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Auditoria realizada no periodo de 14 a 18 de agosto de 2017 com o objetivo de
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalisticos/Temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando—se os programas definidos
no Plano Anual de Auditoria Interna— PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado
de Auditoria Interna - PDM—2017, verificados os seguintes programas:

verificar

a

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE exercício de 2017 OS.
nº 143/2017, referente ao item 56 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

—

—

—

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN'A'lÍ'E, exercicio
2017 - OS nº 144/2017, referente ao item 57 do PDAI PAINT/2017 - Anexo lll. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

Programa Dinheiro Direto na Escola
PDDE ESTRUTURA /
ACESSlBILIDADE, exercício 2016 '- 08 nº 145/2017, referente ao item 58 do PDM
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

-

—

PAC

II / PROINFANCIA, exercício 2012

OS nº 146/2017,

referente ao item
Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
—

59 do PDAI PAINT/2017
Monitoramento e Controle Social.
—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Municípios

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

e

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 381.316,20
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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

LGestào Financeira

lux/lame a

Monitoramento

Maneiro/2016 aj'u1h0/2017

[Controle Social

[Barreiro/2016 aJu1h0/2017

[

Julho/2017

]

]

]

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, c/c 16.992-7, agência nº 2830-4, em consonância com o artigo 3º da
Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 16992—7, agência nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de
março ajullio de 2017, consultas em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
,
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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 flº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no

§

lª,

do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeira dos extratos bancários da conta corrente nº 16992—7,
agência nº 2830— 4, Banco do Brasil, meses de março a julho de 2017, consulta realizaria em
07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 16992—7 agência nº
2830-4, 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
49, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

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

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF— Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeiro dos extratos bancários da conta corrente nº 16992-7,
agência nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de março ajulho de 2017, consulta realizada em
07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 16992—7, agência nº
2830—4, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve 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 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

1.4 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.
1'"\
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Fato:
No período analisado, 14 a 18/08/2017, verificou—se evidências de oferta de
alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no cam-po
evidência, entre as quais: aplicação de R$ 381.316,20 (trezentos e oito e um mil, trezentos e
dezesseis reais e vinte centavos) dos recursos da conta específica do PNAE para a
realização de despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme verificação no
extrato da conta bancária respectiva; comprovantes de recebimento de gêneros alimentícios
nas escolas; demonstrativo do movimento mensal dos gêneros alimentícios na escola;
demonstrativos dos alimentos utiiizados nas preparações e dos alunos atendidos,- verificação
in loco de gêneros alimentícios armazenados nas escolas e verificação da preparação e
oferta da merenda nas escolas, conforme amostra de escolas visitadas constantes no quadro
111 do campo "Evidências".

Evidências:

-_-

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 16992—7, agência 2830-4, Banco do Brasil, meses de março a
agosto de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, comprovantes de recebimento
dos gêneros alimentícios nas escolas e relatório fotográfico das escolas visitadas e depósito
central da entidade, conforme quadros I, II e III:

Quadro I

.

Nº

.

.

Sissicâaisªlsvíumcrpals-

01

Escola Municipal
Caminhos do Aprendiz

02

Escoia MuniCipal Mae

.

_

__

Diretor

eigia
,

03
04
05

Escola Municipal Prof.
Excelda do Nascimento
Santos.

Código
Escola
(INEP)

Número de Alunos

29361672

382

29415853

128

29023287

152

(“Sabergiam
~

Escola Municipal Ciranda
Escola Municipal
Chapeuzinho Vermelho

,

706

20023505

671

08

Escola Munic1pal
Pi oiessox Ivo Bi aga

2903262

659

09

Escola Municipal Rural
PI ofessora Maria Julia

29023 4 O 8

205

Escola Municipal Dr.
~

Escola Municipal Caminho
~
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10

Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Silva

~

11

Escola Municipal Rural
Aparecida do Norte

12

Escola Municipal Rural
Luís da Costa Mendonça

13

Escola Municipal Rural
josé Carlos Aleluia.

—
—
Quadro

29023424

,

29024390

344

2924404

r
3J6

145

.

II

Notas fiscais pagas com recursos do Programa

-

Exemplificação
]

EMPRESA

PRODUTOS

NF.Nº

DATA

Yªgº“

Coopercuc

Banana prata, Batata
doce, Beterraba, Cebola,
Cenoura, Mamão, Ovo,
Pimentão verde, Polpa
acerola, Polpa goiaba,
Tomate.

3806

19/07/17

7.618,16

Cíntia dos Santos Faria
[Cosmo dias dos Santos

gennªiº dº Nªsºªmºntº
autos

F'H‘N Comércio de
Produtos Alimentícios
EIRELI-EPP

&“ Pªnificªdºrª

Biscoito Sequilho
Salgado.

“Aipim e Melão.
Iogurte.

0992122017 11/04/17

911,52

“1297692017 [[10/05/1771112750
1389152017 17/05/17

4.324,40

Suco concentrado sabor
man º a '

163

20/07/17

10.320,00

Aveia Pacote 250G

1.951

20/04/17

15548

30/03/17

50.887,84

'

—

LTDA“

Biscoito Cream cracrek,
Biscoito Maria, Macarrão
espaguete, arroz,
Açucara, Leite em pó
] Gonçalves da Silva Filho integral, floco de milho, 838
Alimentos ME.
sardinha em conserva,
Carne bovina charque,
Alho, Margarina, óleo e
—

Sal.
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Biscoito Maria, Macarrão
espaguete, arroz,
Açucara, Leite em pó
integral, ﬂoco de milho,
sardinha em conserva,
Gonçalves
da
Silva
Filho
Carne bovina musculo,
]
832
Alimentos VIE.
Alho, Margarina, óleo e
Sal, Cereal infantil, Feijão
fígado bovino, Peito de
franco, Mistura para
mingau e Carne bovina
moída.

30/03/17

13.902,53

Biscoito Maria, Macarrão
espaguete, Arroz,
Açucara, Leite em pó
integral, floco de milho,
sardinha em conserva,
] Gonçalves da Silva Filho Carne bovina charque,
843
Alimentos MB.
Alho, Margarina, óleo e
Sal, Cereal infantil, Feijão
fígado bovino, coxa e
sobrecoxa Franco ,
Mistura para mingau e
Carne bovina moída.

02/05/17

45.494,01

Biscoito Cream cracrek,
Biscoito Maria, Macarrão
espaguete, Arroz,
Açucara, Leite em pó
J Gonçalves da Silva Filho integral, Floco de milho,
857
Alimentos ME.
Carne bovina charque,
Alho, Margarina, óleo,
Sal, Mistura para mingau,
Sobrecoxa, . Feijão e
Carne moída.

03/07/17

72.010,50

—

—

—

Quadra
LGuias de Remessa

Nº

III

por Escola

Escolas Municipais-

Visitadas

Diretor

Mês de

Entrega

Número
de

Alunos

01

Escola Municipal
Caminhos do Aprendiz

Abril

a

Agosto

02

Escola Municipal Mãe
Sergia

Abril

a

Agosto

03

Escola Municipal Prof.
Excelda do Nascimento
Santos.

Abril

a

Agosto 126
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04

Escola Municipal Ciranda
do Saber

os

Sizizuﬁiifisimm

06

gggggoªçgggspªlºf-

07

Éãºãâàââfpªl

~

09

Escola Municipal Rural
Professora Maria Julia

10

Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Silva

“

—'Abríl

Escola Municipal Rural
,
Luls da Costa Mendonça

13

Escola Municipal Rural
josé Carlos Aleluia.

ª.
Abul

[—

aAgosto 433
Agosto

Abul

a

..
Agosto
169

Abril

a Agosto 80

_.

_

,

_.

.

&

Agºsm

“
Abul

a

Agosto
: 2i37

.Abul

a

Agosto 27].

.

-

l

, ,,,)
é“)

a

—1Ab111

Escola Municipal Rural
Aparecida do N orte

12

a

AbmaAgosm 341

Cªminhº

Escola Municipal
Professor Ivo Braga

--_~

1—

~~

08

AbrilaAgosto 737

Relatório fotográfico dos gêneros armazenados nas escolas:

~~
<

»=-

Deposxto de Alimento

-

Genero s almienticios para distribuição
~

~

Depósito de Alimento

—

Gêneros alimenti

~~~~
s

para (lislrilmiçáo

~
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nicipal Caminho da Cidadania

-

Gêneros Armazenados
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Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo “evidência." - quadro 1, no período de 14 a 18/08/2017, verificou—se que houve
evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no período
examinado, 01/03/2017 a 18/08/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos
disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e controle de distribuição de gêneros
alimentícios), que o preparo da merenda escolar ocorreu com gêneros adquiridos com
recursos do PNAE.

1.5 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas SlGPC na
data de 31/05/2017, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 12/07/2017, dentro do prazo para envio que
seria até a data de 21/08/2017, e que durante a apreciação das contas, as duvidas surgidas
foram satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.
—

—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 07/08/2017, Reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar « CAE, em 14/08/2017, Ata de assembleia ordinária do
CAE de 12/07/2017 e registro em ata da reunião do CAE com a equipe de auditoria ein
14/08/2017.

\\\

Análise da equipe:

Conforme apurado em visita ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, o
Conselho teve acesso aos documentos e atos da execução do Programa em 2016 para
—

i
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emitiu o parecer final da prestação de contas dentro do prazo previsto no
SlGPC, em consonância com o previsto no art. 35, inciso lll, da Resolução CD/FNDE nº 26
avaliação

e e

de 17/06/2013.

1.6 Intempestividade na disponibilização dos documentos
comprobatórios pela Entidade ao Conselho.
Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE registrou em ata da reunião
realizada com a equipe de auditoria em 14/08/2017, que teve acesso a documentação
comprobatória da execução do Programa do exercício de 2016, para análise das contas e
emissão do parecer final da prestação de contas, porém o acesso foi próximo ao prazo final
previsto na legislação para a emissão, mesmo sendo solicitada a documentação em tempo
hábil e, por esse motivo, o parecer foi emitido com "RESSALVAS" considerando a
inteimziestividade da disponibilização e também que os documentos estavam incompletos,
contrariando o inciso ll no art. 36, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:
Resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
14/08/2017, cópia de Ata de reunião da equipe de Auditoria com o Conselho realizada em
14/08/2017 e Ata de Assembleia Ordinária do CAE de 12/06/2017(fls 98 e 99).

Manifestação da entidade:
Não foi emitida solicitação de auditoria a Prefeitura.

Conselho, em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 027-000, de
15/08/2017, também afirmou por meio de Ata de reunião com equipe de Auditoria, de
14/08/2017, o seguinte:
O

—

Acesso aos documentos comprobatórios da execução e da prestação de contas
o Conselho sempre reivindicou da Gestora da pasta que fossem
disponibilizados esses documentos a cada três meses para facilitar e permitir
intervenções do Conselho em tempo hábil. Mas infelizmente o propósito da
Gestão sempre se limitou apenas a emissão do parecer.

Análise da equipe:
Apesar de não ter havido atraso na emissão do Parecer da prestação de contas
do programa em 2016, há indicativos que a entidade disponibilizou ao conselho a
documentação referente e execução do programa em cima do prazo previsto na legislação,
mesmo sendo solicitada pelo conselho em tempo hábil, e por esse motivo o parecer foi
emitido com ressalvas. A prefeitura deve fornecer ao CAE, sempre que solicitado, todos os
documentos e informações referentes à execução do PNAE em todas as etapas, conforme o
art/'36, inciso ll, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

Assim, considerando que o paiecer foi tempestivo, não há que se propor
recomendação relacionada a emissão do parecer.

RENº 23/2017 / PREF MUN
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1.7 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de

Alimentação Escolar CAE,
como relatórios de visitas do CAE datado do mês de agosto de 2015, indicam que o Conselho
não vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa, nos exercícios de 2016 e 2017. Os documentos
apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado
demonstram que o Conselho não realizou em 2017, visitas nas escolas na verificação da
distribuição dos gêneros entregues e demais procedimentos inerentes à Alimentação
Escolar, contrariando o disposto do art. 35 da ReSolução CD/FNDE/MEC nº 26 de
—

17/06/2013.

Evidências:
Resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-000, de 15/08/2017, relatórios
de visitas do CAE do mês de agosto de 2015, registro em ata e inspeção in loco nas escolas
municipais pela equipe técnica do FNDE no período de 14 a. 18/08/2017, forme quadros
demonstrativos:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

9

01

E

las Munici p ais-

scigadas

Escola Municipal
Caminhos do Aprendiz

02

Escola Municipal Mae
Sergia

03

Escola Municipal Prof.
Excelda do Nascimento
Santos.

04

Escola Municipal Ciranda
do Saber

0“)

Escola Municipal
Chapeuzinho Vermelho

06

Escola Municipal Dr.
Scipião Torres

,.

07

Escola Municipal Caminho
da Cidadania

08

Escola Municipal
Professor Ivo Braga

09

Escola Municipal Rural
Professora Maria Julia

_
—
—
—

_
~

—

FNDE.

Códigº

Diretor

l

—

Número

Escºlª

de

(INEP)

Alunos

29361672

245

29415853

.n

29023287

152

2 9424577

706

.7
200‘3505

,
071

29023270

3 l1-1

29378770

593

..)
290326“

653(

29023408

205

.

~

~

,

.

~

i\
&
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*
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Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Silva

Escola Municipal Rural
Aparecida do Norte

12

Escola Municipal Rural
Luis da Costa Mendonça

13

Escola Municipal Rural
José Carlos Aleluia.

29023467

80

29023424

145

29024390

344

2924404

356

~

~

Manifestação da entidade:
Conselho, em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-000, de
15/08/2017, sobre o acompanhamento da oferta de alimentação escolar, também afirmou
por meio de Ata de reunião com equipe de Auditoria, de 14/08/2017, o seguinte:
O

Conselho faz sua programação de visitas as Escolas, sendo que
praticamente o primeiro semestre do ano fica focado na analise e emissão do
parecer e que só no segundo semestre consegue dar conta do plano de visitas,
sendo que este plano sempre foi feito respeitando a programação de visita da
Equipe da Secretaria, uma vez que o carro nunca ficou exclusivo para visita
O

do Conselho.

Análise da equipe:
do CAE de que "o primeiro semestre do ano fica focado na
analise e emissão do parecer e que só no segundo semestre consegue dar conta do plano de
visitas“, não afasta suas competências no acompanhamento do programa ao longo do ano.

Ajustificativa

Considerando a resposta do CAE registrado em Ata nº 027/2017, os relatórios
de visitas do CAE do exercício de 2015 e a inspeção in loco da equipe de auditoria do FNDE
nas escolas municipais, evidenciou—se que o Conselho de Alimentação Escolar CAE não
vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente em 2016 e
2017, no acompanhamento da aquisição e da distribuição dos gêneros entregues e demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, contrariando o disposto do art. 35 da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.
—

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE
a

Diretoria de Ações Educacionais « DIRAE,

Notificar o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para que exerça suas
atribuições de forma eficiente e eficaz, nos termos do art. 35 da Resolução/CD/ENDE nº 26
\
É
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de 17/06/2013.

1.8 Ausência de disponibilização pelo gestor de infraestrutura
para
necessária
atuação do Conselho.
.

Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado e
verificação in loco, o Conselho não recebe da Prefeitura infraestrutura adequada e
necessária para plena execução das atividades de sua competência tais como: local
apropriado com condições adequadas para as reuniões; disponibilidade de equipamento de
informática,- transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de
suas atividades.

Evidências:
Ata de Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE nº
027, de 14/08/2017, resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em
14/08/2017, Ata de Assembleia Ordinária do CAE em 08/03/2017.

Manifestação da entidade:
Não foi emitida solicitação de auditoria a Prefeitura.

O Conselho, em atendimento à Solicitação de Auditoria
SA nº 027—000, de.
15/08/2017, também afirmou por meio de Ata de reunião com equipe de Auditoria, de
14/08/2017, o seguinte:
—

O Conselho faz uso de uma sala denominada Salas dos Conselhos, existe uma
servidora que faz a pontejunto ao Colegiado.

Análise da equipe:
A ausência de disponibilização de infraestrutura necessária à atuação do CAE:
vai de encontro ao disposto no art. 36, inciso I da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, que
dispõe que os Municípios devem garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e
de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua
competência.

Recomendações:
1.8.1 A DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal de Curaçá/BA para que, em prazo certo,
comprove perante o ENDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de
a

ªtx,

\\
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proporcionar

o

desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social.

1.9 Ausência de atualização cadastral do Conselho

Fato:
Verificou—se, à época da auditoria, que a'composíção do Conselho de
Alimentação Escolar CAE, nomeado segundo o Decreto Municipal nº 044/2017 de
21/02/2017, estava desatualizada nos sistemas do FNDE, segundo consulta ao portal do
FNDE, aba CAE Virtual, em 07/08/2017, contrariando os dispostos nos §§ 14 e 15, do artigo
—

34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Tela de consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE,
em 07/08/2017 e Decreto—PM/CURAÇA/BA nº 044/2017, de 21/02/2017.

Análise da equipe:
A atual constituição do conselho, nomeado por meio do Decreto Municipal nº
044/17,está de acordo com a legislação Vigente, no entanto, a época da auditoria, constatou—
se que a relação dos conselheiros estava desatualizada nos registros dos sistemas do FNDE.
As alterações dos membros do Conselho não informadas ao FNDE contrariam os dispostos
nos §§ 114 e 15, do artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, o qual dispõe:

Após a nomeação dos membros do CAE, as substituições dar—se-ão
somente nos seguintes casos:
51.4-

I-

mediante renúncia expressa do conselheiro;

II - por deliberação

III

do segmento representado; e

pelo descumprimento das disposições previstas no Regimento Interno de
cada Conselho, desde que aprovada em reunião convocada para discutir esta
pauta específica.
—

515 Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a cópia do correspondente
termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAE ou ainda da reunião
do segmento, em que se deliberou pela substituição do membro, deverá ser

encaminhada ao FNDE pelas BEX.
Em consulta ao sistema CAE Virtual, em 23/11/2017, verificou—se que a
composição dos membros do Conselho de Alimentação Escolar foi atualizada e está de
acordo com o decreto de nomeação Decreto Municipal nº 044/17.
Assim, considerando que o Conselho está atualizado no Sistema CAE Virtual,
não há que se propor recomendação relacionada à atualização.
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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 municipios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 182.459,00
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.

Averificação considerou os seguintes períodos para cada tema:
[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

"Janeiro a julho/2 017

!Monitoramento

“janeiro/20 1 6

a julho/2 017

[Controle Social

“Janeiro/2016

a

julho/201 7

]
f

]

l

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

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

Fato:
No período verificado, de março a julho de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
especifica aberta no Banco do Brasil, c/c 11.316—6, agência nº 2830—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

R.F.N9 23/2017 / PREP MUN DE CURAÇÁ

bancários da conta corrente nº 11.316—6, agência nº 2830-4, Banco do Brasil, meses de
março ajulho de 2017, consultas em 07/08/2017.

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

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No periodo examinado, de março a julho de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município a conta do PNATE 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 § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 11.316-6, agência nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de
março a julho de 2017, consultas em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 11.316—6, agência nº
Brasil, especifica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2g , do Decreto nº 7607/2011 e no artigo
4‘59, da Resolução nº 44/2011.
2830—4, Banco do

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato :
No período observado, de março a julho de 2017, observou—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, em
consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº

44/2011,

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 11.316-6, agência nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de
março ejulho de 2017, consultas em 07/08/2017.
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 11.316-6, agência nº
2830-4, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram
débitos pertinentes às tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, de artigo fiº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
2.4. O

Conselho demonstra ter conhecimento de suas atribuições.

Fato:
Por meio de Reunião com membros do CACS/PUNDEB, em 14/08/2017, bem
como do questionário padronizado aplicado ao Conselho pela equipe de auditoria ein
14/08/2017, verificou—se que o Conselho possui conhecimento das atribuições que lhes são
pertinentes conforme disposto no artigo 15, da Resolução CD/FNDE nº 05/2007.

Evidências:
Ata de Reunião com membros do CACS/FUNDEB, de 14/08/2017, respostas do
Conselho ao questionário padronizado aplicado pela equipe de auditoria em 14/08/2017 e
atas de assembleias extraordinária do conselho de 25/07/2017.

Análise da equipe:
Constatou-se em reunião com membros do CACS/PUNDEB, em 14/08/2017.
que os membros do CACS/FUNDEB possuem Conhecimento para desempenhar suas
atribuições, conforme disposto no artigo 15, da Resolução CD/FNDE nº 05/2007.

2.5 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas SlGPC na data de 18/05/2017, o CACS/FUNDEB emitiu o Parecer da prestação de
contas do exercício de 2016 na data de 02/08/2017, dentro do prazo para envio que seria
até a data de 10/08/2017, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas não
foram satísfatoriamente respondidas pela Prefeitura.
—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 07/08/2017, Atas de assembleia
ordinária do CACS/FUNDEB de 25/07/2017 e 27/07/2017, Oficio nº 184—PM de Curaçá/BA,
de 28/07/2017, Ofício nº 03/2017-CACS/FUNDEB, 08/05/2017, Oficio nº 01/2017—
\- xxx
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Manifestação da entidade:
O Conselho, em atendimento à Solicitação de Auditoria
15/08/2017, também afirmou por meio de Ata o seguinte:

—

SA nº 027—002, de

O conselho teve acesso aos documentos necessários para analise da prestação
de contas do PNATE, como consta na ata em anexo, bem como nos ofícios de
solicitação de documentação a Secretária de Finanças.
O prazo para emissão do

parecer no SIGPC foi prorrogado pelo FNDE, tendo
em vista a reestruturação do Conselho e a necessidade de preza superior para
prestar contas do PNATE, e este prazo está em aberto até 'o dia 20 de agosto
do corrente ano, porém já emitimos o parecer no SIGPC.

juntamos também aos documentos anexos cópia da ata do dia 27.07.2017,
onde ressalta o parecer final sobre a analise da prestação de contas PNATE.
Análise da equipe:
Conforme apurado em visita ao CAOS/FUNDEB, o Conselho teve acesso aos
documentos e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de parecer definitivo
sobre a prestação de contas. Para o exercício de 2016, constatou—se que foi emitido o
parecer de contas em período hábil dentro do SIGPC.

2.6 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de Curaçá/BA, no periodo. de 14 a
18/08/2017, verificou—se a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, referentes aos dois
repasses do exercício de 2017 (repasses em 04/04 e 02/06 de 2017).
—

No entanto, em inspeção aos roteiros do transporte escolar e unidades
escolares, bem como em entrevistas ao gestor do Programa realizada por meio de aplicação
de questionário padronizado,evidenciou—se que que não ocorreu interrupção da execução do
programa no município.

transporte escolar utilizado pela entidade é contratado com recursos
próprios. Os ônibus adaptados que atendem os alunos portadores de deficiência são
O

próprios da Prefeitura, adquiridos com recursos do Programa Caminho da Escola.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
ª
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bancários da conta corrente nº 11.316-6, agência nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de
março a junho de 2017, itinerário Transporte Escolar, questionários aplicados ao Gestor do
PNATE e relatório fotográfico, conforme quadros demonstrativos I e li:

Quadro I
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica
.

9

.

.

Escolas MunlmpalsV151tadas

01

02

03

E80018

Municipal

Caminhos do Aprendiz

1

Escºla Municipal Mãe
Sergia
Escola Municipal Prof.
Excelda do Nascimento
Santos.

Escola Municipal
Chapeuzinho Vermelho

06

E59913 Mumºlpªl
SClplaO Torres

07

Escola Munic1pal Caminho
da Cidadania

08

Escola MuniCipal
Professor Ivo Braga

~

Escola Municipal Rural
Professora Maria julia

10

Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Silva

11

Escola Municipal Rural
Aparecida do Nºrte

1'2

Escola Municipal Rural
Luis da Costa Mendonça

Código da
Escola
(INEP)

Alunos

29361672

382

29415853

128

29023287

152

20023505

671

29023270

341

29378770

593

2903262

659

29023467

80

29023424

14”

L
29024330

3M

Número
de

~~

l

Dl“

Oº

FNDE,

--~~

L

Escola Municipal Ciranda

05

—
—
—
—
Diretor

—

~

~

~

~

—
—
l—
.

Quadro

,

I

Itinerário Transporte Escolar
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IROTAS
I

IONIBUS

“BOTA

IOUG—5658

I

IIJatobar/Sede

[HE—6558

IIBarragrande/Sede

loup-3299

“Sítio de Alex

[GUS—6305

IILago Aronpedor/R. Seco

I

I

IOUP-9128

]

]

IILagoa

I

'

[RIC-0552

“Lagoa/Sede
I

[omº-4497

IISede

I

[om-0008

[Uatobar

[(MG-4124

IIMundo Novo

loup-8527

IIB. Vermelho

INYU—9419

IIBrejo/Patam

]NYZ—O499

IIP. de

Fora

1131136237

IP. de

Fora

I

I

I

I

I

I

I

~
~~ ~

[om—0010

IR. Seco

~
~
~

Relatório do Transporte Escolar:

(')ni'rms acessível.

~
'

'É'il

Onibus acessível.

Ónibus acessível.
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Onibus acessível.

Onibus acessível.

Onibus acessível.

Análise da equipe:
Em Visita técnica do FNDE ao município de Curaçá/BA no período de 1/1 a
verificou—se
a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
18/08/2017,
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, referentes aos dois
repasses do exercício de 2017 (repasses em 04/04 e 02/06 de 2017), verificou-se, no
entanto, que não ocorreu interrupção na execução do programa no município.
—

Recomendações:
2.6.1 A DIRAE

Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que foram
repassados a municipalidade, porém ainda não utilizados, adotando, se assim entender
necessário, iniciativas que garantam a aplicação dos recursos no objeto do programa.
2.7 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:

~~
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Constatou—se que o CACS/FUNDEB não que vem atuando de acordo com as
competências definidas na legislação Vigente, no acompanhamento do objeto do Programa,
nos exercícios de 2016 e 2017, O expediente s/n do CACS/FUNDEB, de 15/08/2017, bem
como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado aplicado em 14/08/2017,
demonstram que o Conselho não realizou em 2017 Visitas nas escolas para verificação de
oferta do transporte aos alunos e demais procedimentos inerentes ao transporte escolar,
contrariando o disposto no art. 24, §13 da Lei nº 11.494, de 20/06/2017 e no art. 15, da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 05 de 28/05/2015.

Evidências:

Questionário aplicado ao CACS/FUNDEB pela equipe de Auditoria em
14/08/2017, resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-002, de 15/08/2017 e inspeção
in loco as Escolas Municipais inspecionadas pela equipe de auditoria do FNDE no periodo
de 14 a 18/08/2017, conforme quadros demonstrativos:

-~

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe auditoria do FNDE.
.O

Escolas Municipais—

Diretor

Visitadas
01

Escola Municipal
Caminhos do Aprendiz

02

Escola Municipal Mãe
Sergia

03

Escola Municipal Prof.
Exceida do Nascimento
Santos.

04,

Escola Municipal Ciranda
do Saber

0“),

Escola Municipal
Chapeuzinho Vermelho

os

E59918

07

Escola Municipal Caminho
da Cidadania

08

Escola Municipal
Professor Ivo Braga

~

.

~

~

M'ªnÍºipªl Dª

SCipiao Tones

—

—
l—

Código da
Escola
(INEP)

Alunos

29023287

152

20023505

671

29023270

341

29378770

593

2903262

659

29023408

205

29023467

80

7
290234A

14D

Número
de

~

09

Escola Municipal Rural
Professora Maria Julia
~

10

Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Sﬂva
~~

.

11

Escola Municipal Rural

Aparecida do Norte
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12

Escola Municipal Rural
Luís da Costa Mendonça

29024390

,

344

l

H

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-002, de 15/08/2017, o
Conselho apresentou por meio de expediente de 15/08/2017, a seguinte resposta:
Diante da reestruturação do Conselho e a necessidade de regularizar a analise das
contas do exercício de 2016, não tivemos ainda como montar um cronograma de
visitas e acompanhamento para verificação da situação do transporte escolar. Assim,
o Conselho ainda não fez visitas às escolas/rotas para fiscalização do transporte
escolar, sendo assim não foi identificado ou mesmo denunciado ao Conselho nen/i uma
inconformidade.
'

Análise da equipe:
A justificativa do CACS/FUNDEB corrobora com a constatação de que o
referido colegiado não vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação
vigente, no acompanhamento do objeto do programa e na verificação da oferta do
transporte escolar aos alunos beneficiados pelo Programa, contrariando o disposto do art.
15, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 05 de 28/05/2015.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE

Notificar

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
CAOS/FUNDEB para que exerça o acompanhamento do Programa conforme art. 15, da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 05 de 28/05/2015, e exerça as competências previstas no art.
24, §13, da Lei 11911494, de 20/06/2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.
o

—

2.8 Ausência de atualização cadastral do Conselho.

Fato:
Verificou-se,

nomeado

segundo

à
o

época da auditoria, que a composição do CAOS/FUNDEB,

Decreto

Municipal

nº

nº

091/2017,

de

02/06/2017, estava desatualizada nos sistemas do FNDE, segundo consulta ao sitio do
FNDE, aba CACS/FUNDEB, em 23/11/2017, contrariando o disposto do artigo 24 da Lei
11.494/2007.

Evidências:
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Tela

de
consulta
https:l/www.fnde.aov.br/cacs/indexnhn/lista—conselheiros/listaoem, (lista de
conselheiros do CACS/FUNDEB), em 23/11/2017 e Decreto Municipal nº 091/2017, de
ao Sitio

02/06/2017.

Análise da equipe:
A atual constituição do conselho, nomeado por meio do Decreto Municipal nº
091/2017,está de acordo com a legislação Vigente, no entanto, a época da auditoria,
constatou—se que a relação dos conselheiros estava desatualizada nos registros do sitio do
FNDE, aba CACS/FUNDEB. As alterações dos membros do Conselho não informadas ao
FNDE, contrariam o disposto do artigo 24 da Lei 11.494/2007.
Em consulta ao sitio do FNDE, aba CACS/EUNDEB, em 23/11/2017, verificouse que a composição dos membros do CACS/FUNDEB foi atualizada e está de acordo com o
decreto de nomeação Decreto Municipal nº 091/17.

Assim, considerando que o Conselho está atualizado perante o FNDE, não há
que se propor recomendação relacionada à atualização.
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),
públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.

às escolas

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 33.200,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
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.

Direto na Escola

—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

ITEMA

IIgERiODO EXAMINADO

Éestão Financeira

“Outubro/2013 ajulho/2017

[Acessibilidade

“Outubro/2013

[Monitoramento

“Janeiro/20 1 6

I

I

a

Junio/2017
I

a Julho/2 017
I
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Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Acessibilidade e Monitoramento 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 :
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 periodo de outubro de 2013 a
julho de 2017, UEXS: EM Macário Vieira de Carvalho, EM Santa Rita, EM jose‘fa Bernardes,
EM Chapeuzinho Vermelho, EM Rural Aparecida do Norte, Unidade das Escolas indígena
Nossa senhora de Lourdes e São Sebastião, EM Antônio Ribeiro dos Santos e EM Maria das
Dores, abertas no Banco do Brasil, em consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FNDE
Os repasses dos

nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de outubro de 2013
2017, das seguintes Unidades Executoras:

a

julho de

Extratos Bancários Banco do Brasil
SA;

Unidade Executora

[Conta Corrente
IEM Macário Vieira de Carvalho.

“Agência

“23.634-9

]

28304;
,

~

IEM Santa Rita.]osefa Bernardes).

“21.936-3

“28304

[EM Chapeuzinho Vermelho.

“21.900—2

“2830—4-

lEM Rural Aparecida do Norte.

“21.899-5

Unidade das Escolas Indígena Nossa senhora
de Lourdes e São Sebastiao

l

]

I

”2830-4;
[

21.901-0

2 83 O— 4

IEM Antônio Ribeiro dos Santos.

“21.347-0

“2830/1

]EM Maria das Dores

“247424

Hasse—4,

IEM Josefa Bernardes.

[[24,743—X

“28304

[

l
]

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE

à

conta específica. das
r&
“

"».
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Unidades Executoras (UExs) do Programa, que receberam recursos do FNDE no período de
outubro de 2013 ajulho de 2017, UExs: EM Macário Vieira de Carvalho, EM Santa Rita,
EM josefa Bernardes), EM Chapeuzinho Vermelho, EM Rural Aparecida do Norte, Unidade
das Escolas Indígena Nossa senhora de Lourdes e São Sebastião, EM Antônio Ribeiro dos
Santos e EM Maria das Dores, são mantidos e movimentados exclusivamente nas contas
específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da
Resolução CD/ENDE nº 44/2011.

3.2 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras (UExs) que receberam recursos do FNDE no periodo
de outubro de 2013 a julho de 2017 UExs: EM Santa Rita, EM Chapeuzinho Vermelho, EM
Rural Aparecida do Norte, Unidade das Escolas Indígena Nossa senhora de Lourdes e São
Sebastião, EM Luis da Costa Mendonça e EM Antônio Ribeiro dos Santos, efetuaram os
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/EN DE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do
Programa ocorrera exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente
de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de outubro de 2013 a julho de
2017, das seguintes Unidades Executoras:

Extratos Bancários Banco do Brasil
Unidade Executora

SA,

[EM Santa Rita.

[Conta Corrente

“Agência

”21936—3

[[2830-4

[EM Chapeuzinho Vermelho.

[B19002

[peso—4

[EM Rural Aparecida do Norte.

]]21.899-5

[[2830-4

"Unidade das Escolas Indigena Nossa senhora
de Lourdes e Sao Sebastiao

21.901—0

[

[

[

]

2 83 0_ 4

[EM Antônio Ribeiro dos Santos.

[[2134-7-0

[[2830-4

[EM Luís da Costa Mendonça.

”20883—3

_[[2830-4

[

]

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 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº44/2011.
Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
íª
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repasse

execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a prefeitura a
no § 29 do Art. 14. da
citada Resolução:
e

utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado

”§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEx
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas [ 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 Curaça/BA e às UEX, tendo em vista que seus atos

estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

Iº

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de outubro de 2013 a julho de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras (UExs) do
Programa que receberam recursos do FNDE no periodo, EM Macário Vieira de Carvalho.
EM Santa Rita, EM Josefa Bernardes, EM Chapeuzinho Vermelho, EM Rural Aparecida do
Norte, Unidade das Escolas Indigena Nossa senhora de Lourdes e São Sebastião, EM Luis
da Costa Mendonça e EM Antonio Ribeiro dos Santos, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de outubro de 2013 ajulho de
2017, das seguintes Unidades Executoras:

Extratos Bancários Banco do Brasil
SA,

Unidade Executora

IConta Corrente

"Agência

IEM Macário Vieira de Carvalho.

“23.634—9

“2830-4

IEM Santa RitaJosefa Bernardes)

II21.936-3

”2830-4

IEM Chapeuzinho Vermelho.

”21900—2

”2830—4

[EM Rural Aparecida do Norte.

”21899—5

”2830-4

Unidade das Escolas Indígena Nossa senhora
de Lourdes e São Sebastião

I

I

I
I

21.901—0

28304

IEM Antônio Ribeiro dos Santos.

”21347—0

“2830-4

IEM Luís da Costa Mendonça

II20.883—3

”2830-4

IEM Josefa Bernardes.

II20.742—X

[Izaac->.<
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras (UEXS) do Programa que receberam recursos do FNDE no periodo de outubro de
2013 a julho de 2017, UExs: EM Macário Vieira de Carvalho, EM Santa Rita, EM Josefa
Bernardes), EM Chapeuzinho Vermelho, EM Rural Aparecida do Norte, Unidade das Escolas
indigena Nossa senhora de Lourdes e São Sebastião, e EM Antônio Ribeiro dos Santos,
verificou-se que não houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta
corrente especifica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado
financeiros enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e .2º, respectivamente, do
artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.4 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.
Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no periodo de 14 a 18/08/2017,
nas Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos do PDDE Acessibilidade
citadas no campo “evidência", verificou—se que foram executados os serviços e adquiridos os
bens, conforme previsto no Plano de Ação proposto pelas unidades escolares.

Foram realizadas visitas às escolas: EM Santa Rita, EM Chapeuzinho
Vermelho, EM Rural Aparecida do Norte, Unidade das Escolas Indigena Nossa senhora de
Lourdes e São Sebastião, EM Luis da Costa Mendonça 9 EM Antônio Ribeiro dos Santos,
contempladas com o PDDE- Acessibilidade para verificar a existência do objeto do
programa, sendo observado o seguinte: a) as escolas implementaram reformas e adaptações
necessárias a adequar o acesso de estudantes com limitações de mobilidade, encontrando-se
essas reformas e adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reformas de
banheiros, construção de rampas, alargamento de portas, entre outros. b) foram adquiridos
materiais didáticos relacionados às necessidades especiais dos alunos, tais como livros,
brinquedos, equipamentos permanentes, entre outros, os quais se apresentavam em
razoavel estado de conservação. c) foi adquirido cadeiras de rodas e muletas para
deslocamento dos alunos com limitações de mobilidade.

Evidências:
Notas fiscais e fotos das visitas às escolas: EM Santa Rita, EM Chapeuzinho
Vermelho, EM Rural Aparecida do Norte, Unidade das Escolas Indígena Nossa senhora de
Lourdes e São Sebastião, EM Luis da Costa Mendonça e EM Antônio Ribeiro dos Santos,
conforme a seguir:

UNIDADE
EXECUTORA

EMPRESA

PRODUTOS
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Nº

DATA

VALOR
(R$)

Zªide

~

.“

<11

~

UE Indígena Nossa
senhora de Lourdes
e São Sebastião

»

-_

Aky Papelama.

Materiais
Didáticos.

397

N 0 tb 00 1<
Memorial.

396

Profertil—Material Materiais de
de Construção.
Construção.

17/09/14 349,00

1950

24/10/14 395,00

prestado de
Pedreiro.

1758

22/08/14 710,00

Serviço
prestado de
Pintura.

1765

26/08/14 1.000,00

1766

26/08/14 500,00

1959

30/1. 0/14

eletricista
Sen/100

Santos

Ivan Dantas
Moreno '

.

Serviço
prestado

.

como

êªªªãodº
"
LojasSanuyl

“Ventilador.

[[0015

Nªs,/090009000

H

“0016

“25/09/14H48800

0011

17/09/14431100

0010

17/09/14 760,00

Bebedouro.

2932

09/06/14 2.500,00

Materiais
Didáticos.

2939

(
11/06/11- 993,00

Sen/i Ç. o de
Pedreiro.

1684-

05/08/14 700,00

MªtemªlsNde
Construçoes.

0457

06/08/14. 1.594,76

Materiais
Hidráulicos
Elétricos.

0488

27/10/14. 423,18

ateu-ªls
Expediente.

Gomes.

glªd“

-

lance.

Dadal‘comemo

EM Chapeuzinho
Vermelho.

Seviços.

Raimundo
Nonato de
.
Olivelra.
.

Armando

Material de
Construção.

360,00

Ajudante de
Encanador.

Maria de Souza

e

1

1486

Serviço
prestado de

Reginaldo
Barbosa dos

EM (Rural)
Aparecida d0 Norte.

.

,

22/10/14 1.000,00
17/09/14 3'754'00

Ferro
Gonçalves da
Silva

,

1484

Jªnelª dº
Edilson

22/10/14 6.64.000

.

e

,

l

]

.

,

xXx-“XXX

~~
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Materiais
elétricos e
Tintas.

Albertino de
Assis Rego.

EM Antônio Ribeiro
,
dos Santos
,

,

08/12/14 5.991,00

1258

11/03/14 6.798,75

0436

08/03/14 5.979,00

2097

17/06/14 2.000,00

0193

17/06/14 780,00

0218

05/09/14 620,00

0460

26/05/14 3.948,00

ÍQ461

”26/05/EH105200

2098

17/06/14 2.250,00

0043

23/12/16 2.845,00

0251

29/12/16 2,250,00

Serviço
Elesbão Felix dos
Prestado de
Santos.
Pedreiro.
.

Materiais
elétricos e

Albªnº dº
.

Assrs Rego.

T'mtas.

“tªticª

Rºdª

Magazme

Acesswel
Adaptada.

Cadeira de
Fª

Mºsª

02 Portas de
Chapa e 02

josé Soares da
Silva Neto.
.

'

0572

janelas.

EM Luís da Costa
Mendonça..

01 Porta de
Chapa e 01

janela

Mªtemª“ dº

Construlapsos

Construções
][

Iraneide Ribeiro
Ferreira «ME

Bebedouro

Ramos Materiais Materiais de
de Comm/Wag

Edson Santana
Carvalho —ME
EM Santa Rita

.

,

F
5311011391“

niza Roma
Edson Santana
Carvalho -ME

Construção

Multinacional
Lazer
Brother.
Prestação de
Serviço
Pedreiro

Recibo 29/12/16 2.000,00

.

Aquisição de
,

Material de
Informática.
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0251

29/12/16 581,94

~
~

Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho

Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho

Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho

Escola Municipal Luis da Costa Mendonça

'

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Unidades Executoras contempladas
com recursos do PDDE-Acessibilidade mostraram-se adequadas à mobilidade dos alunos
com limitações, bem como os materiais estavam de acordo com as necessidades especiais
dos alunos indicando que as unidades vêm cumprindo o objeto do programa, conforme
previsto no plano de ações 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 financeiroszRfB 386.079,12
Extensão dos exames:

~

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
Nacional de Reestruturação

e

Aquisição de Equipamentos para

R.F.Nº 23/2017 IPREF MUN DE CURACA

a Rede

Escolar Pública de

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

As questões referentes ao Tema foram examinadas considerando os seguintes

periodos:
[Tema

“Período Examinado
!

Eestão Financeira

“Setembro/2012 aju1h0/2017
[

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:

Termo de
Compromisso
[PAC2 0190112011

[raca 7173/2013

.
V'lgenCIa
A

Ipe/060017“

11)

Valor Global

Valor Repassado

(R$)

(R$)

Situação da
Obra

20128“

1.286.930/70“

1.286.930,40“

Inacabada

1l30/05/2018H1005962H

1.951.071,95"

405.321,75“

Licitação

[

[

As situações apresentadas referentes às construções das creches no âmbito
do PROINFANCIA relacionadas aos Termos de Compromisso supracitados estão
consignadas em constatações próprias neste Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
correspondentes à construção das obras firmadas nos Termos de Compromissos nº PAC2
7173/2013 (ID nº 1005962), período dejaneíro de 2014 ajulho de 2017 e PAC2 01901/2011
(1D nº 20128) período de setembro de 2011 a julho de 2017, foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c
nº 21.485—X e c/c nº 18.575—2, agência nº 2830—4, em consonância com o artigo 3º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 21.485-X e nº 18.575—2, agência
nº 2830—4, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2011 aJulho de 2017.
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Análise da equipe:
Os

recursos financeiros transferidos pelo FNDE

conta específica

a

do Programa são mantidos e movimentados nas contas específicas do progran'ia,
conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução (iD/FNDE nº
44/2011.

4.2 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, correspondentes a construção das obras firmadas nos
Termos de Compromissos nº PACZ 7173/2013 (ID nº 1005962), período dejaneiro de 2014 a
julho de 2017 e PAC2 01901/2011 (ID nº 20128) período de setembro de 2011 ajulho de

2017, 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 4g da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. "lª do Decreto nº

7.507/2011.

Evidências:
Extratos bancários da contas correntes nº 21.485—X e nº 18.575—2, agência nº
2830-4, Banco do Brasil, meses de Janeiro de 2011 a Julho de 2017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nº 21.485-X e nº
18.575-2, agência nº 2830-4, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-so a
adequação das movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº
7.507/2011 e no artigo 49 , da Resolução nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Durante o período de execução do PROINFÁNCIA, referente a construção das
obras firmadas nos Termos de Compromissos nº PAC2 7173-2013 (ID nº 1005962), período
de janeiro de 2014 aqho de 2017 e PAC2 01901—2011 (ID nº 20128) período de setembro
de 2011 a julho de 2017, não se identificaram débitos pertinentes a tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da contas correntes nº 21.485—X e nº 8.575-2, agência nº
Banco do Brasil, meses de Janeiro de 2011 a Julho de 2017.
1

2830—4,
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Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nº 21. 485- X e nº
agência nº 2830 4, Banco do Brasil S A, especifica do Programa evidenciou se que
não houve débito de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica bem
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1g e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011
18 575-"72,

4.4 0bra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em relação ao Termo de Compromisso PAC2 7173/2013, referente à obra de
construção de uma Creche do PROINFÁNCIA sob 0 ID nº 1005962 (Riacho Seco), constatou—
se em visita in loco, em 15/08/2017, que a obra encontrava-se com execução paralisada e
inacabada, sem definição de reinicio da obra, conforme fotos no campo evidência e relatório
de vistoria realizada em 13/10/2016, pela empresa de supervisão contratada pelo FNDE. O
Termo de Compromisso PACZ 7173/2013 está vigente até 30/05/2018.
Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle
SIMEC, em 03/10/2017, verificou——se que a obra estava com execução física de 16, 32%,
sendo a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE, CONCREMAT Engenharia e
Tecino ogia S/A em 03/10/2016. Foram repassados até o momento R$ 405. 321, 75

—

(quatrocentos

e

correspondente

a

cinco mil, trezentos
20,77% do total.

e

Vinte

e

um reais

e

setenta

e

cinco centavos),

Evidências:
Telas de consulta do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle SiMEC, Obras 2.0, em 19/10/2017 e relatório fotográfico das escolas visitadas,
conforme demonstrado a seguir:
—

-

Ohm

11.)

1005962

-

Creche Riacho Seco

.

,o». um

Obra ID 1005962

-

Creche Riacho Seco
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Obra 1D 1005962

—

Obra ID 1005962

Creche Riacho Seco

-

Creche Riacho Seco

Análise da equipe:
A creche prevista para a construção com recursos do PACZ, por meio dos
Termo de Compromisso nº PAC2 7173/2013, foi iniciada fisicamente, porem, atualmente
esta obra, sob o ID nº 1005962 (Riacho Seco), está paralisada conforme visita "in loco" da
equipe de auditoria, com execução de 16,32% (% Executado Empresa Consultado no
SIMEC). A obra inacabada descumpre o disposto no artigo Sº lnc ill letra ”e" da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue: e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuad.a(s) no Termo
de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obra(s). O caput do Termo de Compromisso PACZ nº
7173/2013 também dispõe que a Prefeitura de Curaçá/BA "se compromete a executar as
ações do termo de compromisso supracitado".
—

No que se refere a supervisão da empresa CONCREMAT Engenharia e
Tecnologia SIA, em 03/10/2016, foi considerado na Vistoria realizada que a execução fisica
da obra corresponde a 16,32%, quantidade inferior ao apresentado pela Prefeitura
Municipal, que informa 0 22,19%. Conforme consultado do Sistema SIMEC, em ()8/08/2017,
foi registrado pela empresa fiscalizadora que o sistema de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA) foi executado em desacordo com o projeto.
Dessa forma, mantém—se a constatação e, considerando a vigência do Termo
de Compromisso em 30/05/2018, para & DIGAP avaliar a situação apresentada, visando
assegurar a imediata retomada da obra para que esta possa ser concluída na maior
brevidade possivel e cumprir sua função social ou a reposição dos recursos federais ao

erario.

Recomendações:
4.4.1 Á DIGAP

Avaliar imediatamente

a

situação da obra, adotando iniciativas que garantam
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adequada continuidade da obra considerando que a vigência do termo de
compromisso
não expirou (vigente até 30/05/2018), adotando, se eventualmente
necessário, iniciativas
visando resguardar os cofres desta Autarquia.
a

4.5 Restrições/inconformidades apontadas no SIMEC.
Fato:
Foi verificado no SIMEC - Obras 2.0, apontamentos de restrições e
inconformidades referentes às obras do Proinfância ID nº 1005962 - Creche Riacho Seco e
ID nº 20128, em situação de “aguardando providência e/ou correções" desde as
datas
de 04/11/2016, 04/08/2017 e 08/09/2016, sem a devida manifestação
da Prefeitura
Municipal, contrariando o disposto no art. 10 da Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012,
e alterações posteriores.

Evidências:

Relatório extraído do Sistema SIMEC

-

Obras 2.0, aba 'Restrições

e

lnconformidades', em 08/08/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 027-004/2017, de
5/08/2017, a Prefeitura Municipal de Curaça/BA apresentou cópia da Ação Civil Pública
de
Ressarcimento ao Erário por Ato de improbidade Administrativa C/C Pedido de Liminar,
sob
o nº 8000670—66.20178.05.0073, sem outras manifestações.
11

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

no SIMEC.

Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1. A DIGAP

Avaliar imediatamente

situação de cada obra, adotando medidas junto à
o imediato saneamento das
inconsistências e a adequada continuidade da execução das obras das unidades do
Proinffância e a consumação da política pública, adotando ainda, se necessário,
iniciativas
a

Prefeitura Municipal de Curaça/BA que garantam

,—
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Visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.6 Desconformidade dos dados informados no SIMEC

Fato:
Foi verificado no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba "Cadastro da Obra", em
08/08/2017, que a obra ID nº 20128, Creche SAAE, encontrava—se com a situação
"Paralisada". Em consulta ao mesmo Sistema e aba, em 31/10/2017, está. registrado que a
situação está como obra "Inacabada“, no entanto, a obra encontra-se em funcionamento,
conforme demonstrado no relatório fotográfico, no campo “Evidências".

Evidências:
Relatório extraído do Sistema SIMEC Obras 2.0, aba "Cadastro de Obra“,
extraída em 08/08/2017 e 31/10/2017 e relatório fotográfico, & seguir:
—

ª

-

'

2’

~

Obra ID nº 20128

-

;;;

v

fin—utª

-

:
K

M.;—,ª

.

Creche SAAB, em funcionamento

Obra II) nº 20128

R.F.Nº 23/2017 IPREF MUN DE CURACA

-

Creche SAAE, em funcionamento

~

(
~

Obra li.) nº 20128

—

Creche S.A/ti;, em funcionamento

Obra 1D nº 20i28 - Creche SAAE, em funcionamento

Análise da equipe:
Conforme consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação SIMEC e em decorrência da inspeção in loco da
Equipe de auditoria do FNDE, verificou—se divergência entre o status apresentado no SIMEC
obra "inacabada" e a real situação da obra, que está aparentemente acabada e em
funcionamento.
—

«

—

A desconformidade de informações inseridas no SIMEC prejudica o
monitoramento realizado pelo FNDE, contrariando a letra "f", do item 111, do art Sº da
Resolução (ID/FNDE nº 13/2012, que determina a obrigatoriedade ao executor em manter
atualizado os registros da execução das obras no Sistema SIMEC, cientificando 0 EN DE
sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e informações no
Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.
Dessa forma, permance a constatatação.

Recomendação:

4.6.1Á DIGAP
Avaliar a situação apresentada quanto as desconformidades de informações
no SIMEC e a real situação da obra e, se for o caso, notificar a Prefeitura Municipal de
Curaçá/BA para que regularize os registros no SIMEC, adotando outras medidas corretivas
que se entenda necessárias, a fim de corrigir as desconformidades de informações
apresentadas no SlMEC.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.7 e 1.8, 2.6 e 2.7, 4.4 a 4.6
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
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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 1.6, 1.9, 2.1 a 2.5, 2.8, 3.1
auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados
ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

a 3.4, 4.1 a 4.3 os achados de

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

6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.7, 1.8, 2.6 e 2.7, devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento
(DlPLA)da Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados,- e c) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
AUDIT, bem como demandas outras e denúncias recebidas na Ouvidoria do FNDE.

6.3. a DlRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE em
razão das atribuições inerentes a esse Conselhos, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido nos itens 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselhos, extrato deste Relatório de Auditoria para
_

—

—
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conhecimento do contido no item

2

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

PNATE ;
6.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (Proinfância); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 4.4 a 4.6 devendo, no prazo máximo de 30 dias,

comunicar

Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
as recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise
técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados; c) para considerar as questões apontadas neste
relatorio 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.
à

6.5. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

—

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

6.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DlRAE, contidas nos subitens 1.7, 1.8, 2.6 e 2.7; e & DIGAP contidas nos subitens 4.4 a 4.6.
6.7. a Prefeitura do Município de Curuçá/BA, para conhecimento e adoção de
medidas que julgar pertinentes em relação as constatações elencadas no presente Relatório
de Auditoria.

'Em

18/09/2017

~

DlVAP/CORAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 23 /2017
DESPACHO

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

Em

ªjª/__ãâ
Chefeda ÉpIVAP
Fªx

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em gal—(ll

7'

~

Coordenadora da CORAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das (::onstatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0644535).

Em

{ii/£1
Auditor—Chefe

~
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