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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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WCoordenagéo de Fiscalização de Programas
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de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 17 /2017

PREF MUN DE MANACAPURU AM

Auditoria realizada no periodo de 03 a 07 de julho de 2017, com o objetivo de
verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando—se programas definidos no
Plano Anual de Auditoria Interna _ PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado de
Auditoria Interna - PDAI—2017, verificando os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 0.8. nº 123/2017,
referente ao item 32 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira,Monitoramento e Controle Social.
—

—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ESTRUTURA / ACESSIBILIDADE, exercício
2016 - 08 nº 125/2017, referente ao item 34 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

—

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2017 05 nº
124/2017, referente ao item 33 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
—

—

—

II / PROINFANCIA, exercício

2013 OS nº 126/2017, referente ao item 35 do PDAI
PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
Controle Social.
-

PAC

—

—

1. PROG.NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 810.349,00
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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 períodos para cada tema:
[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“Março

[Monitoramento

“janeiro/2 0 1 5

[Controle Social

"agosto/2014 a Junho/201 7

&

junho/2 01 7
a Junho/2 017

I

I

Informação:
As questões apreciadas

contextualizam os seguintes Temas: Gestão

Financeira, Monitoramento e Controle Social
consignadas neste Relatório.

e

estão dispostas na forma de constatações

Constatações:
1.1 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 22898-2, agência 0818-4, em consonância com o artigo Bº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 22898—2, agência 0818-4, Banco do Brasil, dos meses de
março/2017 & junho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

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

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

eletrônico.

por meio

‘

$i
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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 § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 22898-2, agência 0818-4, Banco do Brasil, dos meses de março
ajunho/2017, consulta realizada em 27/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 22898-2 agência nº
0818-4, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, março a junho/2017, não foram identificados
débitos pertinentes a 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 §§ 19- e2º, respectivamente, do
artigo 4º da Resolução CD/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:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e tela de consulta dos extratos bancários da conta específica
do Programa nº 22898-2, agência 0818-4 do Banco do Brasil, consulta realizada em
27/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente ele nº 11484-7, agência nº
3893-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade
do Programa, em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.4 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do
É.

“&

.
.
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Programa.
Fato:
Após disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, o
Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu em 24/07/2017 (antes da data final prevista
na legislação pertinente, em 15/07/2017) o Parecer da prestação de contas do exercício de
2016, e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram
satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC,
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 03/07/2017, resposta
do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 03/07/2017 e cópia do parecer
da prestação de contas 2016.

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.
1.5 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE:CAE VIRTUAL 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 o disposto no artigo 34 da Resolução CD/FN DE 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
03/07/2017 e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
03/07/2017, Ata de reunião de constituição do conselho.

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.

1.6 Disponibilização pelo gestor de
atuação do Conselho.

infraestrutura necessária para

Fato:
Conforme verificação "in loco“, bem como em reunião com membros do
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ª

de às

~

Conselho de Alimentação Escolar - CAE, constatou—se que o Conselho vem recebendo da
Prefeitura a infraestrutura para plena 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
aos locais relativos ao exercício de suas atividades.

Evidências:
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar- CAE em
03/07/2017,- questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em 03/07/2017,- Ata de
reunião; documento s/nº de 03/07/2017; e relatório fotográfico das dependências.

»

Sala do CAE

Sala do CAE

Análise da equipe:
Em visita a sala destinada ao Conselho de Alimentação Escolar, verificamos
que 0 CAE recebe da Prefeitura Municipal apoio logístico para realização de suas
atividades, tais como: instalações físicas adequadas, equipamentos e materiais de
expediente.

A infraestrutura básica e apoio logístico auxiliam no exercício das atividades
inerentes ao CAE, de acordo com o disposto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
1.7 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato :
Alimentação Escolar - CAE:
cronogramas de Visita do inês, roteiros de visitas às escolas, Ata do Conselho indicam que o
Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados, bem como a
entrevista realizada por meio de questionário aplicado demonstram que o Conselho realizou
visitas nas escolas procedendo a regular verificação da distribuição, entrega e
armazenamento dos gêneros alimentícios e demais procedimentos inerentes à Alimentação
Escolar, com a participação efetiva de todos os membros.
Os documentos apresentados pelo Conselho de
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Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de 03 a 05/07/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
03/07/2017, Cronograma de Visitas do CAE/Manacapuru/AM, Atas do Conselho, Roteiro de
visitas do Conselho e relatórios de Visitas apresentados pelo CAE, conforme quadros
demonstrativos:

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE
Escolas Municipais - Visitadas

W511

“Código

INEP11

Número de Alunos
1

IEMEE Prof. Gerdião Nunes

_11388

1113062875

1

EMEF. josé de Melo Sobrinho

“13022865

11112

j

1

10—31

EMEF. Francisca Mafra

ª]...

11...

1

[@EMEE.

São Francisco

1113023071

11184

IEMEE.

Novo Horizonte

1113023420

1180

lÉ3023º39

[me

WIEMEF. josé da Luz
[@EMEE. Henoch da Silva Reis

1113065998

!

1

1613
1

I1EMEF. Prof. Manoel Afonso
WEMEE. Lima Bernardo
I1EMEF. Antonia Maciel da Silva

1E3079549

1997

IL

[ll—“EMEF. Maria do Socorro Queiroz Fariasl113085638
11211CEI Marlucia Dantas Silva

j'

11224

Manoel Urbano

1

11548
1

L

11—

IIEMEF.

Í

1

1113057936

1113024418

1

L187
1

EIMEE. Joaquim Lula
115111304133

Zoraida Ribeiro Alexandre

L13070860

11414

113085662

11515

1113022423

11815

1113022474

1149

‘1
1

I1EMEF. Beatriz
I1EMEF. Boa Pátria
I1EMEF. Nazaré Paiva

1

1

1113022636 ‘11250

Í

1

[TOTAL

1E750

Relatório de Escolas Municipais Inspecionadas pelo CAE

I1Escolas Municipais

"Código INEPIINúmero de Alunos 2017
I

EIEI Nazaré Paiva

1113022636

11250

1113023039

11374

ªbin/MEF Zoraide Ribeiro Alexandre1113085662

11.115

I1EMEF josé

da Luz

IEMEE Maria do Socorro Queiroz1E3085638
I1EMEE Manoel Urbano
Íl13024418
I1EMEF Gov.

Henoch Reis

1113065998

11548

71187
11613
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IIEMEF Francisca Mafra
IIEMEF Afonso Brito

,

IICEI Marlúcia Dantas da Silva

”13033918

II425

[113079549

II997

13101390

II316

I

IEICreChe Antonia Maciel

I

MICE/Creche Profa. Lígia Maria

II...

IIEMEF

São João do Ubim

I

I

I

I

II...
13023799

I

II.

I

II255

I

IQIEMEF Benedio Gomes

113024370

II415

IEIIEMEF Ernestina Lima Pereira
IICEI joaquim Lula

II13024396

II182

“13070860

II414

I
I

I

Análise da equipe:
Verificou—se que os membros do CAE demonstraram possuir conhecimento das
atribuições que lhes são pertinentes, que houve acompanhamento do objeto do Programa

conforme registro em atas e/ou relatórios das ações, conforme disposto no art._ 35 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que dispõe sobre as atribuições do CAE.
1.8 O Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio da verificação dos documentos de visitas às escolas, nos quais
foram observados aspectos como armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos,
forma de gestão do PNAE e recebimento de gêneros alimentícios, bem como pelas
descrições das atividades demonstradas em atas, tais como verificação de prestação de
contas referentes ao exercício de 2016 e 2017, preenchimento de questionário de
acompanhamento do CAE, e verificação da agricultura familiar no Município, e, também,
pela Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 03/07/2017,
verificou—se que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são pertinentes
conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013

Evidências:
Documentos apresentados pelo CAE: roteiros de visitas às escolas de 03 a
07/07/2017; Ata do Conselho; reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 03/07/2017; e resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria
em 03/07/2017.

_

Análise da equipe:

Constatou-se por meio dos documentos apresentados pelo Conselho (roteiros
de visita do CAE e Atas e em reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 03/07/2017, que os conselheiros demonstram possuir conhecimento para
desempenhar suas atribuições, conforme disposto no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº

26/2013.
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1.9 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de
Manacapuru/AM no período de 03 a 07/07/2017, nas escolas citadas no campo evidência, 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 a conta do Programa Nacional
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 (ordem de compra),
cardápio, cópias de notas fiscais, conforme quadros demonstrativos ] e H:

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

IL

Escolas Municipais - Visitadas

.]EMEF Prof. Gerdião Nunes
.]EMEF. josé de Melo Sobrinho
.]EMEF. Francisco Mafra
.]EMEF. São Francisco
.]EMEF. Novo Horizonte
IIE_MEF. josé da Luz
.]EMEF. Henoch da Silva Reis
.]EMEF. Prof. Manoel Afonso
.]EMEF. Lima Bernardo
]ªºWEMEF. Antonio Maciel da Silva

]]Código INEPI]
13062875
]]
]]

112]

]]

j]

7]

130230717]

]

184]

]] 13023420

80]

13023039

374]

H

13065998

]]

613]

]L 13079549

]]

997]

]]

]]

"IL

13057936
-

Maria do Socorro Queiroz Farias" 13085638
.]CEI Marlucia Dantas Silva
.]EMEF. Manoel Urbano
13024418
]
]

]

]

388]

13022865

.]EMEF.

.]EMEF. Joaquim Lula
.]EMEF. Zoraide Ribeiro Alexandre
.]EMEF. Beatriz
.]EMEF. Boa Pátria
IlEMEF. Nazaré Paiva

Número de Alunos

]]

]]
]]

13070860
13085662
13022423

]] 13022474
]]

13022636

TOTAL
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224]

]]

]]

]

548]

]]

]]

]

]]

187]

]]

414]

]]

515]

]]

815]

L
]

]]

49[

250

5.750
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Quadro

II

Relação das notas fiscais:
EMPRESA

Cooperativade
agricultores e
pescadores de

N.F

PRODUTOS

Nº

Cheiro verde, couve, mamão, farinha
de mandioca, farinha de tapioca,
2272
batata doce, pimentão,-pimenta de
cheiro, galinha caipira e linguiça

DATA

VALOR(R$)

12/06/2017

19.615,98

13/06/2017

25.694,00

"14/06/2017"

12.111,70

132

17/06/2017

15.411,75

133

17/06/2017

18.524,50

2 ' 923

13/06/2017

22 ' 369 ' 80

102

14/06/2017

66.743,12

323

11/05/2017

,

Banana prata, couve, tomate, maça,
melancia, linguiça, abacaxi e peixe

Manacapuru

474

regional
Limão, polpa de fruta

e

repolho

11131

Assoc. de Desenvol. Abobora, limão, linguiça e polpa de
Comun. Rural
fruta
Nossa [Senhora de Abobora, galinha caipira, limão,
Nazare
linguiça, macaxeira e polpa de

cupuaçu
RNS Comércio de
Produtos

Alimenticios

-

Achocolatado em pó, cenoura,
extrato de tomate, leite em pó,
macarrão espaguete, neston e

iogurte

LTDA

Açúcar cristal, batata portuguesa,
biscoito doce, carne bovina moída,
A Camara de
cebola branca, creme de leite,
Oliveira Eireli ME frango filé, milho branco, pão doce,
pimenta do reino em pó, queijo
mussarela e sal
—

Francisco Lino de
Oliveira

Alho paulista, arroz tipo 1 polido,
biscoito crean cracker, carne
bovina, feijão carioquinha, óleo de
soja, pão de forma e feijão praia

Relatório fotográfico dos gêneros armazenados nas escolas:
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46.361,80

~
~~~~
Gêneros alimentícios armazenados.

Gêneros alimentícios armazenados.

\
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Gêneros alimentícios armazenados.

Deposito com ventilacao e sem tela protetora

Gêneros alimentícios armazenados.

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas Visitadas e relacionadas no campo "evidência"
da rede de ensino do município de Manacapuru/AM, no período de 03 a 07/07/2017,
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.

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

R.F.Ng 17/2017 / PREF MUN DE MANACAPURU

Montante dos recursos financeiros:R$ 347.944,28
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

[TEMA

”PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

Fevereiro a junho/2 0 1 7
I

Monitoramento

I

Éontrole Social

—

Informação:

]

l

aneiro/2015 a Junho/2017

J

“Janeiro/2017 a Junho/2017

I

'

Foi repassado pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Transporte do
Escolar, no exercício de 2016, o valor de R$ 779.541,12 e no exercício de 2017 (até o mês
de maio), o valor de R$ 347.944,28, conforme consulta realizada no SIGEF em 28/06/2017.
As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira, Monitoramento e estão dispostas na forma de

constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:
2.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº
14150X, Agência nº 0818, em consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do programaconsulta realizada em 11/05/2017.

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na conta corrente nº 14150—X, Agência nº 0818Os
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4, específica do programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 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 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 11 º 14150-X, agência nº 818—4, Banco do Brasil, específica do
programa, consulta realizada em 11/05/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente n º 14150—X, agência nº
Banco do Brasil S.A,"especifica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.
818—4,

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1º e 29, Art. 49 da Resolução CD/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 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 0014150X, agência nº 818—0, Banco do Brasil SA, específica
do programa, consulta realizada em 18/06/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 14150-X, agência nº
8184 Banco do Brasil SA, 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 §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
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2.4 Disponibilização da documentação comprobatória ao Conselho.

Fato:

Conselho do CACS/FUNDEB informou, em reunião realizada em
03/07/2017, que teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa,
possibilitando, dessa forma, a análise das contas e emissão do parecer final.
O

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SlGECON), 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
e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de
parecer definitivo sobre a prestação de contas.

regular aos documentos

2.5 0 Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados nas

visitas 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.

indicam que

o

Evidências:
Ata do CACS

FUNDEB, de 28/03/2017, e entrevista com membros do
Conselho em 03/07/2017, e cópia de Oficios do Conselho do FUNDEB à Prefeitura Municipal
de Manacapuru/AM, conforme amostra a seguir:
—

'

. OF. FUNDEB 005/2016, de 21 de março de 2016;
- OF.

FUNDEB 013/2016,
. OF. FUNDEB 016/2016,
. OF. FUNDEB 019/2016,
. OF. FUNDEB 023/2016,
- OF. FUNDEB 022/2016,

de
de
de
de
de

12 de maio de 2016;
08 dejulho de 2016;
19 de julho de 2016;

05 de agosto de 201603 de agosto de 2016-I
J

Análise da equipe:
Verificou—se que o Conselho do FUNDEB — CAOS/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.

%
01
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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 24 da Lei nº
11.494, de 2007.

Evidências:
Consulta ao sistema SlMEC/MEC, em 28/06/2017, reunião com membros do
CACS/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 CAOS/FUNDEB, está em conformidade com disposto no
artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.

2.7 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
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
CAOS/FUNDEB guarda consonância com o previsto no art. 24, § 10, da Lei nº 11.494/2007.

2.8 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
Em inspeção 'in loco' realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Manacapuru/AM, no periodo 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 em
prestação de serviços de transporte escolar (aluguel de veículos), conforme documento
relacionado no campo "evidência".
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Evidências:
Cópia da documentação comprobatória referente ao débito verificado na conta
14150- X agência nº 818- 4 Banco do Brasil SA, específica do Progiama,
conforme demonstrado a seguir:

corrente

nº

Npta
Fiscal

Fornecedor

Produto

Grupos de Empreendimentos
Solimões Navegações e
Transportes Ltda;

Prestação de Serviços
de Transporte Escolar 158

Valor

Data

07/06/2017 43.700,00

Terrestre

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal apresentou a documentação comprobatória das
despesas efetuadas referente à execução do Programa, no periodo de janeiro a junho de
2017, com contratação de serviços de transporte escolar, o que demonstra a utilização dos
recursos acima descritos na finalidade do Programa.

2.9 Condutores dos veículos possuem os documentos necessários 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 escolares possuem a habilitação

na categoria apropriada emitidas pelos DETRANS.

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

I_
]"CNH

"Habilitação - Categoria IIVeI’culo

[Condutor

I!

IICNH D - DETRAN/AM

DETRAN/AM

IICNH D
IICNH

I

D- DETRAN/AM
DETRAN/AM

I

-

"N012833 ônibus
IIDAG 8150

—

I

Kombi
I

DETRAN/AM

CNH D DETRAN/AM

IIXB 0765 - ônibus

I

CNH D DETRAN/AM

IIIWS 0284 - ônibus

I

-

[

I

Ónibus

—

IIJXG 2218 Ónibus
IJXA 7369 - ônibus

D

IICNH D

I

[Ui/P 3775

—

—

l
I

Análise da equipe:

()
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A habilitação dos condutores de veiculos rodoviários do transporte escolar
encontra—se em consonância com o § 39, art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05 de
28/05/2015.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOIA- exercício 2016

Objeto do Programa: Tiansferências de iecuisos para cobeitura de
despesas de custeio e capital, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX),
as escolas públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSlBlLlDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 26.600,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
Direto na Escola - PDDE/Acessibilidade, tendo por base as obseivações 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

PERÍODO EXAMlNADO

l

Gestão Financeira

[Março a junho/2017

“Maneiro/2016

[Acessibilidade

a

7
[

Junho/2017
[

[Monitoramento

“Janeiro/2015 ajunho/2017

[

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

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa PDDE-Acessibilidade

foram
mantidos e movimentados exclusivamente na conta corrente especifica das Unidades
Executoras das escolas: CEI joaquim Lula, EMEF Boa Pátria, EMEF Jofre Pessoa de Alencar,
EMEF José de Melo Sobrinho, EMEF Novo Horizonte, EMEF Beatriz da Silva Bezerra,
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EMEF Maria de Nazaré Oliveira, EMEF São Francisco, EMEF São João e EMEF Zoraide
Ribeiro Alexandre, abertas no Banco do Brasil, 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 específica dos meses de dezembro de 2014 a maio de 2017, das
seguintes Unidades Executoras:

Escola
L
[CEI Joaquim Lula
[EMEF Boa Pátria
[EMEF Jofre Pessoa de Alencar
[EMEF josé de Melo Sobrinho
[EMEF Novo Horizonte

[[

Banco

[[

Brasil

[[

[[

Brasil

[[

[

[

[EMEF Maria de Nazaré Oliveira

[EMEF São Francisco
[EMEF São João
[EMEF Zoraida Ribeiro Alexandre

Brasil

[[
[[

[[

Brasil

[[

[[

Brasil

[[

[[

Brasil

[[

Brasil

[[

Brasil

Agência

[[

Brasil

[[

[EMEF Beatriz da Silva Bezerra

Brasil

[[

[[
[

0818—4
0818—4

0818-4
0818—4

0818—4

0818-4
0818-4
0818-4

0818-4
0818—4

[

[[

[[
[[

[[
[[
[[

[[
[[

[[
[[

Conta Corrente
29856-5

[

[

30984-2
[

29849-2
[

30479-4

[

30482—4

[

29852-2

[

30466—2

[

29854—9
l

29844-1

[

[[

[

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa PDDE—Acessibilidade de cada Escola são mantidos e movimentados nas contas
específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da
Resolução (JD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras inspecionadas efetuaram pagamentos das despesas
com recursos do PDDE—Acessibilidade mediante a emissão de cheques, contrariando o
previsto no § lº, do art. 2º 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 das contas específicas dos meses de maio de 2014 a junho de 201 realizada em

[[
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28/06/2017, das unidades executoras:

Escola

[

.[CEI joaquim Lula.

.

EMEF Boa Pátria
EMEF Jofre Pessoa de Alencar

[ªdEF josé

Banco [[ Agência
[[ Brasil [[ 0818—4.
Brasil [[ 0818—4
[[
Brasil [[ 0818—4
Brasil [L 0818-4

[[

de Melo Sobrinho

[

[

[EMEF Novo Horizonte

[[

[EMEF Beatriz da Silva Bezerra

[[

[EMEF Maria de Nazaré Oliveira

[

EMEF São Francisco

Brasil
Brasil

Brasil

Brasil

EMEF São João

[

Brasil

[[

[[
[[

[[
[[

0818—4
0818—4

[[

Conta Corrente

[[

29856—5
[

[[

30984-2

[[

29849-2

[[

[[

30482-4

[

[

Í

30466-2

[

29854—9

[[

0818-4

[

29852—2

[[

0818-4

[

[

30479-4

[[

0818-4

[

[L

29844-1

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou—se & inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº
44/2011. Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a
prefeitura a utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 29 do
Art. 14 da citada Resolução:
”§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominatívo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a

IV deste artigo.”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
Citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM, tendo em vista que seus atos
estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

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

§§

lº

e/ou 2ª, Art. 49 da

Fato:
No período observado, maio/2014 & junho/2017, verificou-se que foram
cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica das Escolas:
EMEF Boa Pátria, EMEF Jofre Pessoa de Alencar, EMEF josé de Melo Sobrinho e EMEF São
Francisco, em desacordo com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 4Q 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 das contas específicas, meses de maio de 2014 a junho de 2017, das escolas:

Escola

[

_“Banalígênciallºmta Corrente[

[EMEF Boa Pátria
[EMEF Jofre Pessoa de Alencar
[EMEF José de Melo Sobrinho

[[ Brasiﬂl cale-AT“

30984-2

jLBrasil [Ul818Í[L

29849-2

[@rasﬂ 0818-4

[EMEF São Francisco

[Hamm

[[

OMS-AT“

[

[

30479—4

[

29854-9
[

Análise da equipe:
Em análise nos extratos bancários da conta específica, durante o período de
execução do PDDE-Acessibilidade, verificou—se que foram cobradas tarifas bancárias das
escolas beneficiadas com recursos do Programa, em discordância com os os ditames
previstos no § 1º e 2º, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Com base nos extratos bancários das contas correntes da Escolas: EMEF Boa
Pátria, EMEF Jofre Pessoa de Alencar, EMEF José de Melo Sobrinho e EMEF São Francisco,
verificou-se que foram cobradas débitos referentes & tarifas bancárias pela movimentação
da conta corrente específica e que também os recursos foram aplicados no mercado
financeiro enquanto não utilizados.

A cobrança de débitos referentes a tarifas bancárias esta em desacordo com o
disposto no Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
'
com Vigência até 28/11/2017.

Recomendações:
3.3.1 A DIFlN

-

para análise e providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

Adotar metodologia que, de forma periódica, permita verificar débitos
indevidos de tarifas bancárias, em desacordo com os Acordos de Cooperação firmados com
os bancos oficiais, de forma a acionar, sempre que necessário, as instituições financeiras
para que cumpram o pactuado no referido instrumento jurídico.
3.4 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.

Fato:
Após visita técnica do FNDE ao município no período de 03 a 07/07/2017, 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-
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Acessibilidade: EMEF Beatriz da Silva Bezerra, EMEF joaquim Lula, EMEF Jofre Pessoa de
Alencar, EMEF Jose de Melo Sobrinho, EMEF Novo Horizonte, EMEF São Francisco e
EMEF São João, de modo a verificar a existência do objeto do programa, sendo observado o
seguinte:
a) as escolas implementaram reformas e adaptações necessárias para adequar
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.
o

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.
c) & EMEF Maria de Nazaré Oliveira, beneficiada com recursos do PDDE—
Acessibilidade, utilizou o recurso e estava prevista no roteiro para inspeção, no entanto a
escola nao foi inspecionada pela equipe técnica do FNDE devido a sua localização, acesso
somente via fluvial o que despenderia gastos significantes com aquisição de combustivel.

Evidências:

Notas fiscais e fotos das visitas às escolas: EMEF Zoraida Ribeiro
AlexandreEMEF Boa Pátria, EMEF Beatriz da Silva Bezerra,EMEF José de Melo Sobrinho e
questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 03 a 05/07/2017 nas escolas visitads,
Conforme a seguir:
Escola

Empresa

EMEF Beatriz Manuel
Feles
da Silva
Bezerra
Carvalho

Produto
Mão de obra

EMEF Beatriz D. A. De
da Silva
Lima Filho
EPP
Bezerra

Marcia
EMEF Beatriz
Ramos de
ga Silva
Menezes _
ezerra
ME
.

.

-

Barra chata, pia
lisa, vaso
sanitário
Cimento, porta de
madeira, Jogo de
aduela e tinta
esmalte.
.

EMEF Beatriz
R. Jaques de Placas
da Silva
Oliveira -ME tateis
Bezerra

N.
F/Rcibo

Data

R$

s/nº

10/02/2015

4.000,00

2822 12/02/2015

1.000,00

590 12/02/2015

1.420,00

1.542 09/03/2015

3.500,00

.

e pisos

EMEF Beatriz Manuel
Feles
da Silva
Carvalho
Bezerra

Mão de obra

EMEF Beatriz Marcia
Ramos de
da Silva
Menezes
Bezerra

Areia carada

1869207

,

10/02/2015

4.000,00

139 12/02/2015

580,00

—

5

m
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Cªdeirª de rºdªs'
EMEF Beatriz M A da
mesa redonda
da Silva
Cunha e Cia
com 6_ca d e1'r as
Bezerra
LTDA
acessweis
EMEF
Patna

Bºª

Alcides
lnouve

863 11/02/2015

2.500,00

*

.

Mºsªfª Cªdºlrª

2.678 20/10/2014

acesswel

Ganoza

EMEF Zoraida
L DA S
Ribeiro
.
Vieira
Alexandre

Cadeira de rodas

EMEF Zoraide Delacy de
Castrº“
Ribeiro
Alexandre
Sampaio

Mão de “obra

1.660,00

s

.

EMEF Zorai da
L DA S
Ribeiro
_
Viena
Alexandre

'

1869068

—

2.500,00

21/01/2015 10.000,00

&

Plaptel 0:10:31Z

p ª º'

.

,

EMEF Zoraide EMEF José
Ribeiro
de Melo
Alexandre
Sobrinho

'

793 21/01/2015

lapis

ºª“ ª ª

794 21/01/2015

caderno
“
brochurao
Serviço de
adequação e
acessibilidade

-

1859690

10/09/2012

413,45

4.800,00

~~~

«we»

~

mm

Porta de banheiro alargada

Cadeira de rodas adquirida conforme plano de ação

Sala de recurso para alunos de PNE

Sala de recurso para alunos de PNE
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4 Will

Rampa de acesso

-

Escola Mun. Bom Jesus

-

EMEF Zor aida Ribeiro

m

Maua—

.

Rampa de acesso

-

EMEF Zoraida Ribeiro

Rampa de acesso

-

Beatriz da Silva

;.

-

~

Rampa de acesso

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Escolas contempladas com recursos do
PDDE—acessibilidade mostraram-se adequadas à mobilidade dos alunos com limitações, bem

como os materiais adquiridos estavam de acordo às necessidades especiais dos alunos
indicando que as unidades Vêm cumprindo 0 objeto do programa, conforme previsto no

plano de ação proposto pelas unidades escolares.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
exercício 2012

-

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 5.808.523,43
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
—
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no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

Tema Período Examinado

I

I

I

Gestão Financeira

I

Monitoramento

II

Janeiro/201 7 a Junho /201 7

II

Janeiro/201 5 a Junho /2017

I

I

Informação:
Conforme as ações celebradas nos Termos de Compromissos nºs 1814/2011,
3575/2012, 19601/2014, 8456/2014 e 8717/2014, foram previstas para o município de
Manacapuru/AM a construção de 11 unidades de educação infantil (Proinfância), sendo 09
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

.

.

A

VlgenCIa ID Obra
.

1814/2011

31/12/2011
(venmda)
.

20211

FNDE (R$)

1.317.113,06

.

Repassado
FNDE (R$)

Percentual
Repassado

~

658.556,53

50,0

Situação
Situação
da (())hra
PC

(A;

(Parecer
declarado
DIGAP)
Pref.)
sem

Inacabada
(27,57 ºA))

registro
,

SIMEC

100,0

Concluída
(100%) ~

943.885,06

65,0

Inacabada
(45,81%)

1.452.130,86

1.089.098,40

75,0

Inacabada
(54,47%)

1.452.130,86

1.452.130,85

100,0

25400

1.452.130,86

1.452.130,85

100,0

25401

1.452.130,86

726.065,69

50,0

25402

1.452.130,86

943.885,05

65,0

30/06/2017
1009927
(vencida)

942.668,18

235.667,04

25,0

Inacabada
Reprovado
(30,27%)

2
8156/2014
18/02/2018 1011032

1.961.808,27

902.502,11

46,0

Execução
(64,64%)

8717/2014 18/02/2018 1012563

1.293.752,63

245.813,00

19,0

3575/2012

02/12/2015
(vencida)

25396

1.452.130,86

25397

1.452.130,86

25398
25399
_

19601/2014

I

Valor Global

Valor

Total

.

.

1.452.130,34

115.680.2513,16I110.101.364,92II

64,42

Concluída
Reprovado
(100%)
Inacabada
(81,02%)
Inacabada
(3,63%)
Inacabada
(43,42%)

~
_

“112153191233:

-

-

1%

gb
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Foram verificadas as ações referentes as obras de construção das creches
escolares consignadas nos Termos de Compromissos nº 8456/2014: ID 1011032 - Escola de
Educação Infantil da Comunidade São joão e nº 8717/2014 - ID 1012563 Escola de
Educação Infantil da Comunidade Bela Vista.
—

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

Constatações:
4.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros foram depositados e mantidos em conta
corrente aberta no Banco do Brasil, específica do Programa, em consonância com o artigo
3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, período de agosto de 2013 a junho de
2017, conforme segue:

]

Termo de Compromisso

Banco/Conta Corrente

8456/2014

][

001/818/30572—3

8717/2014

ll

001/818/30795-5

1

[

H

[

]
]

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 3Q da Resolução
Os

CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 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 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

&
~~
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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

[

8456/2014

]

8717/2014

“

Banco/Conta Corrente

[[

001/818/30572-3

][

001/818/30795—5

l

]

l

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Progrtama, referentes aos Termos de Compromissos/Proínfância nºs 8456/2014 e
8717/2014, evidenciou-se a movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico
em consonância com o artigo 2º , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º , da Resolução nº
44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do Proínfâncía 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 §§ lº e 2º, respectivamente,
do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, periodo de agosto de 2013 a junho de
2017, conforme segue:

[Termo de Compromisso

lanco/Conta Corrente
[

[0456/2014

11001/818/30572—3
]

l8717/2014

I001/818/30795-5
[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, referentes aos Termos de Compromissos nºs 8456/2014 e 8717/2014 evidenciouse que não foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto
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não utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº

e

2º,

4.4 Ausência de documentação comprobatória da ”execução do

,

Programa.

—

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória
referente ao débito na conta. específica, no valor de R$ 448.060,62, de 02/05/2016,
pertinente ao pagamento efetuado na execução da obra ID 1011032 - Escola de Educação
Infantil da Comunidade São João.

Evidências:
Movimentação Financeira demonstrada nos extratos bancários da Conta
Corrente nº 30572-3, Agência nº 8184 Banco do Brasil, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 019—001/2017, de 04/07/2017, a
qual solicitou-se a Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM a apresentação de manifestação
quanto ao fato apontado. No entanto, até a data do fechamento do presente relatório de
auditoria, nenhuma resposta foi apresentada.
»

.

Análise da equipe:
Avausência de apresentação da documentação comprobatória das despesas
efetuadas contraria o disposto no Art. 7º, Inciso III, letra "k" da Resolução - CD/FNDE nº 14,
de 08/06/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece que a Entidade deve arquivar as
vias originais da documentação comprobatória das despesas em sua sede, ainda que utilize
serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas.
Ressalta-se que a ausência da documentação comprobatória das despesas
implica no ressarcimento ao erário federal, ante a impossibilidade de se comprovar o gasto
correspondente. Contudo, as providências visando à reparação de possível dano ao erário
federal deverão ser tratadas pela área técnica do FNDE, responsável pela transferência dos
recursos e acompanhamento da execução do Programa, pois as obras nas quais os recursos
foram aplicados não estão concluídas/recebidas e os Termos de Compromisso TC nºs
202094/2011 e 2024/2012 ainda estão Vigentes.
—

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.1 A DIGAP

prefeitura para que, em prazo certo, apresente justificativas
ausência da comprovação da despesa apontada pela Auditoria Interna do FNDE,

Notificar

quanto

à

a
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considerando a questão quando da apreciação da respectiva prestação de contas e, se se
necessário, adotando imediatas iniciativas com Vistas a evitar danos ao erário e/ou aos
objetivos do programa, mediante encaminhamento do assunto a Diretoria Financeira DIFIN quanto à possível Tomada de Contas Especial.
4.5 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Não foram inseridos no SIMEC - Obras 2.0 “aba execução orçamentária“ os
registros pertinentes aos pagamentos dos serviços executados das obras ID 1011032
(Escola de Educação Infantil da Comunidade São joão) e ID 1012563 (Escola de Educação
Infantil da Comunidade Bela Vista), bem como as respectivas planilhas de medição emitidas
pelo fiscal responsável da Prefeitura, contrariando o disposto nas letras "f" e "j“, do Inciso
III, do Art. 5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08.06.2012.

Evidências:
Telas do SIMEC

-

Obras 2.0 (aba execução orçamentária) extraída em

28/06/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de

Auditoria- SA nº 0.19 005 de 04/07/2017, a
Prefeitura Municipal apresentou justificativa, por meio de expediente sem número, datada
de 05/07/2017, esclarecendo o seguinte:

“A administração tomou posse em 01/01/2017, não temos
documentos
necessários para corrigir as Restrições, já acionamos o jurídico para tomar as providências
necessárias".

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa da Prefeitura Municipal afirmar que está dotando
providências quanto a regularização dos dados pertinente a execução das obras no SIMEC,
em verificação realizada na data de 28/07/2017, observou-se que no referido sistema nas
abas "vistorias” e ”execução orçamentária" nenhuma informação referente às obras ID
1011032 (Escola de Educação Infantil da Comunidade São João) e ID 1012563 (Escola de
Educação Infantil da Comunidade Bela Vista) foi inserida.

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e 0
monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção das creches do PROINFÁNCIA, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 5º, Inciso III, letras "f" e
"j" da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

”f. cientificar mensalmente

o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de

0T3
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do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico 11ttpgl/sin1_ec,,iri,e_ci,g_oy;_,_lpur”,—

”j. permitir ao FNDE

acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do
o

objeto no que se refere ao exame da documentação”.
Dessa forma permanece a constatação,“

Recomendações:
4.5.1 A DIGAP

Notificar

Prefeitura Municipalde Manacapuru/AM para que, em prazo certo,
providencie & inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema
atualizado, na forma das normas do programa, devendo & DlGAP verificar o cumprimento da
citada providência.
a

4.6 Obra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em verificação 'in loco' realizada nas obras 'do Proinfância ID 1011032 Escola de Educação Infantil da Comunidade São João e ID 1012563 Escola de Educação
Infantil da Comunidade Bela Vista, verificou-se que as mesmas encontram-se paralisadas e
abandonadas, com evidências de depredação, não se observando atividades que indiquem
cuidados com a guarda e conservação dos bens públicos, contrariando o disposto na letra
'a', do Inc III, do Art. Sº, da Res0111951o/CD/FNDEn‘—J 13 de 08.06.2012.
—

Destaca—se que, apesar da situação de paralisação e abandono das obras,
ambas estão dentro do prazo de suas respectivas vigêncías (fevereiro de 2018).

Ressalta-se, ainda, que a obra ID 1011032, em que pese na verificação in loco
estar na situação de paralisação e abandono, consta no SIMEC com status "em execução",
caracterizando uma divergência entre a sua real situação e os dados contidos no sistema.

Evidências:
Inspeção 'in-loco' realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, no dia 05/07/2017, conforme levantamento fotográfico a seguir:
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Creche - Cºmunidade São João - :5 1013032

]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 019.002, de 04/07/2017, 21
Prefeitura Municipal apresentou justificativa, por meio de expediente sem número, datada
de 04/07/2017, esclarecendo o seguinte:
—
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"Até o recebimento da obra, não lavrado o Termo de Entrega não é nossa
responsabilidade com eventual danos a obra, e sim da contratada, no caso da obra ID
1012563 e 1011038. No caso 1009927, estamos responsabilizando a empresa via

judicial".
Análise da equipe:
A justificativa apresentada corroborou a constatação.
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção das obras do Proinfâncía: ID
1011032 - Escola de Educação Infantil da Comunidade São João e ID 1012563 Escola de
Educação Infantil da Comunidade Bela Vista, objetos dos Termos de Compromisso nºs
8456/2014 e 8717/2014, que encontram—se paralisadas e inacabadas, em descumprimento
ao disposto no Art, 59 Inc III letra ”a” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e
alterações posteriores:
—

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 0 item VI do referido Termos de Compromisso, a Prefeitura
Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega a população, ainda que
com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para
cobrir todas as despesas relativas à implantação.
As obras encontram-se paralisadas e inacabadas, sem perspectiva de
continuidade da execução em curto prazo, uma vez que os contratos com as empresas

construtoras encontram-se com as vigências expiradas.
Com a descontinuidade de execução e a ausência da guarda e conservação
adequada das obras do Proinfância, por parte da Prefeitura Municipal, observou—se nas
inspeções realizadas ações de depredação e vandalismo, em consequência, a perda de
investimentos já realizados caracterizando assim o prejuízo ao erário.
Dessa forma, permanece a constatação,

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente

situação de cada uma das obras, notificando a
prefeitura para que, em prazo certo, as retome prontamente de forma a concluir o objeto e
consumar & entrega da política pública. Caso não se obtenha êxito na medida proposta, não
sendo possível garantir a continuidade das obras, adotar iniciativas com vistas a evitar
danos ao erário federal, acionando, se necessário, a Diretoria Financeira, para que adote
ações quanto à Tomada de Contas Especial.
a

4.7 Ausência de placa de identificação da obra.
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Fato:
Em verificação in loco realizada na obra ID 1012563 (Creche - Comunidade
Bela Vista), verificou-se ausência de placa de identificação com logo do Governo
Federal/Ministério da Educação e do FNDE.

Evidências:
Inspeção 'in—loco' realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, no dia'04/07/2017, e relatório fotográfio da creche Comunidade Bela Vista ID
1012563, constante no item 4.6.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 019.005, de 04/07/2017, a
Prefeitura Municipal apresentou justificativa, por meio de expediente sem número, datada
de 05/07/2017, esclarecendo o seguinte:
—

"Com o tempo as placas vão perdendo sua durabilidade pela ação da
intemperie e no caso das obras ID 1012563 e ID 25397 a creche está
funcionando a três anos".

Análise da equipe:
AÍjustificativa apresentada corroborou

a constatação.

A ausência de Placa de identificação das obras com o logo do Governo Federal
/ Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra "j" da
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
prefeitura "deverá assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo
Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que
está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República".
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Nfotificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove fixação da placa
das obras, atendendo a legislação vigente e o pactuado com o Governo 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
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PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações
propostos.

e

encaminhamentos

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 4.4, 4.5, 4.6, e 4.7, foram
verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, a 1.9, 2.1 a 2.9, 3.1, 3.2,
3.4, 4.1 a 4.3, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.
5.4. 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.
5.5. 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 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. ã DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE); b) para considerar as
questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe
compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e c)
para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto 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. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
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Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria
para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
6.4. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, bem assim para que adote providências quanto ao
atendimento da recomendação constante do subitem 3.3.1, devendo essa diretoria, no prazo
de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação a recomendação. 3.3.1 ;
6.:5. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIGAP, contidas” nos subitens 3.3.1, 4.4.1; 4.5.1, 4.6.1 e 4.7.1.

6.6. a Prefeitura do Município de Manacapuru/AM, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria.
'

6.7. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, para
que, no prazo de 30 dias, comunique à Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às recomendações contidas
nos subitens 4.4.1,- 4.5.1; 4.6.1; 4.7.1;

Em 10/10/2017

"

~~
'/

R.F.Nº 17/2017 / PREF MUN DE MANACAPURU

C CRAP/AUDIT

34 de 35

%

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 17 /2017
DESPACHO

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

Emª/iºl

ªf;
Chefe

De acordo.

DIVAP

.

Á apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)—Chefe.

EmOLQ/Lg/ Ze ! 3

Coordenadora da CORAP

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 0584467).

Emﬂ/n/Zoz %
Auditor—Chefe
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