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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 20 [2017

PREF MUN DE IRANDUBA AM

Auditoria realizada no período de 10 a 15 de julho de 2017, com o objetivo de
a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,

verificar

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:
—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017 0.8.
nº 127/2017, referente ao item 40 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercicio
nº
OS
128/2017, referente ao item 41 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.

2017

—

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2014 - OS nº 129/2017, referente ao item 42 do PDAI
-

PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento

e

Acessibilidade.

- PAC II / PROINFÃNCIA, exercício 2012 - OS nº 130/2017, referente ao item
43 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
Monitoramento e Controle Social.

1.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 437.060,00
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
- PNAE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
de Alimentação Escolar

A verificação considerou os seguintes periodos para cada tema:
[

TEMA

H

PERÍODO EXAMINADO

[

Gestão Financeira

Março a junho/201 7

I

Monitoramento

janeiro/201 5 a junho/201 7

Controlhe Social

agosto/2014 a Junho/2017

]

H

l

I

I

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 Iranduba/AM relativos ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar, exercício de 2017, bem como divulgou o domicílio bancário dos
respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados, em consonância com o artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 8055—1, agência 3563-7, Banco do Brasil, dos meses de março/2017 a
junho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

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

ﬂ
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1.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, c/c 8055-1, agência 3563-7, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 8055—1, agência 3563-7, dos meses de março/2017 &
junho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

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

CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente

por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no & lº, do art. Zº do Decreto nº 7507/2011.
Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 8055—1, agência 3563-7, dos meses de março/2017 &
junho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 8055-1 agência nº
3563-7, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Os ditames dos
foram
cumpridos.
44/2011

55

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução (JD/FNDE nº
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Fato:
No quadrimestre observado, março & junho/2017, não se identificaram débitos
pertinentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em cosonâncía com os && lº ezº, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CID/FNDE nº
44/2011, e com o Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do
Brasil com Vigência até 28/11/2017.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 8055-1, agência 3563—7, dos meses de março/2017 &
junho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente ele nº 8055-1, agência nº
3563—7, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos

foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os 55 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:
Conforme pesquisas internas junto à Autarquia verificou—se que não há
registros de que o FNDE, de forma espontânea, tenha acompanhado as ações empreendidas
pela entidade no decorrer da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE, nos últimos três anos.
—

Evidências:

10/07/2017

Constatação in 1000 na reunião com os gestores do programa realizada em
de resposta das áreas técnicas(DIRAE), consulta realizada em

e e—maíl

23/06/2017.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou-se que, nos últimos tres anos
(2015 a 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade referentes à execução do Programa.

Conforme pesquisas interna, a área tecnica confirmou que não há previsão de
monitoramento in loco para o Município.
1.6 Ausência de emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de

_
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contas do Programa.
Fato:
Conforme verificação "in loco" , bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 10/07/2017, constatou-se que o conselho não
emitiu Parecer de prestação de contas do exercício de 2016. O conselho também afirmou
que solicitou por meio de oficio, mas não havia recebido, a documentação referente a.
prestação de contas do Programa do exercício de 2016 para análise e posterior emissão do
Parecer.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
reSposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
10/07/2017 e cópia do Ofício nº 005/2017, de 29/06/2017, solicitando a cópias da prestação
de contas referente a compra de alimentação escolar FNDE/PNAE/2016.

10/07/2017,

e

Análise da equipe:
Conforme apurado em Visita ao CAE, o Conselho não teve acesso aos
documentos e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de parecer definitivo
sobre a prestação de contas.
Conforme verificado, o Parecer da prestação de contas do programa do
exercício de 2016 ainda não foi emitido, porém ainda não expirou a data limite no SIGPC
para sua emissão, que acorre na data de 05/10/2017.

Recomendações:
1.6.1 A DIRAE

Notificar

Conselho de Alimentação Escolar CAE para que exerça as
competências previstas art. 35 da Resolução CD/ENDE nº 26, de 17/06/2013, que dispõe
sobre as atribuições do CAE, em especial quanto a emissão do Parecer de prestação de
contas do PNAE, considerando a data limite para a inclusão no SIGPC.
o

—

1.7 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do ENDE:CAE VIRTUAL e da reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 10/07/2017, verificou—se que a constituição do
Conselho está de acordo com o disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual>Consulta Espelho do CAE, Acesso
em 26/06/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
10/07/2017 e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
—
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10/07/2017

e

Ata nº 01 de reunião de constiutição do conselho em 24/05/2017.

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

1.8 Ausência de disponibilização de documentos comprobatórios pela
Entidade ao Conselho.

Fato:
Conforme verificação "in loco“, bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE realizada em 10/07/2017, constatou—se que o
conselho ainda não teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa
da execução no exercício de 2016, para análise das contas e emissão do parecer final da
prestação de contas.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
10/07/2017, resposta ao questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
10/07/2017 e cópia de Ofício nº 005/2017, o qual o CAE solicita a Prefeitura de Iranduba/AM
a documentação

para análise.

Análise da equipe:
Conforme apurado em visita ao CAE, o Conselho tomou posse em 2017,
solicitou a documentação e ainda não teve acesso aos documentos e atos da execução do
Programa para avaliação e emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas
referente ao exercício de 2016.
1.9 Conformidades no acompanhamento da execução do Programa
pelo Conselho.

Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação
o Conselho vem atuando de acordo com as competências

Escolar CAE
definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa, com a frequência mais de
duas vezes no exercício de 2017. 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 dos gêneros entregues e

indicam que

demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a participação efetiva de todos
os membros.

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
periodo de 10 a 13/07/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
\
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10/07/2017, Cronograma de Visitas do CAE/2017/lranduba/AM
escolas apresentados pelo CAE(fotos), e quadros demonstrativos:

e'

relatórios de Visitas

às

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE

Nº Escolas Municipais - Visitadas
01 Escola Bom Jesus
]02 Escola Santa Luzia

1

]03 Escola Ana Barbosa de Castro
]OfíHEscola Sete de Setembro

.]ªcola

Nossa Senhora da Conceiçao

@IESCOIa Nossa Senhora Aparecida

M]Escola Municipal

.]Creche

São Sebastião

13063561

]]

]]

13022180

]L

]]

13082469

641

]]

13022164

77

]]

13021850

83]

]]

13021869

157]

]]

13022156

ªgªlrarrll/âªnicipal

13307339
]]

Guido Affonso

]12 ]]Escola Mun. Damasceno Braga

13 ]Escola Mun. Irmã Bruna Coderni
14 ]]Escola Mun. Procópio Maranhão
15 ]]Escola Mun. Maria de Fátima Lopes

TOTAL

]]
]]
]]
]]

260]
72]

7ª

]]_

13005253

]09 ]]Escola Municipal Padre Lourenço

11

2113111320

]]

Sonia Braga

]10]]Escola Municipal Mieko

de

Código INEP

]

458]

]

935]

]L

13021737

323]

~
13101129

250

130215917]

275]

13063502

]]

902]

]]

548]

]]

319]

13021958

13095773

5.112

Relatório de Escolas Municipais Inspecionadas pelo CAE.
Nº Escola Municipais - Visitadas
]0_1]]gscoia Guido Affonso Hickmman

_]

dª

Código INEP
13101129

2111:0320

250]

]]

Escola Municipal Padre Lourenço
Benesperi

13307339

935

Escola Municipal Ana Barbosa de
Castro

13082469

6 41

Análise da equipe:
Verificou—se que o Conselho de Alimentação Escolar CAE 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 a regular verificação da
distribuição dos gêneros entregues e demais procedimentos inerentes a Alimentação
—
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1.10 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.
F ato:

Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de
Iranduba/AM período de 10 a 14/07/2017, 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 Alimentação Escolar. Conforme verificação in loco
nas escolas da rede municipal de ensino constatou-se que não houve desabastecimento de
gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos
alunos da rede, no período.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas (recibo de distribuição dos
produtos básicos das escolas), cardápio, cópias de notas fiscais, conforme quadros
demonstrativos I

Quadro

e H:

I

Relação das Escolas:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE

Escolas Municipais - Visitadas

Código INEP NÉÃZSde

I01IIEscola Bomjesus

]

.]Escola Santa Luzia 1
.]Escola Ana Barbosa de Castro
.]Escola Sete de Setembro
.]Escola Nossa Senhora da Conceiçao
.]Escola Nossa Senhora Aparecida
Escola Municipal São Sebastião
~

I08IICI"eChe Sonia Braga

]]

13022180

72I

13022164

]

641]

]

77]

II

13021850

II

83I

II

13021869

II

157I

]]

13022156

.

II

II

.]Escola Municipal Mieko

]]

lªisgââxirilnmipal Guido Affonso

II

72I

13005253

II

458]

13307339

II

935]

13021737

II

323I

13101 12 9

]1_2]]Escola Mun. Damasceno Braga

II

IIEscola Mun.

Irmã Bruna Coderni

]14] Escola Mun. Procópio Maranhão
~

Mun. María de Fátima Lopes

R.F.Nº 20/2017

260

13082469

Ibiscola Municipal Padre Lourenço

.]Escola

13063561

2 50

13021591

II

275I

]]

13063502

]]

902]

]]

13021958

]]

548]

13095773

]]

319]

]]
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TOTAL

ll

Quadro

H

,

5.112"

II

Relação das notas fiscais:
EMPRESA

ll

PRODUTOS

IIN.FNºII

Abacaxi, banana
Adinal Oliveira dos
pacovã, banana prata
S antos

e

DATA

HVAL0R(R$)]

254896 19/06/2017

1.600,00

255136 20/06/2017

750,00

256750 28/06/2017

10.687,50

1.451 22/05/2017

131.461,10

50 24/05/2017

3.969,35

604 05/06/2017

2750,00

laranja

Aldeane dos Santos
Melancia
Silva

Melancia, feijão de
metro, couve, polpa de
maracujá, mamão,
pimentão verde,
pepino, bamana maçã,
laranja, pimenta de
cheiro, macaxeira e
cheiro verde

Carlos Alberto de
Matos Gomes

Açúcar cristal, alho,
arroz branco, aveia em
flocos, batata
portuguesa, biscoito
cream cracker, café em
pó, carne bovina,
cebola, cenoura,
charque bovino, colorau
, extrato de tomate,
farinha de tapioca,
feijão carioca, frango
congelado, iogurte,
leite de coco, leite em
pó, macarrão spaguet,
macarrão parafuso,

H A de Aguiar
Comercial

óleo de soja, pão massa

fina, pão massa grossa
e sal refinado.
WG Comércio
Atacadista de

Achocolatado em pó
margarina 250g

Laticinios LTDA

Miralice Silva da
Costa ME

.

Vinagre
bovinus

e

e

picadinho

R.F.N9 20/2017
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PjA
Representações e
Com. de Produtos
26 Milho branco, fardo
Alimentícios LTDA EPP

II

«

~

1.816 25/05/2017

1.591,60

Relatório Fotográfico:

Gêneros armazenados

~

«a.

ik-

Gêneros armazenados

Refeição pronta

.

.

'

Gêneros armazenados
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Gêneros armazenados

Refeição sendo servida

Refeição pronta

Análise da equipe:
Em Inspeção "in 1000“ nas escolas da rede de ensino do município de
Iranduba/AM, no período de 10 a 14/07/2017, verificou—se que houve abastecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro trimestre de 2017, sendo
constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícios), que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional
de alimentação Escolar.

1.11 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 10/03/2017, constatou-se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de
Iranduba/AM & infraestrutura para a execução das atividades de sua competência tais como:
local apropriado com condições adequadas para as reuniões; disponibilidade de
equipamento de informática e como também transporte para deslocamento dos membros

R.F,Nº 20/2017 / PREF MUN DE IRANDUBA

%

“à
/

[.-

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
questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 10/07/2017,
relatório fotográfico e Ata de reunião e documento s/nº de 03/07/2017 e relatório
fotográfico.

10/07/2017

e

'

'

'

Sala do CAE

Sala do CAE

Sala_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.

2. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA exercício 2014
—

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
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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 financeiros:R$ 56.250,00
Extensão dos exames:
Verificaçâo dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE/Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação
de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

TEMA

[]

Gestão Financeira
]

I

fL

Acessibilidade

Monitoramento

PERÍODO EXAMINADO
Março

[

a junho/2017

n

Janeiro/2016

H

Janeiro/2 015 a Junho/2 0 1 7

a

Junho/2017
I

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

Constatações:
2.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
No período verificado pela equipe de auditoria, maio de 2014 a junho 2017, o
FNDE divulgou no endereço eletrônico www.fnde.gov.br os extratos das contas correntes
das seguintes Escolas do PDDE - Acessibilidade: Escola Municipal Bom jesus e Escola
Municipal Damasceno Braga, bem como identificou o domicílio bancário dos respectivos
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados, em
consonância com o artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários,
referentes aos meses de junho de 2014 a junho de 2017, das seguintes Escolas:

~
.-
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Escola

IEscola Municipal Bom Jesus

IBancoIIAgénciaI Conta CorrenteI
13639-5
Brasil II 4518-7 I

[Escola Municipal Damasceno Braga

IIBrasﬂ

I

I

]

II

4518—7

II

13638-7
I

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa PDDE-Acessibilidade de cada Escola são divulgados por meio de disponibilização
de informações em meio eletrônico de acesso público no portal do FNDE na internet, em
consonância com o disposto no artigo 39 do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo
7º da Resolução CD/ENDE nº 44/2011, de 25/08/2011.

2.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa PDDE-Acessibilidade foram
mantidos exclusivamente na conta corrente especifica das Escolas: Escola Municipal Bom
Jesus e Escola Municipal Damasceno Braga, abertas no Banco do Brasil, em consonância
com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco“ do Brasil, referentes aos extratos
bancários, referentes aos meses de junho de 2014 a junho de 2017, das seguintes Escolas:

Escola
IIBancoIIAgénciaIIConta CorrenteI
IEscola Municipal Bom Jesus
13639—5
IIBrasﬂ II 4518—7 II
[Escola Municipal Damasceno Braga II Brasil—I] 4518—7 II
13638-7
I

I

I

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa PDDE-Acessibilidade de cada Escola são depositados e mantidos nas contas
específicas do Programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da
Os

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

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

Fato:
As Escolas: E M Bom jesus e E M Damasceno Braga efetuaram os pagamentos

Q
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das despesas com recursos do PDDE-Acessibilidade mediante a emissão de cheques,
contrariando o previsto no § iº, 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 (TED), 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, meses de maio de 2014 ajunho de 2017, consulta realizada em 28/06/2017, das
Escolas:

Escola
"Banco“AgêncialLConta Corrente]
lEscola Municipal Bom Jesus
13639—5
]] Brasil 4518-7 H
lEscola Municipal Damasceno Braga H Brasil 4518-7 ll
13638-7

]

I

I

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das Escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou—se & inadequação das movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011. A
movimentação dos recursos somente é permitida para a aplicação financeira e para
pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do programa, devendo—se realizar
por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético específico do programa, a ser

disponibilizado pela agência bancária depositária dos recursos, para uso em
estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou para
realização de operações que envolvam crédito em conta bancária de titularidade dos
fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a identificação dos
favorecidos, conforme dispõe o artigo 14, da Resolução/FNDE/CD nº 10, de 18/04/2013 e
alterações posteriores.

Recomendações:
2.3.1 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 a 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

2.4 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

e/ou 2ª, Art. 4º da

Fato:
No período observado, maio/2014 a junho/2017, verificou-se débitos de tarifas

1%
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bancárias pela movimentação da conta corrente específica da Escola: EM Bom Jesus
desacordo com o §§ lº do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

,

em

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários dos meses de maio de 2014 ajunho de 2017, da escola:

Escola

lBancoHAgénciaHConta Corrente!
13639-5
Brasil " 4518-7 “

Escola Municipal Bom Jesus

I

I

Análise da equipe:
Verificou—se que nos extratos bancários houve débitos de tarifas bancárias da
escola beneficiada com recursos do Programa PDDE-Acessibilidade, em descordância comos
os ditames previstos no § 19 , do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Recomendações:
2.4.1 Á DIFIN

-

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

Para acionar o Banco do Brasil a fim de que o Acordo de Cooperação nº
42/2016 seja amplamente comunicado as agências bancárias em todo território nacional.

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

Fato:
No período de 2015 a 2017 verificou—se que não houve monitoramento "in
loco“ por equipe técnica do FNDE nas ações empreendidas pelas Escolas 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 2015 a
2017.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou—se que, nos últimos três anos
(2015 a 2017), não foi realizado monitoramento in loco por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pelas Unidades Executoras referentes à execução do Programa.

2.6 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.
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Fato :
Após visita técnica do FNDE ao município no período de 10 a 13/07/2017, nas
Escolas beneficiadas com recursos do Programa, verificou-se que há indicativo de que as
unidades vêm cumprido o objeto do programa, conforme previsto no plano de ação proposto
pelas unidades escolares. Foram realizadas visitas às escolas contempladas com o PDDE—
Acessibilidade: Escola Municipal Bom Jesus e Escola Municipal Damasceno Braga de modo
a 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.

b) foram adquiridos materiais didáticos relacionados às necessidades
especiais dos alunos, tais como livros, brinquedos, cadeiras de rodas e equipamentos
permanentes, entre outros, os quais se apresentavam em razoável estado de conservação.

Evidências:
Notas fiscais e fotos das visitas às escolas: Escola Municipal Bom Jesus e
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 10 a 14/07/2017 nas escolas visitadas,
conforme a seguir:

]

Escola
Escola

Empresa

ll

ºltºpºdlª
.

_

Muncipal Bom
Jesus

"

Produto

“N. F/Rcibol

Data

Cªdenª dº

Amazonas LTDA Rodas

s/nº

13/05/2016 450,00

a.
—

R$

'

Relatório fotográfico:

Banheiro adaptado Escola Damasceno Braga

H

.

Banheiro adaptac o - scola Damasceno Braga
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Cadeira de rodas adquirida conforme plano de ação - EMEF bom

~

Jesus

“x»
~

»

Banheiro adaptado , Escola Damasceno Braga

Banheiro adaptado

~

Cadeira de rodas adquirida conforme plano de ação

~

Análise da equipe:
A execução das ações previstas para os recursos do PDDE Acessibilidade da
Unidade Executora da EM. Bom Jesus mostrou-se adequada 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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2.7 Escola adequada ao aluno com deficiência

Fato:
Após Visita técnica do FNDE ao município no período de 03 a 07/07/2017, nas
Escolas não contempladas com recursos do programa: Creche Sonia Braga, Escola
Municipal Padere Lourenço, Escola Municipal Mieko, Escola Guido Affonso Riemann, Escola
Ana Barbosa de Castro, Escola Sete de Setembro, Escola Nossa Senhora da Conceição,
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, Escola Santa Luzia, Escola São Sebastião,
Escola Irmã Bruna Coderni, Escola Procópio Maranhão, Escola Maria de Fátima Lopes, foi
verificada a existência de acesso aos portadores de necessidades especiais. Após a Visita
verificou-se que as unidades escolares implementaram reformas e adaptações necessárias a
adequar o acesso de estudantes e demais portadores com limitações de mobilidade,
encontrando-se essas reformas e adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais
como: reformas de banheiros, construção de rampas, alargamento de portas, saia de
recursos, entre outros.
'

Evidências:

Entrevista com diretores, professores
escolares no período de 03
º

&

—

scola Muni

02

scola Municipal Padre Lourenço

03

scola Muni
scola Muni

'
'
'

Guido Affonso Rickmann

6

scola Muni

Sete de Setembro

7

scola Muni

Nossa Senhora da Conceição

08

scola Muni

09

scola Muni

10

scola Municipal São Sebastião

11

scola M

13

scola Muni

nsável

al Mieko

scola Muni

ola Muni

tor / Res

Sonia Bra

05

12

inspeção in loco nas unidades

'

coias Municipais Visitadas

01

04—

e

07//07/2017, conforme quadro demonstrativo:

Ana Barbosa de Castro

al Nossa Senhora Aparecida

Santa Luzia

Irmã Bruna
'
'

Procó io Maranhão

Maria de Fátima Lo

es

~
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Banheiro adaptado

Equlpamento

Rampa de acesso

Rampa de acesso

Análise da equipe:
Mesmo não contempladas com recursos do Programa PDDE-Acessibilidade às
unidades escolares vem implementando reformas e adaptações necessárias a adequar o
acesso a estudantes com deficiência, encontrando-se essas reformas e adaptações, na
maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reforma e ampliação de banheiros,
alargamento de portas, salas de recursos, entre outros.

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
exercício 2017

—

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 227.325,72
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
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de Transporte do Escolar

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

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

Terna Período Examinado

I

I

I

Gestão Financeira

Monitoramento

I

junho /2017
015
a junho [2017
Janeiro/2
Janeiro/201 7

WI

II

a

I

I

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

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os extratos das
contas correntes específica do Programa referente ao período de janeiro de 2016 a junho 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 específica do Programa, consulta realizada em 25/06/2017.

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
39 do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 411/2011,
de 25/08/2011.

3.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:

ºx
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Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº
155682—7, Agência nº 4518-7, em consonância com o artigo 39 da Resolução (JD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, referente ao período de janeiro/2016 &
junho/2017, consulta realizada em 25/06/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados na conta específica do programa, conforme
previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no & lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 155682—7, agência nº 4518-7, Banco do Brasil, meses de
janeiro/2016 & abril/2017, consulta realizada em 25/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 155682-7, agência
Brasil, específica do Programa, evidenciou—se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.
4518—7, Banco do

3.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridas.

55

lº

e

2ª, Art. 49 da Resolução (ID/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro/2016 & abril/2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os % lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
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Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 155682-7, agência nº 4518—7, Banco do Brasil, meses de
janeiro/2016 a abril/2017, consulta realizada em 10/05/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 155682-7, agência
4518-7, Banco do Brasil, especifica do Programa evidenciou—se que não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica,
bem 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.

3.5 Ausência de monitoramento pelo FNDE das ações empreendidas
pela entidade na execução do Programa.
Fato:
Conforme pesquisas internas junto a Autarquia verificou-se que não há
registros de que o FNDE, de forma espontânea, tenha acompanhado as ações empreendidas
pela entidade no decorrer da execução do Programa Nacional de Transporte do Escolar
PNATE, nos últimos três anos.

—

Evidências:
Constatação in loco na reunião com os gestores do programa realizada em
10/07/2017 e e—mail de resposta das áreas técnicas (DIRAE), consulta realizada em
23/06/2017.

Análise da equipe:
Após pesquisas interna e externa constatou se que, nos últimos três anos
2017), não foi realizado monitoramento in 1000 por equipe técnica do FNDE nas
ações empreendidas pela Entidade ieferentes a execução do Programa.
(2015

a

Conforme pesquisas interna, a área técnica confirmou que não há previsão de
monitoramento in loco para o Município.

3.6 Disponibilização da documentação comprobatória ao Conselho.

Fato:

Conselho do CACS/FUNDEB informou, em reunião realizada em
13/07/2017, que teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa
para análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas para análise e
O

emissão do parecer.

~

Evidências:
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Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON ), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), em 25/06/2017 e resposta ao questionário
aplicado ao CACS/FUNDEB pela equipe de Auditoria em 03/07/2017.

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com o CACS/FUNDEB, o Conselho teve acesso
regular aos documentos e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de
parecer deiinitivo sobre a prestação de contas.

3.7 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE, disponível na aba CAOS-FUNDEB, e da
reunião com membros do Conselho, em 13/07/2017, 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, disponivel na aba CAOS-FUNDEB, em
25/06/2017, reunião com membros do CAOS/FUNDEB realizada em 13/07/2017, e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em 13/07/2017.

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

3.8 Atuação do Conselho no acompanhamento das ações do programa.

Fato:

in loco e Atas do CACS - FUNDEB
Conselho está atuando de acordo com as competências definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.
Os documentos apresentados nas visitas

indicam que

o

Evidências:
Ata do CACS FUNDEB, de 28/01/2017. Ofício nº 05/2017 do Conselho do
FUNDEB à Prefeitura Municipal de Educação e entrevista com membros do Conselho em
13/07/2017.
—

Análise da equipe:
Verificou—se o Conselho do FUNDEB — CACS/FUNDEB está atuando de acordo
com as competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto do
Programa. As atas de reuniões apresentadas, bem como a entrevista realizada por meio de

questionário padronizado demonstram que o Conselho realizou inspeções nos roteiros do
transporte escolar e demais procedimentos inerentes à execução do Programa.
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3.9 Disponibilização pelo gestor de
do
Conselho.
atuação

infraestrutura necessária para

Fato:
Conforme informação prestada pelos Conselheiros em reunião realizada na
sede da Prefeitura, em 13/07/2017, o CACS/FUNDEB vem recebendo infraestrutura para
execução das atividades de sua competência, tais como: local para reunião, disponibilidade
de equipamentos de informática, transporte para deslocamentos relativos as suas
atividades, conforme previsto no art. 24, § 10, da Lei nº 11.494/2007.

Evidências:
Reunião com os membros do CACS/FUNDEB, em 13/07/2017
Conselheiros ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

e

resposta dos

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do
CACS/FUNDEB, guarda consonância com o previsto no art. 24, § 10, da Lei nº 11.494/2007.

3.10 Condutores dos veículos possuem os documentos necessários
para o tipo de transporte.
Fato:
Em inspeção "in loco" nos veículos e documentos consultados na Prefeitura
Municipal, constatou-se que os condutores dos veículos de transportes escolares possuem a
habilitação na categoria apropiada emitidas pelos DETRANS.

Evidências:
Relação, por amostragem, da carteira de habilitação dos condutores dos
veículos inspecionados emitida pelo Departamento de Trânsito do Amazonas, na relação a
seguir:

[_._.__ Condutor

II

]

H

"

l

Habilitação
CNH D

-

—

Categoria

DETRAN/AM

CNH D - DETRAN/AM

“
IIJXX

Veiculo
4269- ônibus!

I

lG 2218 - ônibus]

CNH D

-

!

DETRAN/AM

HJXA 7369 -

ônibus;

CNH D

-

l

DETRAN/AM

[UXB 0765

Ónibusl

—

Análise da equipe:
A habilitação dos condutores de veículos rodoviários e aquaviários do
transporte escolar está em consonância com 0 § 39, art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05 de
28/05/2015.
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3.11 Capacitação e/ou orientação aos conselheiros pelo FNDE para
exercício de suas funções.
Fato:
informaram que receberam capacitação online e presencial
do FNDE para melhor desempenho das atribuições e que buscam por iniciativa própria se
capacitarem para o pleno exercício de suas atribuições.
Os Conselheiros

Evidências:
Reunião com membros do CACS/FUNDEB realizada em 03/07/2017 e resposta
do Conselho ao questionário aplicado pela equipe de auditoria em 03/07/2017.

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

3.12 Veículos escolares em processo de sucateamento.

Fato:
Foram verificados 5 veículos de placas NOM 5852, NO] 9916, NOM 5872,
NON 6867, JXM 1591, adquiridos a conta do Programa Caminho da Escola, por meio dos
Convênios 655636/2008, 655704/2009, 701340/2010, abandonados no terreno onde se
localiza a Defesa Civil da Prefeitura Municipal, apresentando severos sinais de degradação e
deterioração decorrente da ação da intempérie, bem como depredação e sucateamento. A
depredação e o sucateamento dos veículos contrariam o disposto nos artigos 29 e 39, da
Resolução CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Inspeção nos veículos, conforme relatório fotográfico a seguir:

Q
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Placa: NOM 5872
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Placa: NON 6867

L

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 018-004, de 11/07/2017, a
Prefeitura Municipal de Iranduba/AM, apresentou por meio do Ofício nº 0123/2017SEMEl/Coord. de Transporte, de 13/06/2017, a seguinte justificativa:

"comunico que os veículos relacionados estão em estado irrecuperável,
custando o valor não viável a sua recuperação, os veículos de placas NOM
5852 E NOM 6867”.

Análise “da equipe:
A Prefeitura justificou que os referidos veículos escolares estão em estado
irrecuperável, cuja recuperação é inviável financeiramente devido ao custo superar o valor
comercial dos veículos.
No entanto, a alegação apresentada não elide a constatação, tendo em vista
que conforme verificado pela auditoria, os ônibus adquiridos a conta do Programa Caminho
da Escola, encontram—se abandonados, sofrendo degradação pela ação da intempérie e
depredação resultando em sucateamento dos veículos, caracterizando a ausência de zelo ao
patrimônio público, contribuindo dessa forma, pelo impedimento da garantia do acesso
diário e a permanência dos estudantes nas escolas, conforme preconiza o inciso I, do art. 3º
da Resolução CD/FNDE nº da 18/2012.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação:
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3.121 ÁDIRAE
Para alertar a Prefeitura Municipal para que, nos termos das normas do
programa, é de sua responsabilidade manter rotinas que garantam a adequada manutenção
da frota dos veículos escolares, em especial dos adquiridos com recursos do Programa
Caminho da Escola, de forma mantê-los em condições adequadas de uso e segurança,
atendendo a clientela alvo do Citado programa.

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.060.979,15
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação

Infantil

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

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

Terna Período Examinado

[

Gestão Financeira

|

Monitoramento

|
~

||

Janeiro/201 7 a junho /2017

“

Janeiro/20 1 5

a

Junho /2 O 1 7

~

Informação:
Conforme as ações celebradas nos Termos de Compromissos nºs
701830/2010, 1812/2011, 11433/2014 e 8454/2014, foram previstas para o município de
Iranduba/AM & construção de 04 unidades de educação infantil (Proinfâncía), sendo 02
unidades do tipo 'B', 01 unidade do tipo Projeto 1 Convencional e 01 unidade do tipo Projeto
2 Convencional, registradas no Sistema SIMEC, de acordo com a consulta realizada em
17/07/2017.

~
~

TC

, .
V”1genc1a

701830/2010 (lvª/gªgª)” 11728
1812/2011

gªgª/(ªlª

~

Vªlºr
ID Obra Valor Global
FNDE (R$)
ªâlàªêíãªg

20021

129206554
1.326.223,94

Situa ão
dºª

Percentual

Obçra

Repassado «(:lâclarado

1.283.485,08

99,34

1.326.223,94

100,0

~

~

.

«

Éguaçao

Prefeitura)

ªxis?

ªrgºlª?

Notificado

%%%&

Reprovado

~
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11433/2014

15/04/2018 1006213 0,00

0,00

Em

0,00

l/l/l/l/l/l/l/I/

Licitação

~

~

8454/2014

24/09/2018 1010970 0,00
~

0,00

~

~

Em

0,00

ITotal

|2.618.289,48 ]2.609.709,02 99,67

~

~

~

~

/////ll/////////

Licitação
~

~

||-

~

||-

~

~

~

Foram verificadas as ações referentes à obra de construção da creche escolar
consignada no Termo de Compromisso nº 701830/2010, ID 11728 Escola Municipal de
Educação Infantil Nejmi Aziz.
—

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

Financeira, Contingenciamento

Constatações:
4.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no Portal/web endereço www.fndegovbr, os extratos das
contas correntes do Município de Iranduba/AM relativos ao Proinfância, período de agosto
de 2013 a junho de 2017, bem como divulgou o domicílio bancário dos respectivos
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagàmentos realizados, em
consonância com o artigo 7º da Resolução (ID/FNDE nº 44/2011.
—

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas correntes específicas do Programa, conforme segue:

|

Termo de Compromisso
701830/2010

!

1812/2011

|

“

Banco/Conta Corrente

]]

001/4518—7/8962—1

[|

001/4518—7/9695—4

|

|

|

~

~

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

Bº do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,

de 25/08/2011.

4.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
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No período verificado, de agosto de 2013 ajunho de 2017, os repasses dos
recursos financeiros do Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em
conta corrente específica do Programa, em consonância com o art.2º, do Decreto nº
7507/2011 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 específica do Programa, período de agosto de 2013 a junho de
2017, conforme segue:

Termo de Compromisso

I

701830/2010
1812/2011

Banco/Conta Corrente

I

001/4518—7/8962—1

I

001/4518-7/9695-4

[]

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente e 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 específica do Programa, período de agosto de 2013 a junho de
2017, conforme segue:
I

Termo de Compromisso

I

701830/2010

[

1812/2011

“

Banco/Conta Corrente

H

H

001/4518—7/8962-1

001/4518-7/9695-4

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
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Programa, referentes aos Termos de Compromissos/Proinfància nºs 701830/2010 e
1812/2011, evidenciou—se & movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico
em consonância com o artigo 29 , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 49 , da Resolução nº
44/2011.

4.4 Os ditames dos

§§

1º

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011 foram cumpridos.
Fato:
Verificou-se que durante o periodo de execução do Proinfância não foram
verificadas débitos com tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ iº 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 específica do Programa, período de agosto de 2013 a junho de
2017, conforme segue:

l

Termo de Compromisso
701830/2010
01812/2011

][

Banco/Conta Corrente

ll

001/4518—7/8962—1

ll

001/4518-7/9695—4

[

[

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, referentes aos Termos de Compromissos nºs 701830/2010 e 1812/2011
evidenciou-se que não foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta
corrente especifica, bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.5 Ausência de atendimento de ações de controle anteriores.

Fato:
Constatou—se que a Prefeitura Municipal não adotou nenhuma das
providências contidas na notificação (Diligência do Cumprimento do Objeto), emitida pela
DIGAP/FNDE em 03/07/2017, com vistas a regularização das ocorrências verificadas na
execução da obra de unidade de Educação Infantil, ID 11728. Ressalta-se que o Convênio nº
701830/2010 pertinente a referida obra encontra-se com a Vigência vencida desde a data de
11/03/2013 e inacabada, estando com 82,0% de execução, conforme vistoria realizada pela
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empresa contratada pelo FNDE.

Evidências:
Cópia da Notificação Automática (Diligência do Cumprimento do Objeto)',
datada de 03/07/2013, e o comprovante de entrega.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 018—006, de 12/07/2017, a qual

solicitou-se à Prefeitura Municipal de Iranduba/AM esclarecimentos quanto ao fato
apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de auditoria,
nenhuma manifestação foi apresentada.
'

'

Análise da equipe:
A obra do Proinfância ID 11728, objeto do Convênio nº 701830/2010, não se
situação de regularidade no SIMEC, em descumprimento ao disposto no Art.
Sº, Inciso III, letra "a”, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 21.03.2011 e alterações
posteriores:

encontra

em.

a. executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do
PAC 2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos”

Como também na letra ’t’, do item II, da Clausula Terceira do referido Termo
de Convênio estabelece que a Prefeitura Municipal deve garantir a conclusão da obra
pactuada e sua entrega à população, ainda que com recursos próprios, no caso de os valores
transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as despesas relativas a

implantação.
A obra não se encontra definitivamente entregue a população beneficiada,
sem perspectiva de conclusão em curto prazo, uma vez que os contratos com a empresa
construtora, bem como o Convênio firmado com FNDE, encontram—se com as Vigências
expiradas.
Dessa forma, permanece a constatação,

Recomendação:
4.5.1 A DIGAP,

Avaliar imediatamente a situação da obra, de forma que a Prefeitura possa
promover a regularização das situações que demandam medidas corretivas para que a obra
seja disponibilizada definitivamente a população beneficiada, ou se for o caso, solicitar, à
Diretoria Financeira DIFlN/FNDE, providências quanto à Tomada de Contas Especial.
—

5. Conclusão:
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5 1 As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.6, 2.4, 3.12 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.
Nas constatações referentes aos subitens 1 1 a 1.5 1 7 a 1.11, 2.1, 2 2,
2.5, 2.6, 2.7, 3.1 a 3.11, e 4 1 a 4. 4 os achados de auditoria ainda que sem recomendações,
devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia paia piovidências que
entender cabíveis..
5 3.

5.4. Na constatação referente ao subitem 2.3. a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
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 obsewância das conclusões e o atendimento
tempestivo as recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento _ DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
6.2. a DlRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PDDE) e 3 (PNATE), atentando para o
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cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.6.1, 3.12.1 devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar à Coordenação de Auditoria desta AUDIT (COAUD) acerca
das providências adotadas com relação as recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria lnterna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE. 1.6.1;
6.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS7FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 3 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
—

—

—

6.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proifância); atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.5.1 devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar
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; o) 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.
6.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para conhecimento e providências quanto
às recomendações contidas no subitem 2.4.1, bem como subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, 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 a recomendação
apontada no subitem 2.4.1
,-

6.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações a
DIRAE, contidas nos subitens 1.6.1 e 3.12.1; a DIGAP contidas no subitem 4.5.1; e DIFIN
contidas no subitem 2.4.1.

6.7. Prefeitura do Município de Iranduba/AM, para conhecimento e
providências quanto à observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 2.3.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 20 /2017
DESPACHO

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

Em

iguªl

[.],

\

“chefe da 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 0584455).

Em 312/

ﬁ/

fªr
Auditora—Chefe Substituta
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