNDEB
no site do FNDE. Eu, presidente deste Conselho, já fiz a formação no
ministério Público do Rio de Janeiro, conforme cópia de declaração em anexo.
O

Análise da equipe:
A capacitação tem como objetivo aprimorar o acompanhamento e controle dos
recursos transferidos ao PNATE e sua regular aplicação. Assim, a ausência de capacitação
e/ou de outras formas de orientação aos membros dos conselhos do CAOS/FUNDEB, e
especialmente quando há as novas composições, compromete o desempenho das atribuições
do Conselho, devendo ser foco de atenção especial dos gestores das áreas finalísticas do
FNDE, de forma a garantir a permanente articulação com seus integrantes e, assim,
possibilitar as melhores condições de atuação com maior eficiência na importante função
fiscalizadora que lhes foram atribuídas.

Recomendações:
2.11.1 A DIRAE

Manter permanente articulação com os integrantes dos conselhos sociais,
inclusive mediante coleta de informações sobre a atuação e percepção destas instâncias Via
SIGECON, identificando situações críticas e boas práticas, propiciando capacitações, com
rotinas especiais para os momentos de mudança na composição destes colegiados,
garantindo maior eficiência no exercício das suas atribuições fiscalizadoras.
2.12 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco", demonstrado por meio das fotos no campo

R.F.N916/2017/PREF MUN

DF.

ITABORAI

18 de 35

&.

"evidência", bem como pela Reunião com membros do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em 26/06/2017, constatou—se que o Conselho
vem recebendo da Prefeitura de Itaboraí/R], infraestrutura para execução das atividades de
sua competência tais como: local para as encontros do Conselho (o local não é exclusivo do
CAOS/FUNDEB); disponibilidade de equipamento de informática; transporte para
deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades, conforme
previsão do artigo 24, 510 da Lei nº 11.494, de 2007.

Evidências:
Ofício nº 17/2017, de 29/06/2017, do CAOS/FUNDEB, reunião com membros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em
26/06/2017, resposta do CACS/FUNDEB ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 26/06/2017.
—

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento
CAOS/FUNDEB apresentou
esclarecimento:

Auditoria nº 017-003/2017, de 28/06/2017, o
nº
Ofício
17/2017, de 29/06/2017, com o seguinte

à Solicitação de
o

A entidade não disponibiliza ao Conselho um local exclusivo. No entanto,
temos um espaço na sede da secretaria Municipal de educação e Cultura
SEMEC para arquivar a documentação, um computador de uso compartilhado
e as reuniões mensais são realizadas em um auditório da Secretaria de
Espmte e Lazer - SEMEL.
—

Análise da equipe:
Em que pese o esclarecimento do CACS/FUNDEB de que não possui um local
exclusivo para seus encontros, & da estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das
atividades do CACS/FUNDEB guarda consonância com 0 previsto no 24, 510 da Lei nº
11.494, de 2007.

2.13 Disponibilização de transporte escolar adaptado a alunos com
necessidades especiais
Fato:
Em visita às escolas municipais, verificou-se que há alunos com necessidades
especiais que necessitam de transporte adaptado. Conforme verificação in loco, detectou—se
que a Prefeitura Municipal disponibiliza transporte escolar convencional e também
adaptado aos alunos da rede pública municipal. Esses ônibus adaptados foram adquiridos
por meio do programa Caminho da Escola e estão servindo aos alunos da rede, conforme
fotos no campo evidência.

Evidências:
Relatório fotográfico conforme a seguir:
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Aluno uti Lando transporte escolar adaptado (EM. Clara Pereira de
Oliveira)

Aluno utilizando transporte escolar adaptado (EM. Clara Pereira de
Oliveira)

~

~

Aluno ut Lando transporte escolar adaptado (EM. Clara Pereira de
Oliveira)

Aluno utilizando transporte escolar adaptado ( EM. Clara Pereira de
Oliveira)

~

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

Montante dos recursos financeiross 10.000,00
Extensão dos exames:

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

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

Maneiro/201 7 a junho/201 7

ªcessibilidade

“janeiro/2 016

[

a junho/201 7

_[
.

I

Informação:
As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira e Acessibilidade e estão dispostas na forma de

constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O PNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, osextratos da
conta corrente específica da Unidade Executora (UEX) do Programa que recebeu recursos
do FNDE no periodo de janeiro a dezembro de 2016, UEX": EM. Professora Maria Cristina,
aberta no Banco do Brasil, bem como identificou o domicílio bancário dos respectivos
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados, em
consonância com 0 artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da,
conta corrente nº 45962-3, agência nº 8508, Banco do Brasil, meses de janeiro a dezembro
de 2016,consulta realizada em 22/06/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da Unidade

Executora (UEX) do Programa, que recebeu recursos do FNDE no periodo de janeiro a
dezembro de 2016, UEX: E.M. Professora Maria Cristina, foram divulgados por meio de
disponibilização de informações em meio eletrônico de acesso público no portal do FNDE na
internet, em consonância com o disposto no artigo 39 do Decreto 7.507/2011, de
27/06/2011, e no artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, de 25/08/2011.
3.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
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Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica da Unidade Executora (UEx) do
Programa que recebeu recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016, UEX:
EM. Professora Maria Cristina, aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3º
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 45962-3 agéncia nº 850-8, Banco do Brasil, meses de janeiro
de 2016 ajunho de 2017, consulta realizada em 22/06/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da Unidade
Executora (UEx) EM. Professora Maria Cristina, que recebeu recursos do FNDE no período
de janeiro a dezembro de 2016, foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas
específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por
'

meio eletrônico.
Fato:

A Unidade Executora (UEX) EM. Professora Maria Cristina, que recebeu
recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016, efetuou os pagamentos das
despesas com recursos do PDDE Acessibilidade mediante a emissão de cheques,
contrariando o previsto no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 49 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 sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 45962-3 agência nº 850-8, Banco do Brasil, meses de janeiro
de 2016 ajunlio de 2017, consulta realizada em 22/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente da Unidade
Executora EMM Professora Maria Cristina, que recebeu recursos do FNDE no período de
janeiro a dezembro de 2016, evidenciou—se a inadequação das movimentações financeiras ao
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº 44/2011.

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.

§§

1º

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de janeiro de 2016 a junho de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente da Unidade Executora (UEX) EM.
Professora Maria Cristina no período, bem como os recursos foram devidamente aplicados
no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 1º e 29,
respectivamente, do artigo 4º 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 45962-3 agência nº 850—8, Banco do Brasil, meses de janeiro
de 2016 ajunho de 2017, consulta realizada em 22/06/2017.

Análise da equipe:
Verificou—se que durante o período de execução do PDDE- Acessibilidade não
foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica da
Unidade Executora EM. Professora Maria Cristina, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do
Programa, em consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução

CD/FNDE 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
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

2 O 1 7.
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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 periodo de 26 a 30/06/2017,
na Unidade Executora beneficiada com recursos recebidos do PDDE Acessibilidade,
verificou—se que foram executados os serviços, conforme previsto no documento Ata de
Prioridades do PDDE Acessibilidade, de 17 de março de 2017.
'

Na visita à escola EM. Professora Maria Cristina para verificar a execução
das ações previstas na Ata de Prioridades, observou-se o seguinte: a) foi implementada
estrutura da entrada da escola com aterro, cimentação e construção de rampa para acesso à
área interna e à quadra esportiva, conforme fotos no campo evidência. b) a cozinha está em
reforma com colocação de cerâmica. c) o banheiro está sendo adaptado com a colocação de
vaso adaptado e barras de apoio.

Evidências:
Documento Ata de Prioridades do PDDE Acessibilidade, de 17 de março de
2017 e fotos da visita à escola E M Maria Cristina, conforme a seguir:

~~
Rampa de acesso à entrada da EM. Prof. Maria Cristina

Reestruturação da entrada da EM. Prof. Maria Cristina
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Barras de apoio para o banheiro

Vaso adaptado no banheiro

Análise da equipe:
A execução das ações previstas para os recursos do PDDE Acessibilidade da
Unidade Executora da EM. Professora Maria Cristina mostraram—se adequadas à
mobilidade dos alunos com limitações, bem como os serviços previstos estão sendo
executados conforme o planejamento constante na Ata de Prioridades do PDDE
Acessibilidade, de 17 de março de 2017.
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4. PROGRAMA PROINFÁNCIA
exercício 2012

-

CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES -

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 579.218,16
Extensão dos exames:
Verificaçâo. dos mecanismos de controle da execução do Programa
PROINFÃNCIA, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos
ITEMA

ILPERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

Maneiro/2017

e

tema:

|

& junho/201 7

|

~

~

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

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:

.

TC

A

.

Vlgenma

ID Obra

30/03/2018 24513

Valor Global

Valor

.

(R$)

%%%Essãâo)

1.448.045,41

984.670,87

0
68/o

1.448.045,41

434.413,62

0
BOA)

3026/2012
.

30/03/2018 24514

_

Percentual Sltuaçao
Repassa do da Obra
Execução

paralisada
Execução
paralisada
~

A equipe de auditoria verificou "in loco" que as creches foram iniciadas
fisicamente, porém, estão paralisadas e com aspecto de abandono, porém o termo de
compromisso não expirou, situação descrita em constatação própria deste Relatório de

Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato :
O

FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos da
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conta corrente do Município de Itaboraí/RJ relativos ao PROINFÁNCIA, Termo de
Compromisso PAC2 03026/2012 (IDs 24513 e 24514), período de junho de 2012 a maio de
2016, bem como identificou o domicilio bancário dos respectivos fornecedores ou
prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados, em consonância com 0
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 34361—7, agência nº 8508, Banco do Brasil, meses de junho de 2012 a
maio de 2016, consulta em 23/06/2017, correspondentes aos recursos para a construção das
obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2 03026/2012 (IDs 24513 e 24514).

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são divulgados por meio de disponibilização de informações em meio eletrônico
de acesso público no portal do FNDE na internet, em consonância com o disposto no artigo
3º do Decreto 7507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.

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

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
à construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PACZ
03026/2012 (IDs 24513 e 24514), foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta
corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c nº 34361—7, agénCia nº 850—8, em
consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

correspondentes

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 34361—7, agência nº 850-8, Banco do Brasil, meses de junho
de 2012 a junho de 2017, consulta em 05/09/2017, correspondentes aos recursos para a
construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2 03026/2012 (IDs 24513 e
24514).

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/ENDE nº 44/2011.

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio
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eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa, correspondentes à construção das obras firmadas no
Termo de Compromisso PAC2 03026/2012
24513 e 24514), ocorreu exclusivamente por

(l

meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os
quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, 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 34361-7, agência nº 850-8, Banco do Brasil, meses de junho
de 2012 a junho de 2017, consulta em 05/09/2017, correspondentes aos recursos para a
construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PAC2 03026/2012 (IDs 24513 e
24514).

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 34361—7, agência nº
850-8, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

4.4 Os ditames dos

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/201 1 foram cumpridos.
Fate:

Durante o período de execução do PROINFÃNCIA, Termo de
Compromisso PAC2 03026/2012 (IDs 24513 e 24514), período de junho de 2012 ajunho 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 29, respectivamente, do
artigo 4º 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 34361—7, agência nº 8508, Banco do Brasil, meses de junho
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de 2012 a junho de 2017, consulta em 05/09/2017, correspondentes aos recursos para a
construção das obras firmadas no Termo de Compromisso PACZ 03026/2012 (IDs 24513 e
'

24514).

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 34361—7, agência nº
850-8, Banco do Brasil, não se identificaram débitos pertinentes à tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 19 e 29,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 03026/2012, referente às obras
de construção de duas Creches dos PROINFÃNCIA (IDs 24513 e 24514— Convencional),
constatou-se em visita in loco, em 27/06/2017, que as obras encontravam-se com execução
paralisada e com aspectos de abandono.
Em relação à obra ID 24514 (Itambi), verificou—se que a obra estava em estado
de abandono, com aspectos de depredação, furto de fiação elétrica, uma das salas da obra
foi incendiada, existia muito mato ao redor da construção, ausência de canteiro de obra,
bem como a obra não estava protegida com muro e inexistia placa de identificação da
creche.
Em relação à obra ID 24513 (Apolo ll), verificou—se que, apesar de a obra
estar mais adiantada que a de Itambi, ela também apresentava aspecto de abandono, com
muito mato ao redor da construção, ausência de canteiro de obra, porém estava protegida
com muro e existia a placa de identificação da obra Destaque-se, também, que não existia
sinais de furto no que já havia sido construído.

Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
SIMEC, em 05/09/2017, verificou—se que as obras estavam com execução física de 62,72%
(ID 24513) e 33,58% (ID 24514), sendo a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE,
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, em 06/03/2017 e 31/05/2017, respectivamente. O
termo de compromisso PAC2 03026/2012 está vigente com data de término em 30/03/2018.
Foram repassados até o momento R$ 984.670,87 (novecentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) correspondente a 68% do total (obra ID
24513), e R$ 434.413,62 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e
sessenta e dois centavos) correspondente a 30% do total (obra ID 24514).
—

Evidências:
Telas de consulta do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução
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Controle SIMEC, Obras 2.0, em 19/06/2017
conforme demonstrado & seguir:
—

31%»

Obra com aspecto de depredação

e

furto de tubulação Itambi

~

Obra com aspecto de abandono

relatório fotográfico das escolas visitadas,

ª?
&? .
%.
Obra sem proteção de muro - Itambi

.

.

e

-

—

~

Itambi

Obra com aspecto de abandono - Itambi
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Obra com aspecto de abandono

-

Apolo II

com muro de proteção - Apolo

a»

Pla a de identificação da obra - Apolo II

Obra inacabada Apolo
—

ll

Análise da equipe:
As duas creches previstas para a construção com recursos do PACZ, por meio
do Termo de Compromisso PAC2 0302 6/2012, foram iniciadas fisicamente, porém,
atualmente estas obras estão paralisadas conforme Visita "in loco" da equipe de auditoria,
com execução de 62,72% (ID 24513) e 33,58% (ID 24514).

A obra inacabada descumpre o disposto no artigo Sº Inc lll letra "e" da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
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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 a população, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obra(s). O caput do Termo de Compromisso PAC2
03026/2012 também dispõe que a Prefeitura de Itaboraí/RJ “se compromete a executar as
ações do termo de compromisso supracitado".
Dessa forma, mantém-se a constatação e, considerando a Vigência do Termo
de Compromisso, para a DIGAP avaliar a situação apresentada, visando assegurar a
imediata retomada da obra para que esta possa ser concluída na maior brevidade possível e
cumprir sua função social ou a reposição dos recursos federais ao erário.

Recomendações:
4.5.1 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 estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 2.11 e 4.5 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, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 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 a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendaçã0(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
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.
5.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
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monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5,6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e 0 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 DlPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento da recomendação constante do subitem 2.11.1, 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 às recomendações;b) para considerar as questões apontadas neste relatório na
análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto 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. 2.11.1;

6.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
2.11.1;
—

6.4. à DlGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proifância); atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.5.1 devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar
à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de Planejamento e
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Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados,- 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. 4.5.1;
6.5. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

6.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas no subitem 2.11; e & DIGAP contidas no subitem 4.5.

6.7. à Prefeitura do Município de Itaboraí/R], para conhecimento e
providências quanto à 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 19/07/2017

DIVAP/CORAP/AUD IT

~~
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 16 /2017.
DESPACHO

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

migª/Me

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 0495394).
-

,

Em

ﬁ/ﬁ/ 20};
Auditora-Chefe Substituta
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