MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
_

Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 21 /2017

PREF MUN DE SOBRADINHO BA

Auditoria realizada no período de

14 a 18 de agosto de 2017, com o objetivo
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:

de

verificar

a execução dos

—

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017 08. nº 147/2017,
referente ao item 60 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
148/2017, referente ao item 61 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 149/2017, referente ao item 62 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade,— e
. PAC II / PROINEÁNCIA, exercício 2013 - OS nº 159/2017, referente ao item 63 do PDAI
PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
Controle Social.
-

—

—

—

—

—

—

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 338.462,40
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
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de Alimentação Escolar

- PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI. As questões referentes a cada Tema foram
examinadas considerando os seguintes períodos:

“PERÍODO EXAMINADO

[TEMA

[

:

[Gestão Financeira

'

Janeiro
H

&

julho/2017

[Monitoramento

“ Janeiro a julho/2017

IControle Social

“janeiro & julho/2017

*

[

I

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

Constatações:
1.1 Recursos 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, conta corrente nº 21831—6, agência nº 0808—7, em consonância com o
artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, conta corrente nº 21831-6,
nº
agência
0808—7, dos meses de janeiro/2017 & julho/2017, consulta realizada em
07/08/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução

CD/FNDE nº 44/2011.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
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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
Resoiução 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, conta corrente nº 21831—6,
agência nº 0808-7, dos meses de janeiro/2017 & julho/2017, consulta realizada em
07/08/2017.
-

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancáriºs da conta corrente nº 21831-6, agência nº
0808-7, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29 , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
4g , da Resolução nº 44/2011.

1.3 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:

.

Em Visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de
Sobradinho/BA no período de 15 a 17/08/2017, foi verificada nas escolas relacionadas e
visitadas conforme o campo "evidências", a execução e oferta de merenda escolar, em
consonância com os repasses realizados pelo FNDE no iº semestre 2017 à conta do
Programa de Alimentação Escolar. Conforme verificação in loco nas escolas da rede
municipal de ensino constatou-se que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios,
bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no
período.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas Visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas, cópias de notas fiscais,
conforme Tabela II - Fornecedores/Oferta de Alimentação Escolar.
Tabela I - Fornecedores/Oferta de Alimentação Escolar.
[Fornecedor: Associação Agrícola Terra Forte CNPJ nº 05.438.342/0001—01 (Recurso FNDE)
"Valor R$ “Produtos
[Nota Fiscal nº “Data

156

09/03/2017

16.401,00

Abóbora, coentro, aipim, batata, acerola,
manga, beterraba, cebola, cenoura, pimentão,
tomate, banana, mamão maracujá, melão,
melancia, goiaba

Fornecedor: MTS Costa CNP]: 05.444.068/0001-83 (Recurso FNDE)
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22/03/2017

Leite em pó, macarrão, carne bovina,
cominho, extrato de tomate concentrado,
margarina, proteína de soja, sal, Vinagre,
sardinha, óleo comestível, farinha de arroz,
cremogema, bebida láctea, feijão carloquinha,
frango.

20 ' 795 ' 80

Fornecedor:] Gonçalves da Silva Filho Alimentos ME

—

CNPJ: 17.447.898/0001—10 (Rec.

FNDE)
839

10/04/2017

Biscoito doce, biscoito salgado, flocos de milho,
caldo de galinha, óleo de soja, pão

23'264’00

[Fornecedor: MTS Costa CNPJ: 05.444.068/0001-83 (Recurso FNDE)
Leite em pó, carne bovina, cominho, extrato de
tomate concentrado, margarina, proteína de
430
11/04/2017 19.915,80 soja, sal, Vinagre, sardinha, óleo comestível,
farinha de arroz, cremogema, bebida láctea,
feijão carioquinha, frango.
Fornecedor: Associação Agrícola Terra Forte CNP] nº 05.438.342/0001-01 (Recurso FNDE)
159

25/04/2017

[

Abóbora, acerola, manga, beterraba, cebola,
coentro, [cebolinha, cenoura, tomate, pimentao,
maracuja, cenoura, pimentao, tomate, melanCia,
banana, abacaxi, manga

15.801,60

[Fornecedor: Associação Agrícola Terra Forte CNPJ nº 05.438.342/0001-01 (Recurso FNDE”
[157
[25/04/2017 [7.750,00 [[Came bovina
[
[Fornecedor: MTS Costa CNP]: 05.444.068/0001—83 (Recurso FNDE)
[

448

17/05/2017

Café moído e torrado, Leite em pó, macarrão,
carne bovina moída, cominho, extrato de tomate
concentrado, “margarina, proteina de soja, sal,
Vinagre, sardinha, oleo comestivel, farinha de
arroz, cremogerna, bebida láctea, feijão

15.208, 80

carioquinha.
Os

Tabela II

—

produtos referenciados foram verificados nas escolas identificadas na

Escolas Visitadas, a seguir:

Tabela

II

—

Escolas Visitadas

Nome da Escola

Nº Inep

Quant.
Alunos
(censo 2016)

[Escola Municipal Sangradouro (zona Rural)

[[02903244()[[16

[Escola Municipal Profª, Perpetua Maria de Miranda [[029032377[É2
[Escola Municipal Tia Rita
[[029032xxx[[211
.,

[Centro Educacional de Sobradinho

“029024501“546

[Escola Municipal Maria Nilza de Souza

[[029032369I 350

[Colégio Municipal 24 de fevereiro

[[029032318l 468
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[Escola Geraldo Francisco da Silva

“029032342“: 90

!Escola Municipal Profa Lulu

“02903251211244

iEscola Municipal Ieda Barradas

“029032326“143

]

[C. 'E; Luiz Eduardo Magalhães

”02908555 ”546

]

lEscoIa Municipal Maria Ribeiro

“029032466H419

[

'

I

1

'

xá »

.

,

.

Escola Mun Ma. Nilza de

Souza—

Alimentação Agric. Familiar ofertada

~~

~~

~

Col. Munic. 24 de fevereiro

~

—

alimentação escolar ofertada

~~~
Col. Munic, 24 de fevereiro - alimentação escolar ofertada 2
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~~
Escola Mun Tia Rita Alimentação escolar ofertada
—

Escola Mun Tia Rita - Alimentação escolar ofertada 2

Análise da equipe:

Em inspeção in loco na rede de ensino do Município de Sobradinho/BA, no
periodo de 14 a 17/08/2017, verificou-se nas escolas relacionadas e visitadas conforme o
campo "evidências", 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.

1.4 Condições inadequadas para armazenamento,. guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.

Fato:
Conforme verificação in loco nas escolas do municipio de Sobradinho/BA no
período de 14 a 17/08/2017, constatou—se o armazenamento de alimentos em baldes
plásticos tampados, produtos vencidos, ausência de tela de proteção, áreas de
armazenamento sem prateleiras e não ventiladas, produtos perecíveis sem refrigeração, o
que vem demonstrar o armazenamento inadequado dos gêneros alimentícios.

Evidências:
Registros fotográficos e inspeção in loco nas escolas municipais visitadas pela
equipe técnica do FNDE, conforme quadro Escolas visitadas, & seguir:

Tabela
Escola Municipal

Escolas Visitadas
Situação encontrada na(s) escola(s)
falta de controle de entrada e saída dos gêneros recebidos da

Escola Tia Rita

—

Escola Maria Nilza
.
Escola

—

Prefeitura e utilizados diariamente na escola;
produtos vencidos;
guias sem recibo e datas;
- ausência do selo do SIF em carnes do freezer, origem
dos produtos
da agricultura familiar, data de fabricação e vencimento;
falta de prateleiras, utilização de baldes fechados, sem ventilação
para armazenar gêneros alimentícios.
—

lªdª Barradas

—

_

Escola Geraldo Francisco da Silva
[Escola Maria de Lourdes Aguiar "Pré Lulu"
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Centro Escolar Luiz Eduardo Magalhães

I—

falta de tela de proteção no deposito de alimentos não perecíveis

]

remanejamento de alimentos indicando planejamento inadequado
na distribuição
margarina sem refrigeração (armazenagem inadequada)
»

Centro Educacional Sobradinho

—

falta de controle de entrada e saída dos gêneros recebidos da
Prefeitura e utilizados diariamente na escola;
- produtos vencidos;
- guias sem recibo e datas;
- ausência do selo do SIF em carnes do freezer, origem dos produtos
da agricultura familiar, data de fabricação e vencimento;
falta de prateleiras, utilização de baldes fechados, sem ventilação
para armazenar gêneros alimentícios.
- margarina sem refrigeração (armazenagem inadequada)
«

Colégio 24 de fevereiro

—

—

falta de controle de entrada e saída dos gêneros recebidos da
Prefeitura e utilizados diariamente na escola;
Proteina de soja - produtos vencidos;
' ausência das guias sem recibo e datas;
- ausência do selo do SIF em carnes do freezer, origem dos produtos
da agricultura familiar, data de fabricação e vencimento;
- falta de prateleiras, utilização de baldes fechados, sem ventilação
para armazenar gêneros alimentícios.
- presença de insetos (moscas) devido a falta de tela de proteção no
deposito de alimentos não perecíveis.
- produtos armazenados em caixas de papelão.
- Disponibilidade de alimento que não consta do cardápio — Produto
desidratado para o preparo de bebida láctea.
- uma ”rã" (anfíbio) encontradajunto a alimentos armazenados na
Escola Municipal Profª Perpétua Maria de Miranda.
«

—

Escola Municipal Sangradouro (zona Rural) (*)

Escola Municipal Profª Perpétua Marla de Miranda (**)

.

EM. Sangradouro - Produtos armazenados em Caixa
~

_.

de Papelão e

em hal d es

sem controle de estoque

CEM Margarina armazenada sem refngeraçao

EM. Profª Perpétua Maria de Miranda - "rã" (antibio) junto aos

—

alimentos
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Análise da equipe:1
A situação verificada contraria a Resolução nº 216 ANVISA Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece procedimentos de Boas Praticas para
serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico—sanitárias da alimentação
escolar. Ressalta—se que as áreas de armazenamento e preparação de alimentos devem ser
providas de telas milime'tricas para impedir a atração, o abrigo, a proliferação de vetores e
pragas urbanas. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser
armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir proteção contra
contaminantes e ou sua deterioração, assim como não devem estar em contato com o chão,
nem com a parede, abrigados em local ventilados, adequadamente acondicionados e
identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade.
—

—

O artigo 33, §49, da resolução CD/FNDE nº 26/2013, também dispõe que as
Entidades executores devem adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a
estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico—
sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE

Notificar
fotográfico pertinente

a

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,

a

listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas a sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.

1.5 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Verificou—se no livro de atas do Conselho de Alimentação Escolar, nas
entrevistas realizadas por meio de questionário padronizado ao conselho e nas escolas
visitadas pela equipe de auditoria que o Conselho não realizou visitas nas escolas para
verificação das ações do Programa, como distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros
alimentícios e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, evidenciando o não

acompanhamento pelo Conselho.

í

Evidências:
Atas do Conselho de Alimentação Escolar, Ata da Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 14/08/2017 na qual foram inseridas as
respostas ao questionário aplicado ao CAE e inspeção in loco nas escolas municipais pela
equipe técnica do FNDE, conforme tabelas demonstrativos:

Tabela

I - Escolas Visitadas

“Nome da Escola

”Data da Visita

'
l~

ªx,

XX,/“

ff
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~~

_

IEscola Municipal Sangradouro (zona Rural)

”1 7/08/2017

IEscola Municipal Proª, Perpetua Maria de Miranda

“17/08/2017

IEscola Municipal Tia Rita

“15/08/2017

[Centro Educacional de Sobradinho

“15/08/2017

IEscola Municipal Maria Nilza de Souza

”15/08/2017

IColégio Municípal 24 de fevereiro

"15/08/2017

I

IEscola Evaldo Francisco da Silva

II16/08/2017

I

IEscola Municipal Profª Lulu

“16/08/2017

IEscola Municipal Ieda Barradas

II

IC. E.

Luiz Eduardo Magalhães

1

6/08/201 7

II16/08/2017

IEscola Municipal Maria Ribeiro

II

1

6/08/201 7

I

I
I

I

I

I
I

I

I

Análise da equipe:
Verificou—se que o Conselho de Alimentação Escolar — CAE não está atuando
de acordo com as competências definidas no art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, no acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados,
bem como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o
Conselho não realizou a verificação da execução e demais procedimentos inerentes à
Alimentação Escolar.

Recomendações:
1.5.1 A DIRAE

Notificar

Conselho de Alimentação Escolar para que exerça as competências
previstas na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em especial quanto a
atribuição fiscalizadora, prevista no Art. 35, I.
o

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

Fato:
Alimentação Escolar CAE informou, em reunião realizada em
14/08/2017, que teve acesso sem restrição aos documentos comprobatórios da execução do
Programa para análise das contas e emissão do parecer final da prestação de contas.
O Conselho de

—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra
conselho em 15/05/2017 sobre a execução do programa; e Ata da
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 14/08/2017, na
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(SIGECON), e do Sistema
emissão de parecer do
reunião com membros do
a

qual foram inseridas as

respostas ao questionário aplicado ao Conselho equipe de Auditoria.

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

1.7 Ausência de: disponibilização pelo gestor de
necessária para atuação do Conselho.

infraestrutura

Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado, o
Conselho informou que não posSui a infraestrutura necessária 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:
Ata da Reunião em 14/08/201 com membros do Conselho de Alimentação
Escolar CAE, na qual estão inseridas as perguntas do Questionário aplicado ao CAE pela
equipe de Auditoria.
—

Análise da equipe:
A ausência de infraestrutura corrobora para a ausência de atuação do
Conselho, dificultando dessa forma, a elaboração e cumprimento de um plano de ação que
favorecesse a aos seus membros execução das atividades de sua competência. A
infraestrutura básica e apoio logístico auxiliam no exercício das atividades inerentes CAE, e
estão prevista no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove sobre as
providências que adotou para regularizar a situação identificada quanto ao provimento de
infraestrutura necessária para atuação do CAE.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017
'

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir 0 acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 19.046,45
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
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI. As questões referentes a cada
Tema foram examinadas considerando os seguintes períodos:
[TEMA

"PERÍODO EXAMINADO
[

[Gestão Financeira

“Janeiro

Monitoramento

Janeiro a agosto/2017
H

lControie Social

'

Maneiro

agosto/2017

a

[

&

l

agosto/2017
I

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

Constatações:

2.1 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a agosto 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 §§ lº e 29, respectivamente, do artigo Alº da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 22.661-0, agência 2844—4, Banco do Brasil, dos meses de

janeiro

a agosto de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 22.661—0, agência 2844—4,
Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se que não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/PNDE nº
“x.,

~~

«xv
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2.2 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 nº 6932—9, Agência nº
4623-x, Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 6932—9, Agência nº 4623-x, Banco do Brasil, período de janeiro a
agosto/2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
à conta específica do
contas específicas do
nas
exclusivamente
Programa foram mantidos e movimentados
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE

2.3 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de 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 CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 6932—9, Agência nº 4623—X, Banco do Brasil, meses de março &
agosto/2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 6932-9, Agéncia nº
4623—x, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29 , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.

2.4 Utilização do transporte escolar pelos beneficiários do Programa.

—
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Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de
Sobradinho/BA no período de 14 a 18/08/2017, foi verificada evidências de que ocorre a
execução de transporte escolar, conforme constatado in loco.

Evidências:

durante

o

Entrevistas com gestores escolares
percurso às escolas.

Foto 2 - Oferta de transporte aos escolares

Foto

1

-

e

relatório fotográfico dos veículos

Oferta de transporte aos escolares

Análise da equipe:
Concomitante às inspeções in loco nas escolas da rede de ensino do município
de Sobradinho—BA, no período de 14/08 a 18/08/2017, verificou—se que houve o regular
atendimento do transporte escolar aos beneficiários do programa, sendo constatado, ainda,
por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais, rotas dos
veículos), a conformidade das despesas às diretrizes do programa.

2.5 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Veríficou—se no livro de atas do Conselho do FUNDEB, nas entrevistas
realizadas por meio de questionário padronizado, na ausência de plano de ação, que o
Conselho não realizou o acompanhamento das ações do Programa, como verificação dos
veículos utilizados e das rotas percorridas pelo transporte escolar.

Evidências:
Atas do Conselho de Acompanhamento

e

R.F.Nº 21/2017 IPREF MUN DE SOBRADINHO

Controle Social do FUNDEB

—

CACS/FUNDEB, Ata da Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 14/08/2017, na qual

foram inseridas as respostas ao questionário aplicado ao CACS/FUNDEB
fotográfico da vistorias nos ônibus escolares.

e

relatório

Análise da equipe:
Verificou-se que o Conselho do FUNDEB não está atuando de acordo com as
competências definidas no art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, no
acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos apresentados, bem como a
entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho não
realizou a verificação da execução e demais procedimentos inerentes ao Transporte Escolar.

Recomendações:
2.5.1 A DIRAE

Notificar o Conselho do FUNDEB para que exerça as competências
fiscalizadores previstas no art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011.
2.6 Não ocorreu restrições quanto à disponibilização da documentação
comprobatória ao Conselho.

Fato:
O Conselho do FUNDEB informou, em reunião realizada em 14/08/2017, que
teve acesso aos documentos comprobatórios da execução do Programa para análise das
contas e emissão do parecer final da prestação de contas.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de parecer do
conselho em 15/05/2017 sobre a execução do programa; e Ata da reunião com membros do
Conselho do FUNDEB, em 14/08/2017, na qual foram inseridas as respostas ao questionário
aplicado ao Conselho equipe de Auditoria.

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

2.7 Ausência de disponibilização pelo gestor de
necessária para atuação do Conselho.

infraestrutura

Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado, o
Conselho informou que não recebe da Prefeitura a infraestrutura necessária para plena
execução das atividades de sua competência tais como: local apropriado com condições
a},
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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 Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB CACS/FUNDEB, em 14/08/2017, na qual foi utilizado o questionário padrão
aplicado ao Conselho do FUNDEB pela equipe de Auditoria.
—

Análise da equipe:
A falta de infraestrutura corrobora a ausência de atuação do Conselho do
FUNDEB, dificultando dessa forma, a elaboração e cumprimento de um plano de ação que
favorecesse aos seus membros a execução das atividades de sua competência. A
infraestrutura básica e apoio logístico auxiliam no exercício das atividades inerentes ao
Conselho do FUNDEB, e estão previstas no artigo 24 da Lei nº 11.494/2007 e o art. 10 do
Decreto nº 6253/2007.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove sobre as
providências que adotou para regularizar a situação identificada quanto ao provimento da
infraestrutura necessária para atuação do CAC S-FUNDEB.
2.8 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
transporte do escolar.
Fato:
O condutor do transporte escolar, ônibus Placa OUR 4671 (Caminho da
portava
habilitação na categoria "D" requerida para o transporte de escolares.
não
Escola)

Evidências:
Vistoria no ônibus escolar Placa OUR 4671 , entrevista com
da habilitação (categoria AB).

o

condutor

e

cópia

....“
OUR 4671 Veiculo vtstoriado
—
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Análise da equipe:
Verificou—se o descumprimento das normas para a condução de veículo
destinado ao transporte de escolares que somente pode ser realizada por aquele que atende
a seis requisitos: idade, categoria específica da CNH (do artigo 143 do CTB), não
cometimento de determinadas infrações, aprovação em curso especializado, Avaliação
psicológica e bons antecedentes criminais.

Recomendações:
2.8.1 A PREFEITURA

para que adote as medidas com Vistas a observância das normas estabelecidas
para os condutores de transporte de escolares.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016

Objeto do Programa: Transferências de recursos para cobertura de
despesas de custeio e capital, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX),
às escolas públicas das redes estadual, distrital e municipai 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$ 12.500,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa PDDE
Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

[TEMA

llPERiODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

Janeiro
H

&

agosto/2017

[Monitoramento

" Janeiro

&

agosto/2017

[Controle Social

jljaneiro a agosto/2017

l

]

]

]

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas na forma de constatações
.

&
“QR/”
XX..
.
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consignadas neste Relatório.

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica das Unidades Executoras
(UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no período a partir de dezembro de
2016, aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de dezembro de 2016 a julho de
2017, da Unidade Executora.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros

transferidos pelo FNDE à conta específica da Unidade
Executoras (UEX) do Programa, que recebeu recursos do FNDE no periodo de dezembro de
2016 a julho de 2017, são mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. Bº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de janeiro de 2016 a junho de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente da Unidade Executora (UEX) APM do
Centro Educacional de Sobradinho no periodo, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 29,
respectivamente, do artigo 4-9 da Resolução CD/FN DE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 0825921, Agência nº 0069, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2016 a
junho de 2017, consulta realizada em 01/08/2017.

Análise da equipe:
Verificou-se que durante o período de execução do PDDE- Acessibilidade não
foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica da (UEX)
APM do Centro Educacional de Sobradinho, bem como os recursos foram devidamente
fªx
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aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em
consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo Alº da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

3.3 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:
Verificou-se que as Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos
do FNDE não utilizaram os recursos repassados à conta do PDDE/ESTRUTURA.
Constam nas prestações de contas as reprogramações dos valores destinados a ações de
Acessibilidade para o exercício de 2017r Em visita à escola Centro Educacional de
Sobradinho, em que pese não haver gastos do recursos do PDDE —acessibilidade, foram
verificadas ações de acessibilidade no âmbito da escola visitada.

Evidências:
Fotos da Visita
relatórios fotográficos.

~

à

escola Centro Educacional de Sobradinho, conforme

'»;

falta de barras em samtano PNE -

rampas acessibilidade

~

rampas de acesso as salas de aula CES

Análise da equipe:
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As atividades relacionadas à execução do PDDE-Acessibilidade não foram
executadas nas escolas que receberam os recursos do Programa. O plano de ação prevê
diversas ações que poderão ser efetivadas conforme detalhe mencionado na ata de reunião
realizada em 17/08/2017. Ressaltamos que foi apresentado plano de ação referente à
execução dos recursos para o exercício de 2017 e também, foram constatadas com recursos
próprios, ações de acessibilidade no âmbito da unidade escolar inspecionada.

Recomendações:
3.3.1 A DIRAE

Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que foram
repassados, porém ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido desde o
repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa Vir a sofrer o Programa com a não
utilização dos recursos pelas UEX, adotando iniciativas que garantam a aplicação dos
recursos e a adequada continuidade do Programa na localidade.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2015
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 810.643,50
Extensão dos exames:

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

A verificação considerou os seguintes períodos

e

tema:

Tema Período Examinado
“Janeiro a Julho de2017

Gestão Financeira

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

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:

~
3:2
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ID “Obra

Vigência

Valor
Percentual Situação
Valor Global repassado
Repassado da Obra
FNDE(R$)

9339/2014 30/07/2013 1015709

1.951.071,95 810.043,50 41,55

em
execução

A equipe de auditoria verificou ”in loco” que a creche foi iniciada fisicamente,
porém esta com execução paralisada, mas o termo de compromisso não expirou, situação
descrita em constatação própria deste Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros foram mantidos e movimentados 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 portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente específica do Programa, Banco do Brasil, Agência 4623—8, Conta nº 10129-x,
periodo de agosto de 2016 ajulho de 2017.

Análise da equipe:
financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução
Os recursos

CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 05 ditames dos

§§

lº

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/2011 foram cumpridos.
Fato:
Durante o período de execução do Proinfância não foram verificados débitos
com 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 §§ iº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
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conta corrente específica do Programa, Banco do Brasil, Agência 4623—8, Conta nº 10129—X,
período de agosto de 2016 a julho de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, referente ao Termo de Compromisso nº 9889/2014 evidenciou—se que não foram
cobradas tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1
.

4.3 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação SIMEC, OBRAS 2.0 em 03/08/2017, verificou—se a
existência de registro de Restrições e lnconformídade, conforme listado no campo
“evidência", referente à obra de Construção de CRECHE/PRÉ—ESCOLA, Tipo 1,
Convencional, no Municipio Sobradinho-BA, correspondente ao Termo de Compromisso nº
9889/2014, com vigência até 30/07/2018.
—

As inconformidades foram incluídas no SIMEC na data de 10/04/2017 pela
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, empresa contratada do FNDE.
Destaque—se que na data de 14/08/2017 (posterior à data da auditoria do
FNDE) tais inconformidades foram sanadas e atualizadas no SIMEC.

Evidências:
Consulta realizada em 03/08/2017, registros no SIMEC na aba "restrições
inconformidades", não sanadas:

e

Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. As
&)
contravergas das janelas da obra não foram executadas
,-

Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o
b)
projeto. Os registros instalados nas prumadas Alª—4, AF—S, Alª—32 e AF-33 das Válvulas
de descarga dos vasos sanitários dos WCS da creche são de PVC, o projeto determina
que todos os registros, brutos e/ou com acabamento, tenham seu corpo em latão e
seu acabamento em aço inoxidável.

Análise da equipe:
A aba " Restrições e Inconformidades" do SIMEC, dispões que "somente as
RESTRIÇÓES não superadas impedem o repasse de recursos. Inconformidades, caso não
sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação das
inconformidades está condicionada à correção, conforme projeto pactuado com o FNDE."
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Dessa forma, as restrições e inconformidades podem gerar a suspensão do
pagamento em razão de seu não saneamento.

Na situação apresentada, conforme verificado após a auditoria, as
inconformidades foram sanadas e as informações relacionadas foram inseridas e atualizadas
no SIMEC e, portanto, a constatação foi elidida.

4.4 0bra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em verificação 'in loco' realizada nas obras do Proinfância Termo de
Compromisso 9889/2014, ID 1015709 - Escola de Educação Infantil, tipo 1, Convencional,
verificou-se que a mesma encontra-se com a execução paralisada, com o material de
construção posto no canteiro de obras, porém, sem indicativos de que a obra estava
prosseguindo naquele momento da fiscalização, contrariando o disposto na letra 'a', do Inc
III, do Art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.
Destaca-se que, apesar da situação de paralisação, a obra está dentro do
prazo de sua respectiva vigência (julho de 2018).
Ressalta-se, ainda, que a obra ID 1015709, em que pese na verificação in loco
estar na situação de paralisação, 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 na obra ID 1015709, conforme levantamento
fotografico a seguir:

estrutura obra id 1015709

vista externa obra Promfanma ID 1015709

o»
gªtvlw”
,

”ªt:/f «&
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.

placa

43%;.

material posto no canteiro

~

vista interna canteiro

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção da obra ID 1015709 Escola
de Educação Infantil, tipo 1, Convencional, que encontra—se paralisada, em descumprimento
ao disposto no Art. Sº 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 o item VI do referido Termos de Compromisso, & Prefeitura
Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega à população, ainda que
com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para
cobrir todas as despesas relativas à implantação.

A obra encontra-se paralisada sem perspectiva de continuidade da execução
em curto prazo, uma vez que a Prefeitura não assinalou prazo para conclusão,
potencializando perda de investimentos já realizados caracterizando assim o prejuízo ao
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erário.
Dessa forma, permanece a constatação,

Recomendações:
4.4.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação de cada obra, notificando & prefeitura para
que, em prazo certo, retome prontamente de forma a concluir o objeto e consumar a
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 a Tomada de Contas Especial.
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
propostos.

e

encaminhamentos

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.4, 1.5, 1.7, 2.5, 2.7, 3.3 e 4.4
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, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 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. Na constatação referente ao subitem 2.8 a impropriedade na
operacionalização do respectivo programa deve ser levadas ao conhecimento da Prefeitura
para providências quanto a observância das respectivas recomendações formuladas por esta
Auditoria Interna, 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 as recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
,,
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Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DlPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
6.2. à DIRAE: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE),- 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.4, 1.5, 1.7, 2.5, 2.7 e 3.3
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto 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. 1.4.1; 1.5.1; 1.7.1; 2.5.1; 2.7.1; 3.3.1;

6.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar;
encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório
de Auditoria para conhecimento do contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar. 1.4.1,- 1.5.1; 1.7.1; 2.5.1; 2.7.1; 3.3.1;
—

—

6.4. à DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proinfância) ; atentando para o cumprimento
da recomendação constante do subitem 4.4 devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise
técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados,- 0) 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.
4.4.1;
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6.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.
6.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.4, 1.5, 1.7, 2.5, 2.7 e 3.3; e a DIGAP contida no subitem 4.4.

6.7. à Prefeitura do Município de Sobradinho/BA, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações contidas no item 2.8, ficando
consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

~~ ~~

Em 01/09/2017

.,,»DiVAP/QÓRAE/AUDIT

DIVAP/CgRAP/AUDIT

ºs;

.

X...

“É

R.F.Nº 21/2017 IPREF MUN DE SOBRADINHO

26 de 27

Zé

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 /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.

Em

/__/
chefe da DIVAP
(
>,

\

De acordo.

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

Em

/__/

~

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 0584576)

Em ___/___l

Í

Auditor-Chefe
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