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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

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

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 22 /2017

PREF MUN DE RIO PRETO DA EVA AM

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

verificar

a

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 - OS. nº 131/2017,
referente ao item 44 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
132/2017, referente ao item 45 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social;
—

—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 OS nº 133/2017, referente ao item 46 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade; e
—

II / PROINFÁNCIA, exercício 2013 OS nº 134/2017, referente ao item 47 do PDA]
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
-

PAC

—

Controle Social.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 167.611,20

R.F.Nº 22/2017 / PREF MUN DE RIO PRETO DA EVA

1

Lie/3

Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
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.
—

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

“PERÍODO EXAMINADO

ITEMA
G estão

Financeira

_

Monitoramento

.

"Março

&

I

Junho/2017

I

Maneiro/2015 a Junho/201 7

[Controle Social

I

Maneiro/2016 a junho/2017

I

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

Constatações:
1.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fndegovbr, os extratos das
contas correntes do Municipio de Rio Preto da Eva/AM, 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, em 29/06/2017, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 7.844—1, agência 4653—1, Banco do Brasil, meses de 03/2017 a
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 79 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011,
de 25/08/2011.
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1.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, c/c 7.844—1, agência nº 4653-1, Banco do Brasil, em consonância com o
artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 7.844—1, agência

4653—1, Banco do

Brasil, meses de 03/2017 a 06/2017, consultados em 29/06/2017.

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.

1.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

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

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 7.844—1, agência 4653-1, Banco do
Brasil“, meses de 03/2017 a 06/2017, consultados em 29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários daconta corrente 7.844-1, agência 4653-1,
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 49, da Resolução
nº 44/2011.

1.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

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

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 7.844—1, agência 4653—1, Banco do
Brasil, meses de 03/2017

a

06/2017, consultados em 29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 7.844—1, agéncia 4653-1,
Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débito de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem 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.

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 de Rio Preto da Eva/AM em relação a
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 ações 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, bem como não existe previsão no
cronograma de visitas 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:
,

(,

~~~~
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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 22/12/2016, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 20/03/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, que seria 21/10/2017.
—

Evidências:
Tela de consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na
data de 05/09/2017, Ata da Assembleia do CAE, de 02/05/2017 e de 06/02/2017 e resposta
do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 22/05/2017.

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

Prefeitura.

'

1.7 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, diSponível'na aba CAE Virtual, em
30/05/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/07/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Vírtua], Consulta Espelho do CAE, acesso
em 05/05/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
29/05/2017, e questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 29/05/2017.
—

Análise da equipe:
A constituição do Conselho de Alimentação Escolar está previsto no artigo 34
da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
1.8 Controle de distribuição dos gêneros alimentícios

Fato:
Em visita técnica do FNDE ao Município de Rio Preto da Eva/AM no período
de 03/07 a 07/07/2017, verificou-se a utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, bem como controle de distribuição
dos gêneros alimentícios por meio de sistemas de controle de distribuição.

Evidências:
Cópias de notas fiscais, por amostragem, conforme quadro demonstrativo:

%
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Fornecedor

“Nota Fiscal

"Produto

PG de Lima Comércio

Não perecível
perecível

ME

e

05/05/2017

3.7 ' 171 ' 30

247945

15/05/201 7

600 ' 00

2 48 028

1 5/05/2017

1170010 0

15/05/2017

850,00

09/03/2017

53.015,35

750

~

~

Sousa

Agricultura
familiar

Shirlene Reis dos

Agrppltura

Santos

famlhar

Darílene dos Santos

“Valor R$

”Data

Antonio Ricardo Batista Agrígultura
Antella
famlhar

247949

.

~

PG de Lima Comercio

ME

~
~

Nao pçrecwel
perecwel

Shirlene Reis dos

Agr;c_ultura

Santos

famlhar

e

718

-

240752

04/04/2017

900,00

Maria Alzinete
Agricultura
Alvarenga Vasconcelos Familiar

240723

!04/04/2017

752'50

Olavo Francisco
Lustosa

Agriçgltura
F amlhar

2 4 0776

04/04/2 017

800,00

Paulo Henrique Maia
Sousa

Agríçqltura
Famlhar

2407 1 6

04/04/2 01 7

1

Pedfo Vale dos Santos

Aºªºªlturª

240758

04/04/2017

690,00

240718

04/04/2017

1.485,00

04/04/2017

2.324,00

31/05/2017

5301535

09/06/2017

2.456,00

11/06/2017

1.350,00

09/06/2017

1.050,00

09/06/2017

1.800,00

Famlhar

,

Raimunda Guimarães
Maia

Agricultura
Familiar

cªbiªm“ Sªibª“ de

Agríºªltªrª

Ohvçlra

Famlhar

PG

la

(%e

Lomercm

ME

~
%

Nao pçrecwel
peremvel

CleHerson Seíbert de

Agricultura
Familiar
António Ricardo Batista Agricultura
Antélla
Famílair
Olivéira

Shirlene Reis dos
Santêos
Paulão

Henrique Maia

SouSa

764

253275

253554
253263

Agricultura
Familiar

253232

falmhar

-

e

Agricultura
familiar

AºrÍºªl'ªªrª

Pedfo Vale dos Santos

240766

253265

~

'7 6 4, O 0

~
1'290'00

0906/2017

~

Verificação de documentos de controle de distribuição e guias de distribuição
das ejscolas visitadas por amostragem conforme a seguir:
,

[Escola

Écola Municipal Alegria de

|

Saber

lEscola Municípal Gov. Gilberto Mestrinho
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IEscola Municipal São Francisco
I

IEscola Municipal Beija Flor

'

I

[Escola Municipal Menino Jesus
,

I

ICentro de Educação Infantil Marcelino Vieira
I

(Escola Municipal Francisco Alves da Costa

IEscola Municipal Divino Espírito Santo

I

I

IEscola Municipal Luis Alberto Carvalho Castelol

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipalde Rio Preto da Eva/AM apresentou guias de
distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos às escolas de acordo com o quantitativo
dos alunos e gêneros adquiridos.
Os gêneros são recebidos pela Prefeitura Municipal e armazenados em
depósito próprio, de onde se realiza a triagem e a distribuição, cujos registros de controle
são realizados por meio de planilha eletrônica.

No entanto, verificou-se nas escolas o acúmulo de gêneros alimentícios não
o que pode indicar fragilidade na distribuição dos gêneros
alimentícios as escolas.

utilizados nas preparações

Não se vislumbrou falta de gêneros nas escolas.

1.9 Oferta de alimentação na escola

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Rio Preto
da Eva/AM, no período de 03 a _07 de julho de 2017, foi verificada a execução e oferta de
merenda escolar, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE a 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:
Fotos registradas nas escolas Visitadas, por amostragem, a seguir:
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erlo Mestrinho

Escola Municipal Gov. Gilberto Mestrinho
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Centro do Educação Infantil Marcelino Vieira

Depósito Central da Secretaria Municipal de Educação

“;.»

w

Depós 'o Central

~
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Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de Rio Preto
da Eva/AM, no período de 03 a 07/07/2017, verificou—se que houve abastecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro semestre 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.

1.10 Estoque e armazenamento de alimentos

Fato:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de Rio Preto
da Eva/AM, no período de 03 a 07/07/2017, verificou-se a existência dos gêneros
alimentícios adquiridos com recurso do Programa nos depósitos das escolas.

No entanto, constatou—se a presença, nos depósitos, de utensílios alheios à
alimentação escolar bem como a ausência de ventilação e telas miiimétricas para impedir a
entrada de insetos e roedores.

Evidências:
Fotos registradas nas escolas visitadas, por amostragem, a seguir:

~

Escola Mummpal Alegria do Saber - Ausenma de ventilaçao

~~

Escola Municipal São Francisco - Utensﬂios alheios à alimentação
escolar
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Escola Municipal Divino Espírito Santo - Ausência de
Ventilação
,

Escola Municipal Gov. Gilberto Maesti'inho Ausência de
ventilação
—

Análise da equipe:
E condição necessária para o atendimento da alimentação escolar com.
qualidade e segurança, a Entidade estar atenta às boas práticas na conservação e manuseio,
bem com na manutenção dos espaços destinados a guarda de alimentos livres de utensílios
alheios, visando evitar a contaminação, desperdícios e eventuais perdas, conforme contido
no incl, art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Recomendações:
1

.10.1 A PREFEITURA

Avaliar a situação apresentada e identificar quais escolas necessitam de
melhorias nos depósitos visando a adequação no armazenamento dos gêneros alimentícios,
principalmente quanto á presença nos depósitos de utensílios alheios à alimentação escolar
bem como a ausência de ventilação e telas milimétricas para impedir a entrada de insetos e
roedores.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR

-

exercício 2017

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 41.027,33
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e
a%7
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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:

ITEMA

“PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

“Março/2016 ajunho/2017

Monitoramento

"Janeiro/20 1 5 a Junho/201 7

|

|

|

~

Igontrole Social

“Janeiro/2016

& junho/201 7

|

Informação:
As questões apreciadas se agrupam 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 são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, ele 105702-2, agência 4653-1, meses de 03/2017 & 06/2017,c/c 7.844-1, em
consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 105702—2, agência 4653—1, Banco do
Brasil, meses de 03/2017 a 06/2017, consultados em 29/06/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos na conta específica do programa, conforme previsto
no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 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 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 49 da
Resolução CID/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 105702-2, agência 4653—1, Banco do
Brasil, meses de 03/2017 a 06/2017, consultados em 29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 105702—2, agência
Brasil, especifica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2Q , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.
4653—1, Banco do

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1º

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, março 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 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente 105702-2, agência 4653-1, Banco do
Brasil, meses de 03/2017 a 06/2017, consultados em 29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 105702—2, agência
4653-1, Banco do Brasil, especifica do Programa evidenciou—se que não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente» específica,
bem 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.
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2.4 Condutores dos veículos possuem os documentos necessarios para
o

tipo de transporte
Fato:

Em inspeção in loco e documentos consultados da Prefeitura Municipal,
constatou-se que os condutores dos veículos de transportes escolar possuem a habilitação
na categoria apropriada emitidas pelos DETRANS e Capitania de Portos.

Evidências:
Cópia de habilitação emitida pelo Departamento de Trânsito do Amazonas e
Cardeneta de Inscriçãº e Registro (CIR), emitido pela Diretoria de Portos e Costas do
Ministério da Marinha, na relação a seguir:

-__
-~I--I
!—
—

Habilitação
Categoria

Condutor

—

Veículo

Cat

~

—

~

:NH

D

- DETRAN/AM

D

-

PHB 1336

Óníbus

D

DETRAN/AM PHB 3060 - Ónibus

D

DETRAN/AM PHB 7711 - Ónibus

D

_

~

ECNH

:CNH D

:NH

—

D - DETRAN/AM

PHB 3120

_

ônibus

D

um D - DETRAN/AM

PHB 3070

- ônibus
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Marinheiro Fluvial

ÉIR Ministério da
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Ministério da
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Marinheiro Fluvial

CIR Ministério da
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Marinheiro Fluvial
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—

—
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—

—

~

SIR

—

Ministério da
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SIR

—

Ministério da

Marinheiro Fluvial

víarinha
SIR

—

Ministério da

Marinheiro Fluvial
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~
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Ministério da
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—

CIR Ministério da
Marinha

“

Marlnhelro Fluwal

CIR Ministério da
Marinha

-

Mannheim

CIR

—

—

Marinheiro Fluvial
.

.

.

—

F1uv1a1

Análise da equipe:
A habilitação dos condutores de veículos rodoviários e aquaviários do
transporte escolar está em consonância com o § 39, art. 14 da Resolução (JD/FNDE nº 05 de
28/05/2015.

2.5 Utilização do transporte escolar pelos beneficiários do Programa.

Fato :
A Prefeitura de Rio Preto da Eva/AM oferece transporte escolar com ônibus do
Programa Caminho da Escola e por meio de veículos da empresa terceirizada F. DAS
CHAGAS MACIEL TRANSPORTES ME que possui veículo adaptado e acessível ao público
alvo do Programa, no entanto os veículos contratados não possuem o dístico escolar de
acordo com o que determina o artigo 136 do Código de Transito Brasileiro CTB.
—

—

Evidências:
Relatório Fotográfico dos veículos utilizados no transporte de escolares, por
amostragem:

~

Veículo contratado para

o

“sperm de escolares.

Veículo contratado para o transporte de escalate
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Veículo contratado para

o

transporte de escolares.

Veículo contratado para o

ti ansporte

de escolares.

Análise da equipe:
Em verificação in loco nos veículos do transporte de escolares, constatou—se
que os veiculos utilizados se encontram dentro das condições físicas estabelecidas no
Código de Transito Brasileiro bem como na legislação do Programa, no entanto, os veículos
locados para o transporte de escolares não apresentam pintura da faixa horizontal com o
dístico ESCOLAR, conforme preconiza o artigo 136 do Código de Transito Brasileiro - CTB :

Art.

veículos especialmente destinados a condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou
entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

lll

1364 Os

pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com
o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas,—

2.6 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta aos registros internos no âmbito do FNDE e da reunião com
membros do CACS/FUNDEB, em 03/07/2017, verificou-se que a constituição do Conselho
está de acordo com disposto no artigo 2º do Regimento Interno do Conselho e 25 da Lei nº
11.494, de 2007.

Evidências:
Consulta ao sistema SIMEC/MEC, em 28/06/2017, reunião com membros do
CAOS/FUNDEB, gestores da entidade realizada em 03/07/2017.

Análise da equipe:
Nas consultas ao Sistema SIMEC, Dados da Unidade CACS, de 28/06/2017,
verificou-se que a constituição do CACS/FUNDEB, está em conformidade com disposto no
artigo 25 da Lei nº 11.494, de 2007.
—

_

[<p>
.(Á
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2.7 Emissão” do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Conselho do CACS/FUNDEB teve acesso aos documentos comprobatórios
da execução do Programa para análise das contas e emitiu o Parecer da prestação de contas
do exercício de 2016, conforme registro no Sistema de Gestão de Prestação de ContasSIGPC, em 13/06/2017.
O

Evidências:
Recibo do Parecer Conclusivo do PNATE - FUNDAMENTAL, do Conselho de
e Controle Social
CACS/FUNDEB, de 13/06/2017, consultado no
Sistema SIGPC, em 28/06/2017.

Acompanhamento

—

Análise da equipe:
CAOS/FUNDEB analisou os documentos apresentados pela Prefeitura
Municipal, emitiu e enviou o parecer conclusivo em 13/06/2017 a esta Autarquia, conforme
prazo estabelecido pelo Programa.
O

2.8 O Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Em Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 03/07/2017, verificou—se
que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes e, em caso de
dúvidas, sabem como resolvê-las junto ao FNDE, porém, o Conselho não procurou apoio
técnico junto ao FNDE, nos casos de dúvidas e/ou dificuldades encontradas na desempenho
de suas funções de acompanhamento e fiscalização da execução do programa, nem em caso
de denúncias eventualmente recebidas. Sendo que as denúncias que chegaram ao Conselho
foram fiscalizadas e tratadas diretamente com a Prefeitura.

informaram, ainda, que não receberam capacitação do FNDE
ou outro órgão de controle para o desempenho das atribuições previstas e que buscam por
iniciativa própria se capacitar para o pleno exercício de suas atribuições.
Os Conselheiros

Evidências:
Reunião com membros do CACS/FUNDEB e questionário aplicado ao
Conselho pela equipe de Auditoria, em 03/07/2017.
_Análise da equipe:
Os membros do CAOS/FUNDEB demonstraram possuir conhecimento para
desempenhar suas atribuições, bem como em caso de dúvidas conhecem os locais de
consulta junto ao FNDE.
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2.9 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

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

Evidências:
Ata do CACS FUNDEB, de 28/03/2017. Ofícios do Conselho do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Educação e entrevista com membros do Conselho em 03/07/2017.
—

à

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.

2.10 Comprovação documental da utilização dos recursos do
Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de Rio Preto da Eva/AM no período
de 03/07 a 07/07/2017, verificou-se a utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.

Evidências:
Nota fiscal conforme quadro demonstrativo:
Fornecedor

“Produto

CRF Comércio de
Derivados de Petróleo

Combustível

"Nota Fiscal
1.471

”Data
19/05/2017

“Valor

]

77.650,34

Ltda

Fotos retiradas dos veículos locados e próprios, por amostragem:

Q's ~
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100_7515_1

~~

100_7589_1

100_7587__1

Análise da equipe:

Em Inspeção in 1000, realizada Prefeitura Municipal, no período de 03/07 a
verificou—se
a existência de transporte para o escolar, executados por veículos
07/07/2017,
locados , bem como por ônibus próprios adquiridos pelo Programa Caminho na Escola.

3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2015
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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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 11.250,00
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

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

{TEMA

[[ªERÍODo EXAMINADO
“Março ajunh0/2017
“Maneiro/2015 a junho/2017

Éestão Financeira
[Monitoramento

l

]
]

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

Constatações:
3.1 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.fndegovbr os extratos das contas correntes
das seguintes Escolas do PDDE Acessibilidade: Escola Municipal Alegria de Saber, 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, de 28/06/2017,
transferência de recursos e extratos conforme relação a seguir:

referentes

as

~
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Unidade Executora

Agência

Conta
Corrente

Mês

abril/2 014;
APMC

—

Escola Municipal Alegria de Saber

4653—1

11.109—0

Junho/2015;
Fevereiro/2017 ;
Março/2017,junho/2017

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora 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 Sº do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo
Os

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

3.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos

recursos financeiros ao Programa foram depositados e
mantidos em conta corrente específica das Unidades Executoras da Escola Municipal
Alegria de Saber, aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
.

Evidências:

Telas de consulta no portal do FNDE, de 28/06/2017, referentes às
transferência de recursos e extratos conforme relação a seguir:
.

A

Unldade Executora

.

Agenc1a

Conta
Corrente

A

Mes
abril/2014;

APMC

—

Escola Municipal Alegria de Saber

4653—1

11.109—0

Junho/2015;
Fevereiro/2017;
Março/2017;
Junho/2017

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa de cada Unidade Executora são depositados e mantidos nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. Zº do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução
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CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A Unidade Executora APMC Escola Municipal Alegria de Saber efetuou o
pagamento da despesa com recurso do PDDE-Acessibilidade mediante transferência
eletrônica, conforme o previsto no § iº, do art.
do Decreto nº 7507/2011 e art. 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
—

2‘—J

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente da Unidade Executora, consultado em
28/06/2017,

a

seguir:

Unidade Executora

Agência

Conta
Corrente

Mês
abril/2014;
junho/201 5

APMC

—

Escola Municipal Alegria de Saber

4653-1

11.109-0

,-

Fevereiro/2017,-

Março/2017;
junho/2017

Análise da equipe:
A Unidade Executora inspecionada efetuou o pagamento das despesas com
recursos do PDDE—Acessibilidade mediante transferência eletrônica, em conformidade com
o § iº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 4º da Resolução CD/ENDE 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.

3.4 Os ditames dos

§§

lª

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/2011 foram cumpridos.
Fato:
No quadrimestre observado, março a junho/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 §§ 1Q e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011.

Evidências:
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Extrato bancário da conta corrente da Unidade Executora, de 28/06/2017,

a

seguir:

Unidade Executora

APMC

—

Agência

Escola Municipal Alegria de Saber

4653-1

Conta
Corrente

11 .109—0

Mês
abril/20 14;
junho/2015 ;
Fevereiro/2017;
Março/2017;
Jumbo/2 017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c nº 11.109-0, agência nº 4653—1, Banco
do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débito de tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente especifica, bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados, em consonância com os §§
e 29, respectivamente. do artigo 49 da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011.

lº

3.5 Execução de reformas e adaptações

Fato:
A Unidade Executora recebeu os recursos do PDDE Acessibilidade
ação da maneira planejada, conforme determina a legislação do Programa.
—

executou a

e

Evidências:
Cópia de nota fiscal, conforme quadro demonstrativo

Fornecedor

Produto

Adequação e fabricação de
portas e aduelas;
- Serviço de instalação de
portas;
FH Com. de Inf. e Serv. Serviço de adequação de
de Equip. Eletrônicos
portão;
Ltda. EPP
Serviço deconstrução de
corrimão; e
Serviço de adequação e
construção de rampa.

e

fotos

:

Nota
Fiscal

Data

ValorR$

46124

10/06/2015

12,000,00

—

—

—

—

—

Fotos das adequações realizadas pela Unidade Executora da Escola Municipal

Alegria de Saber:
.4.
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\ja

de 37

€

2

~

10035233

100_7525_1

~

100_7526_1

Análise da equipe:
Veríficou—se nos documentos referentes ao processo de pagamento da nota
fiscal 46124, de 10/06/2015 e, conforme demonstrado no relatório fotográfico, que a
Unidade Executora APMC — Escola Municipal Alegria de Saber atentou para a utilização dos
recursos no cumprimento do objeto do Programa, com a adequação de banheiros para
Portadores de Necessidades Especiais e na construção de rampas de acesso, bem como
aquisição de cadeiras de rodas, que se encontram à disposição de alunos.
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3.6 Existência dos hens adquiridos

Fato:
Na Visita realizada na Escola Municipal Alegria de Saber, constatou—se que os
bens adquiridos com recursos do Programa se encontram na escola e estão atendendo a
necessidade do público alvo.

Evidências:
Relatório Fotográfico dos bens adquiridos com recursos do Programa:

cadeira de rodas comprada.

cadeira de rodas comprada.

Análise da equipe:
Verificou—se que a Unidade Executora APMC Escola Municipal Alegria de
Saber atentou para a utilização dos recursos no cumprimento do objeto do Programa e
realizou aquisição de bens como Cadeira de Rodas, Muletas e Andador Ortopédico (apoio
para andar). Os referidos bens encontram-se nas instalações da escola e à disposição de
alunos.
—

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2012

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Objeto do Programa: Construções de Escolas

de Educação

—

Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 424.919,21
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
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questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI. As questões apreciadas foram agrupadas
em subtemas que contextualizam os seguintes temas: Gestão Financeira, Monitoramento e
Controle Social e estão dispostas no grupo de constatações consignadas neste Relatório.
As questões referentes
seguintes períodos:

a

cada Terna foram examinadas considerando os

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

“Julho/2012 ajunho/2017

[Monitoramento

“Julho/2012

&

7
]

junho/2017
1

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.

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:

~~

As construções de creches do PROINFÃNCIA foram firmadas pela Prefeitura
Municipal de Rio Preto da Eva/AM e o FNDE por meio do Convênios 703047/2010 (ID
703047) e termo de compromisso PACZ 03612/2012 [ID 25480). A vigéncia, valores

repassados e situação da obra estão descritos a seguir:

~
TC

ºu-

CONVENIO

Vi g ência

ID Obra

03612/2012

d

FÉIÉÉSÃÃ)

703047/2010 (C) 31/12/2010
08/04/2015

PAC2

Val 0 rGl º bal (R$)

Kªl“

Até
06/06/2017

3

703047
25480

1.199.880,00(FNDE)
1.199.880,00
12.120,00(Contrapartida)
.

1.448.014,05

579.205,62

Percentuªl Situªçãº
Repassado

da Obra

,,
100A)

Conclulda

40%

Inacabada

,

As situações apresentadas referentes às construções de creches no âmbito do
PROINFANCIA estão consignadas neste 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 das
contas correntes do Município de Rio Preto da Eva/AM relativos ao PROINFÁNCIA,
Convênio 703047/2010 (ID 703047) e termo de compromisso PAC2 03612/2012 (ID
25480), período de julho de 2011 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 44/201 L
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Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, de 27/06/2017, referentes aos extratos
bancários das contas correntes nº 8824—2 e nº 9845-0, Agência nº 4653-1, Banco do Brasil,
meses de Julho de 2011 aJunho de 2017.

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

4.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
correspondentes à construção das obras firmadas no Convênio 703047/2010 (ID 703047) e
termo de compromisso PAC2 03612/2012 (ID 25480), período de julho de 2011 ajunho de
2017, foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta
no Banco do Brasil, 0/0 nº 31376-9, agência nº 2048-6, em consonância com o artigo 3º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 8824-2 e nº 9845—0, Agência nº
Brasil, meses de Julho de 2011 a Junho de 2017, consultado em

4653—1, Banco do

29/06/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os

4.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
a conta do Programa, correspondentes à construção das obras firmadas
no Convênio 703047/2010 (ID 703047) e termo de compromisso PAC2 03612/2012 (ID
25480), período de julho de 2011 a junho de 2017, ocorreu exclusivamente por meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
ao

município

~
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foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
(JD/FNDE nº 44/2011 e no ?, lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 8824-2 e nº 9845-0, Agência nº
4653-1, Banco do Brasil, meses de Julho de 2011 a junho de 2017, consultado em
29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nº 8824—2 e nº 9845-0,
Agência nº 4653-1, 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 49 , da Resolução nº 44/2011.

4.4 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

êâ

1º

e

2º, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Durante o período de execução do PROINFÁNCIA, Convênio 703047/2010 (ID
termo de compromisso PAC2 03612/2012 (ID 25480), período de julho de 2011 a
junho 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 55 lº e 29,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
703047)

e

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 8824-2 e nº 9845—0, Agência nº
4653-1, Banco do Brasil, meses de Julho de 2011 a Junho de 2017, consultado em
29/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nº 8824-2 e nº 9845-0,
Agência nº 4653-1, Banco do Brasil, específica do Programa evidenciou—se que não houve
débito de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os %% lº e 2º, respectivamente, do artigo 4.9 da Resolução CID/FNDE nº
44/2011.

4.5 Inserção de dados no SIMEC

Fato:

~

A Prefeitura Municipal realizou os registros no Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação SIMEC, das informações da obra 1D nº 25480,
referente ao Termo de Compromisso nº PAC2 03612/2012, e da obra ID nº 703047,
—
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referente ao Convênio nº 703047/2010.

Evidências:

Educação

—

Telas consultadas do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da
SIMEC, de 27/06/2017 e 27/07/2017.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva/AM inseriu dados referente à obra
ID nº 25480, referente ao Termo de Compromisso nº PAC2 03612/2012, e da. obra ID nº
703047, referente ao Convênio nº 703047/2010, no Sistema SIMEC, atendendo a
determinação na letra f, inc III, art 5º da Resolução (ID/FNDE nº 13/2012.

4.6 Desconformidade dos dados informados no SIMEC

Fato:
Em consulta realizada ao Sistema SIMEC, verificou-se que os percentuais de
execução informados pela Prefeitura estão em desconformidade com os verificados pela
empresa de supervisão contratada pelo FNDE:

Convênio 703047/2010 (ID 13255) A Prefeitura informou () pelcentual
executado de 100% e a obra com ”situação de Concluída", conforme informações inseridas
pela Instituição, em 09/10/2014, divergentes do constatado pela supervisão da empresa
CONCREMAT que atestou & execução da obra em percentual de 91,74%, conforme vistoria
registrada em 13/04/2016;
A obra referente ao Termo de Compromisso nº PAC203612/2012 (ID 254.80) A
Prefeitura informou o percentual executado de 21,33%, com & Situação da Obra
"Para]ísada", conforme informações inseridas pela Instituição, em 18/11/2016, divergentes
do constatado pela empresa CONCREMAT que atestou & execução da obra em percentual
de 14,90%, conforme vistoria registrada em 14/06/2017.

Evidências:
Telas de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação SIMEC, consulta em 21/07/2017 e 01/09/2017.
—

Análise da equipe:
A desconformidade dos dados informados no Sistema de Monitoramento do
Ministério da Educação - SIMEC, prejudica o acompanhamento e o monitoramento por
parte do FNDE, quanto à regularidade da execução dos recursos repassados à conta do
"j " da Resolução
Programa, contrariando o disposto no Art. 59, Inc. III, Letras "f" e
CD/FNDE nº 14, de 08/06/2012 e alterações posteriores, no qual se ejstabelece que a
Entidade tem responsabilidade de: ”"f. científica:“ mensalmente o FNDE sobre a aplicação
dos recursos e a consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
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dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC
(Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;”, "j". permitir ao FNDE o acompanhamento da
execução da(s) obra(s), fornecendo, as informações e os documentos relacionados à
execução do objeto no que se refere ao exame da documentação/'.

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva/AM para que, em prazo
certo, proceda aos imediatos ajustes no SIMEC, corrigindo as inconsistências detectadas
pela equipe de fiscalização do FNDE e apontados neste relatório
4.7 Existência de inconformidades no SIMEC

Fato:
Verificou-se no Sistema SIMEC, nos dados da obra ID nº 25480, referente ao
Termo de Compromisso nº PAC2 03612/2012, a existência de registro de restrições e
inconformidades apontadas pelo FNDE, sem providências ou correções e nos dados da obra
iD 703047, as restrições e inconformidades encontram-se justificadas e superadas pela
Prefeitura Municipal.

Evidências:
Tela de consulta referente à obra ID nº 25480 e ID 703047, do Sistema de
Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, de 01/09/2017.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
“restrições e inconformidades' referentes à execução das obras de construção das unidades
do Proinfância, sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da
Prefeitura, contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e
alterações posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de
recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2. Contudo, a Prefeitura não se
manifestou acerca das medidas efetivas para promover a regularização dos fatos apontados
no SIMEC

Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando que a Vigência do termo de
compromisso expirou, verificar a necessidade de correção das restrições no SIMEC.
4.8 Inexistência de placas de identificação da obra

~
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Fato:
Verificou—se nas Visitas in loco que a obra ID nº 25480, referente ao Termo de
Compromisso nº PAC2 03612/2012, não apresenta identificação física demostrando o valor e
a origem dos recursos.

Evidências:
Fotos demonstrativas

ID 25480 Ausenma de placa de identificacao da obra

&

seguir:

ID 25480 Ausencua de placa do identificacao da obra

Análise da equipe:
A ausência de identificação física da obra demonstrando o valor e a origem
dos recursos contraria o disposto na cláusula XIV do Termo de Compromisso nº PAC2
03612/2012.

Recomendações:
4.8.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada e, considerando que a vigência do termo de
compromisso expirou, verificar a necessidade de adoção de medidas relacionadas à
identificação da obra.

4.9 Confirmação de conclusão de obras do Programa.
Fato:
Conforme inspeção "in loco" referente à construção da creche com recursos
dos Convênios 703047/2010 (ID 703047), cujo objeto previa a construção de 1 (uma) creche,
constatou-se que a obra encontrava-se aparentemente concluída e também estava em
funcionamento, conforme relatório fotográfico do campo evidência. A Vigência do convênio
703047/2010 (ID 703047) ocorreu no período de 31/12/2010 a 08/04/2015. 0 valor total
repassado pelo FNDE foi de R$ 1.199.880,00. 0 Convênio 703047/2010 encontra—se
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7%

na situação de adimpiente no Sistema de Gestão de prestação de Contas

—

SIGPC.

Evidências:
Relatório fotográfico das obras Visitadas conforme demonstrado a seguir:

Obra concluída.

Obra concluída.

Obra concluída.

Obra concluída.

**
~

ww

Análise da equipe:
Conforme foi verificado,

a

obra foi concluída em conformidade com

0

Convênio 703047/2010 (ID 703047).

4.10 Obra(s) inacahada(s).
Fato:
Em verificação in loco realizada em obra de construção da unidade do
Proínfâncía, bem como análise documental realizada no Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação SIMEC, verificou-se que a obra referente à
construção de creche ID nº 25480, referente ao Termo de Compromisso nº PACZ
03612/2012, está em situação inacabada, sem perspectiva de continuidade da execução,
contrariando o disposto no art. 59, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE nº13, de
—

_

&

;
'
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08/06/2012 e alterações posteriores, bem como
do Termo de Compromisso PAC2 03612/2012.

o

disposto no inciso I combinado com 0 VI

No SIMEC, a execução física registrada e de 14,90%, sendo a última
atualização realizada em 18/11/2016, segundo a empresa contratada pelo FNDE. Ainda, há
registros de restrições e inconformidades, com datas de providências expiradas, sem as
devidas manifestações da Entidade.
Destaque-se, ainda, que
vencido desde o dia 06/06/2017.

o

Termo de Compromisso PAC2 03612/2012 está

Evidências:
Telas de consulta do SIMEC, realizadas em 27/06/2017 e 27/07/2017
verificação in loco no dia 04/07/2017, conforme relatório fotos exemplificativas a seguir:

~

Obra com aspecto de abandono.

Obra com aspecto de abandono.

~

Obra com aspecto de abandono.

Obra com aspecto de abandono.
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Obra com aspecto de abandono.

Obra com aspec o e

a

an cmo.

Análise da equipe:
A construção da creche objeto do Termo de Compromisso PAC2 03612/2012,
está paralisada e com status de inacabada no SIMEC. O termo de compromisso está vencido
desde 06/06/2017. Com a descontinuidade de execução por parte da Prefeitura Municipal
verificou-se riscos à integridade física da construção por depredação e vandalismo, com a
possibilidade de perda dos investimentos já realizados, 0 que pode caracterizar prejuízo ao
erário, contrariando o disposto no art. 59, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE 11913,
de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Recomendações:
4.10.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada e, considerando que a Vigência
do termo de compromisso expirou, adotar as medidas necessárias que garantam a
quantificação dos danos e a reparação ao erário federal.
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 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem
atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações
para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.10, 2.1 a 2.10, 3.1 a 3.6,
4.1 a 4.5 e 4.9, 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 1.10 a impropriedade na
operacionalização do respectivo programa deve ser levadas ao conhecimento da Prefeitura
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para providências quanto à observância das respectivas recomendações 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 objetos dos programas fiscalizados 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 observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

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

6.3. 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 - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
—

6.4. 6.4. à DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (PROIFÁNCIA), atentando para o cumprimento
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das recomendações constantes dos subitens 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1 e 4.10.1, devendo, no prazo
máximo de 30 dias, comunicar a Coordenação de Auditoria (COAUD) acerca das

providências adotadas com relação a recomendação; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e b) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
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. 4.10.1;
6.5. à DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 - PROINFÃNCIA.
—

4.10.1;
6.6. a Diretoria Financeira

—

DIFIN, para subsidiar

a,

análise da prestação de

contas naquilo que lhe compete.

6.7.
recomendações

a

Coordenação de Auditoria

a DIGAP,

-

COAUD, para acompanhar as

contidas nos subitens 4.6.1, 4.7.1, 4.8.1

e

4.10.1.

6.8. a Prefeitura do Município de Rio Preto da Eva/AM, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 1.10.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 04/09/2017

Í

DIFIP/CORAP/AUDIT

DIFIP/CO/RAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 22 [2017
DESPACHO

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

Em

LIL/17$ f 3;—
he *e d DIVAP
'

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos conforme
Despacho (SEI 0565579).

Em

AL]—(fil

Auditora—Chefe Substituta
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