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. 24 /2017

PREF MUN DE GRAVATAI RS

Auditoria realizada no período de 20

a 26 de agosto de 2017, com o oi:)jetivo

verificar

a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os inacroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,

de

Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando—se programas definidos no
Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado de
Auditoria Interna - PDM-2017, verificando os seguintes programas:
—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - 0.5. nº 159/2017,
referente ao item-76 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
160/2017, referente ao item 77 do PDAl PAINT/2017 Anexo lll. Temas: Gestão—Financeira;
Monitoramento e Controle Social;
—

—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE'ESTRUTURA / ACESSlBlLlDADE, exercício
2016 0.8. nº 161/2017, referente ao item 78 do PDAI PAINT/2017 Anexo lll. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
—

—

PAC

—

ll / PROINFANCIA,

exercício 2012 0.8. nº 162/2017, referente ao item 79 do PDAl
Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
—

PAINT/2017
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$ 1.392.100,80
;
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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 - PDA].
de Alimentação Escolar

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

TEMA

]

[

Gestão Financeira

Monitoramento

[

Controle Social

I

PERÍODO EXAMINADO

H

Abril/2017

][

&

]

22/08/2017

I

Agosto/2015 a Agosto/201 7

“

janeiro/2015

H

a

[

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:
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 especifica aberta no
”Banco do Brasil, em consonância com o artigo Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 6.221—4, agência 883-4, Banco do Brasil, dos meses de abril

ajulho de 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. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução
(JD/"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 fiº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 6.221—4, agência 883—4, Banco do Brasil, meses de abril a julho
de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 6.221-4, agência 883—4,
Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e no art. 4-9 da Resolução nº
44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Resolução (JD/FNDE nº

Fato:
No quadrimestre observado, abril a julho de 2017, não se identificaram
débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 4° da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 6221-4, agência 8834, Banco do Brasil, meses de abril a julho
de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 6.221—4, agência 8834,
Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram débitos
pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

1.4 Evidências de oferta “de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
53%a
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NO período analisado, 01/04/2017 a 22/08/2017, verificou-se evidências de
oferta de alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no
campo evidência, entre as quais: aplicação de R$ 1.598.932,53 (um milhão, quinhentos e
noventa e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três 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 utilizados 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 lll do campo "Evidências“.

Evidências:
Telas de consulta no Sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 6.221—4, agência 883—4, Banco do Brasil, meses de abril a
julho de 2017. Conforme amostra, Cópias de notas fiscais, comprovantes de recebimento dos
gêneros alimentícios nas escolas, Movimento Mensal de Gêneros, Demonstrativo Mensal de
Distribuição de Refeição e Consumo de Gêneros Alimentícios nas Escolas e relatório
fotográfico das escolas visitadas, conforme quadros I, II e III:

Quadro I: Amostra das Notas Fiscais de aquisição de gêneros alimentícios.

“Nº Nota Fiscal” Data “Valor R$]

Fornecedor

i

COOPERATIVA DOS TRAB. ASSENT.
DA REGIAO DE PORTO ALEGRE
IAM ALIMENTOS LTDA

][

[ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA

H

lCOORERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALM

IL

MACROERUTA ATACADO DE FRUTAS E
VERDURAS LTDA

53235

29/03/17 39'697'60

4.054

[li7/03/17[l59.576,40[

15.176.515

”18/05/17” 7.382,45[

422918

“26/05/17H14.280,00[

7988

19/07/17

.

9.213,44

Quadro II: Comprovante de Recebimento, Movimento Mensal de Gêneros e
Demonstrativo Mensal de Distribuição de Refeição e Consumo de Gêneros Alimentícios nas
Escolas.

Data do
Mês do Movimento e
Recebimento
Demonstrativo

Codigo/Escola Mummpal
[43068901

-

EMEF ANTONIO AIRES DE ALMEIDA

ll

07/07/17

II

Não copiado

!

-

43068910 EMEE DORlVAL CANDIDO LUZ DE
OLIVEIRA
[43069282

_

EMEF MURIALDO

148069460

-

EMEE CECILIA MEIRELES

[43069576
~

-

EMEE BRENO JARDIM GARCIA

43169791 -EMEE PREFEITO JOSE LINCK

143069509

-

EMEE VINICIUS DE MORAES

.

23/06/17
[]

14/08/17

H

08/08/17

"

24/04/17

][

07/08/17

]]

12/06/17
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Não copiado

H

Não copiado

H
H

H

l

l

Não copiado

]

julho/2017
junho/2017
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Data do
Mês do Movimento
Recebimento
Demonstrativo

Código/Escola Municipal
[43069517—EMEF SANTA CECILIA

Quádro

III:

H

21/08/17

LL

(3

Não copiado

Relatório Fotográfico.

~~
.“

_

43182445 EMEI BEM-ME-QUER
—

_

_
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M 24/08/17
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“43068731.

«

EMEF MARIANTE SOARES PACHECO EM 24/08/17
—

~
W...
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43068960 EMEF SANTA CRUZ » EM 24/08/17
—

~

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo "evidência" quadro III, no período de 20 a 26/08/2017, verificou-se que houve
evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no periodo
examinado, 01/04/2017 a 22/08/2017, 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 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Verificou—se nos locais de armazenagem e preparo da merenda as seguintes
inadequações: ausência de tela milimétrica em janelas e basculantes, paredes trincadas,
objetos alheios ao preparo dos alimentos, compartilhamento inadequado de refrigeradores
para guarda de produtos encaixados e outros alimentos, guarda de frutas em recipientes
inadequados (bacias) e alimentos em contato com o piso.

Evidências:
Relatório fotográfico, conforme amostra a seguir:

RFNg 24/2017 IPREF MUN

DE GRAVATAI
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EMEF BRENO ]ARDIM GARCIA - EM 23/08/17
zm

-

~

~

~~~ ~~~~
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~

UZ DE OLIVEIRA

-

EM 22/08/17

'

R.F.Nº 24/2017 IPREF MUN DE GRAV/XTN
,.
(»

~

EMEF SANTA CECILIA - EM 23/08/17

EMEF VINÍCIUS DE MORAES

-

EM 22/08/17

Manifestação da entidade:
Foi apresentada a Solicitação de Auditoria nº 032—003/2017, (le 24/08/2017,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato constatado, porém até a conclusão do
relatório não houve manifestação por parte da Entidade.

Análise da equipe:
A Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2003, que dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, estabelece, em seu art. 33, caput e § 4, que:

Art. 33

Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão

atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA do Ministério da Saúde - MS e pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.
—

—

adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte,
estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições
higiênicosanitárías ate' o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

§49 Cabe às EEx. ou às UEX.
a

O Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação,
expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, através da RESOLUÇAO
RDC Nº 216, de 15/09/2004, dispõe em seu anexo, item 4, sobre:
—

4 BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Çx
“É“;
g3
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4.1.3 As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso,
impermeável e lavável, Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de

rachaduras,

trincas,

goteiras,

vazamentos,

infiltrações,

bolores,

descascamentos,dentre outros e não devem transmitir contaminantes aos alimentos.
4.1.4 As portas e as janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes. As portas da
área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento
automático. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de
alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas
para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem ser removíveis
para facilitara limpeza periódica.

[...]
4.1.7 As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos
em desuso ou estranhas ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais.

[...]

47.6 As matérias—primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados
sobre paletes, estradas e ou prateleiras, respeitando-se o espaçamento mínimo
necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso,
desinfecção do local. Os paletes, estrados e ou prateleiras devem ser de material liso,
resistente, impermeável e lavável.
I...]
4.8.3 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de
minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve—se evitar o contato direto ou
indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.

Diante do exposto, mantém-se a constatação.

Recomendações:

1.5.1ÁDIRAE

Notificar

&

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório

fotográfico pertinente a cada uma das escolas Visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,
listadas no campo ”Evidências“ de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas & sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.
1.6 Conformidade na constituição do Conselho.
F ato:

Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
—

KEN9 24/2017 /

PREF MUN DE GRAVATAI

21/08/2017, verificou—se que a constituição desse Conselho de Gravatai/RS está em
conformidade com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual>Consulta Espelho do CAE, Acesso
em 09/08/2017, reunião com membros do CAE, em 21/08/2017, conforme registro em Ata.

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

1.7 Disponibilização pelo gestor de
Conselho.
do
atuação

infraestrutura necessária para

Fato:
Conselho recebe da Prefeitura Municipal infraestrutura necessária para
plena execução das atividades de sua competência tais como: disponibilidade de
equipamento de informática,- material de expediente; transporte para deslocamento dos
membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades e local com condições
adequadas para as reuniões, porém foi declarado que esse local não é exclusivo para o
Conselho.
O

Evidências:
Ata de Reunião, de 21/08/2017, realizada entre a equipe de auditoria e os
membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE e item 15 do Relatório de Gestão,
constante no Sistema de Gestão de Conselhos- SlGECON/FNDE.
—

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura Municipal para a execução das
atividades do CAE vai ao encontro do previsto no art. 36 da Resolução nº 26, de 17/06/2013.

1.8 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 - SIGPC, em
28/04/2017, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestação de
contas do exercício de 2016, em 23/05/2017, dentro do prazo para envio que seria até a data
de 05/10/2017.
—

§'\

Evidências:

ªx

x.

x \

».
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ª
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Tela de consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na
data de 21/09/2017, e reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE,
conforme Ata emitida, em 21/08/2017.

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, dessa forma ficou demonstrado que o CAE cumpriu com a atribuição
de analisar a prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução
do Programa no SlGECON Online, conforme estabelecido no art. 35, III, da Resolução
(:D/FNDE nº 26, de 17/06/2003.

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 o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 28.416,15
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

L
]

]

I

PERÍODO EXAMINADO
Abril/2017 a 22/08/2017
Agosto/2015 a Agosto/2017
Janeiro/2 0 1 5 a Agosto/2 O 1 7

][

Gestão Financeira

Monitoramento
Controle Social

][

]L
H

[

[

l

I

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
...
N
.
Emanceu‘a, Monitoramento e Controle Soeial e estao
dispostas na forma de constataçoes
consignadas neste Relatório.
.

.

.

'—

Constatações:

,“
A}:

ªn,.

&
ã
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2.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período analisado, 01/04/2017 a 22/08/2017, os repasses dos recursos
financeiros ao PNATE foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução
(ID/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 58.837-7, agência nº 8834 Banco do Brasil, do período de

lº de abril. de 2017 a 22 de agosto de 2017.
Análise da equipe:

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

CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período examinado, 01/04/2017 a 22/08/2017, 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 Alº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 58.837-7, agência nº 8834, Banco do Brasil, do periodo do

lº de abril a 22 de agosto de 2017.
Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 58.837—7, agência nº
883—4, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
cumpridos.
foram
44/2011

§§

lª

e 29,

Art.

49 da
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Resolução CD/FNDEínº
“

Fato:
No período observado, ].º de abril a 22 de agosto de 2017, não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ 1g 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 58.837-7, agência nº 883-4, Banco do Brasil, do período de
1 º de abril a 22 de agosto de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 58.837-7, agência nº
Banco do Brasil, especifica do Programa, evidenciou—se que não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
883—4,

2.4 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, verificou—se que a
constituição desse Conselho de Gravataí/RS está em conformidade com disposto no artigo
24 da Lei nº 11494, de 2007.

Evidências:
Consulta ao sistema SIMEC/MEC, em 07/08/2017, e Ata da Reunião com
membros do CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, na qual foram inseridas as respostas ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

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

2.5 Ausência de disponibilização pelo gestor de
necessária para atuação do Conselho.
Fato:
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infraestrutura

Os membros do CAOS—FUNDEB

informaram que, embora não tenha sido
solicitado formalmente da Prefeitura Municipal de Gravataí—RS, esta Entidade Executora
não está disponibilizando infraestrutura necessária para atuação desse Conselho, como: sala
apropriada para reuniões, transportes para o exercício das atribuições do Conselho,
equipamentos e material de expediente.
Evidências:
Ata da Reunião com membros do CACS/FUNDEB, de 21/08/2017, na qual
foram inseridas as respostas ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

Manifestação da entidade:
Foi apresentada a Solicitação de Auditoria nº 032—003/2017, de 24/08/2017,
na qual foi solicitada justificativa da Prefeitura quanto ao fato constatado, porém até a
conclusão do relatório não houve manifestação por parte da Entidade.

Análise da equipe:
A ausência de manifestação da prefeitura

a

Solicitação de Auditoria corrobora

a constatação.

A ausência de disponibilização de infraestrutura necessária a atuação do
CACS—FUNDEB vai de encontro ao disposto no art. 25, § 10, da Lei Federal nº 11.494, de
20/06/2007, o qual estabelece que o conselho do FUNDEB não contará com estrutura
administrativa própria, incumbindo ao Município garantir infraestrutura e condições
materiais adequadas à execução plena das competências desse conselho.

Recomendações:
2.5.1 A DIRAE:

Notificar

Prefeitura Municipal de Gravataí

para que em prazo certo
comprove perante () FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas Visando assegurar ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS FUNDEB,
infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas
atribuições como órgão de controle social.
a

»

RS

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

Programa.
F ato:

Na data dos trabalhos de auditoria, verificou—se que a prefeitura havia
disponibilizado a prestação de contas do PNAT 13/2016 no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas SlGPC, em 26/04/2017, porém o CACS—FUNDEB ainda não havia emitido o Parecer
sobre a prestação de contas apresentada pela Prefeitura, tendo como prazo final no SIGPC,
05/10/2017, definida após nova prorrogação de prazo estabelecida pela Resolução (JD/FNDE
—

&,
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Nº 10, de 09/08/2016. Verificou—se, agora, que o CAOS-FUNDEB emitiu parecer no dia
09/10/2017, 4 (quatro) dias depois do prazo final previsto.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), de 21/09/2017 e de 06/11/2017, e Ata da
Reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, na qual foram inseridas as
respostas ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

Manifestação da entidade:
Questionado sobre a emissão do parecer de prestação de contas do
PNATE/2016, & Presidente do GAGs-FUNDEB justificou que não possuia senha para acesso
a Sistema SIGECON.

Análise da equipe:
Verificou-se que o Parecer de responsabilidade do CACS/FUNDEB sobre a
prestação de contas do programa do exercício de 2016, foi emitido em 09/10/2017, com 4
(quatro) dias de atraso em relação ao prazo final. A prestação de contas do programa
encontra—se com status de "aguardando análise" no SlGPC, e não consta nenhum efeito
suspensivo, no SIGPC, relacionado ao atraso na emissão do Parecer.
2.7 Não observância de disposições regulamentares para o veículo ou

embarcação.
Fato:
Não foi comprovado que os ônibus escolares contratados com recursos do
PNATE estão atendendo a todas as exigências do Capítulo XIII da Lei nº 9.503, de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), pois não foi apresentado os seguintes documentos
pertinentes aos veículos: autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito
dos Estados para o transporte de escolares, inspeção semestral para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança e certificados de aprovação dos condutores em
curso especializado para condução de escolares.

Evidências:
Inspeção por amostragem em veículos contratados para o transporte de
escolares, conforme relatório fotográfico:
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Foi apresentada a Solicitação de Auditoria nº 032—003/2017, de 24/08/2017,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato constatado, porém até a conclusão do
relatório não houve manifestação por parte da Entidade.

Análise da equipe:

Capítulo
termos:

Xiii

As exigências para os veículos condutores de escolares estão contidas no
da Lei Federal nº 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), nos seguintes

Art. 136.

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

[...]

II

-

inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios

e

de

seguranca,-

[.,]
Art. 137. A autorização

a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte
interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada
a condução de escolares em número superior a capacidade estabelecida pelo
fabricante.

Art. 138.

condutor de veiculo destinado à condução de escolares deve satisfazer os
seguintes requisitos:
O

[...]
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN.

Portanto, considerando
exigências, permanece

a

a

não comprovação do cumprimento dessas

constatação.

Recomendações:
2.7.1 A PREFEITURA:

para que adote as medidas com vistas a observância das normas estabelecidas
no Código Brasileiro de Trânsito, notadamente quanto aos condutores de transporte de
escolares, bem como da obrigatoriedade de Certificado de Registro de Veículo ou Registro
de Propriedade da Embarcação em nome da Entidade e da devida regularidade junto ao
órgão competente, conforme previsto nas normas do Programa.

2.8 Descumprimento de cláusula contratual.

ix

à

Fato:
Foi verificado

o

descumprimento parcial do objeto do Contrato nº 17/201El5f

&
.
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pois foi estabelecido no subitem 2.1 que "O objeto do presente contrato consiste na locação
de veículos de grande porte [...]" e no subitem 4.1 que "[...] Locação de ônibus para 40
passageiros [...]", porém foi verificado que algumas rotas estão sendo executadas com
veículos de menor porte e com quantidade inferior aos 40 (quarenta) passageiros
estabelecidos no contrato.

Evidências:
Contrato nº 17/2016 e Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo
CRLV dos veículos de Placa: lXD9906/RS 28 Passageiros, lXQ2885/RS - 34 Passageiros e
IUL1820 31 Passageiros.

—

—

—

Manifestação da entidade:
Foi apresentada a Solicitação de Auditoria nº 032-003/2017, de 24/08/2017,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato constatado, porém até a conclusão do
relatório não houve manifestação por parte da Entidade.

Análise da equipe:
O descumprimento de cláusula contratual contraria o disposto no art. 66 da
nº
Lei
8666/1993 o qual estabelece: ”O contrato deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial".

Recomendações:
2.8.1 A PREFEITURA:

Para que exija do contratado, nos termos das normas do Programa, a
prestação dos serviços de transporte dos escolares nos termos das cláusulas avençadas no
contrato , conforme determina a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
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 ( U Ex),
às escolas públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 10.000,00
Extensão dos exames:

(

1\
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheirorçxº
Direto na Escola PDDE Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a
—

—

%
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aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Terna foram examinadas considerando os

seguintes períodos:

TEMA

[

[

[

[

PERÍODO EXAMINADO

[[

Gestão Financeira

[[

Acessibilidade

[[

outubro/2014 a agosto/2017
janeiro/2016 a agosto/2017

Monitoramento

[[

janeiro/2016 a agosto/2017

[

[

[

I

Informação:
As questões apreciadas

contextualizain

Financeira, Acessibilidade e Monitoramento
consignadas neste Relatório.

e

seguintes Temas: Gestão
estão dispostas na forma de constatações
os

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica das Unidades Executoras constante do campo
“evidências“ abertas no Banco do BrasiL em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:

:

Telas de consulta no portal do FNDE, de 21/08/2017, referente as
transferências de recursos e extratos bancários das seguintes Unidades Executoras:

Extratos bancários do Banco do Brasil
Unidade Executora

”.

D01 ival

A

S/A

A 9 ência

Conta
Corrente

Período

883—4

60898-X

02/10/2014 a
08/08/2017

59.293-5

05/05/2014 a
31/08/2017

.

Candido de Luz

,

Bem me Quer
.

_

_

883-4

.

ivete Seiafini

:

882-4

67173—8

1

01/12/2016a
31/08/2017
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Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE foram mantidos e
movimentados nas contas específicas do Programa, de cada Unidade Executora, conforme
previsto no Art. Zº do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da Resolução (JD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos não movimentados por meio eletrônico.

Fato:
A Unidade Executora Dorival Cândido Luz efetuou os pagamentos das
despesas com recursos do PDDE Acessibilidade mediante a emissão de cheques,
contrariando o previsto no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa
ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes ao extrato bancário, da
seguinte Unidade Executora:

Escola

“Banco TIAgéncia ”Conta Corrente “Período
02/10/2014

Dorival Cândido da Luz

Brasil

8834

60898-X

a

08/08/2017

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 032—002/2017, a Prefeitura, por
meio de Ofício s/n , apresentou a seguinte justificativa:

Em resposta S.A. Nº 032—002/2017, esclarecemos que os pagamentos
utilizando os recursos do PDDE realizados por meio de cheques nominativos
ocorrem conforme rege o Art. 14, §19, Alínea B, e § 2º da Resolução/CD/FNDE
nº 10, de 18 de abril de 2013, o qual, segundo interpretação desta Secretaria,
admite a realização através desse mecanismo.

Conforme consulta desta Secretaria a instituição bancária detentora das
contas específicas para os recursos federais tais contas, para movimentação
financeira da UEX, necessitam da anuência e conformidade de (JZ/dois)
ordenadores de despesas, formal e legalmente instituídos. Nestes termos, a
instituição bancária informa que não possui mecanismos e procedimentos
para operacionalizar as movimentações financeiras por meio eletrônico
através de cartão magnético com 02(dois) ordenar/ares.

Análise da equipe:
,,
..

xx
XXX
.i

ªs
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Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº44/2011.
Contudo, 0 FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 29 do Art. 14 da
citada Resolução:
"§ 29

Independentemente da Écondição 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 I a
IV deste artigo.”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima

citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Gravataí/RS 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.

§§

lº

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

e

Fato:
Nos periodos observados, conforme descrito no campo "evidência", não se
identificaram débitos pertinentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
especifica das Unidades Executoras: Dorival Cândido Luz, Bem me Quer e Ivete Serafini,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do art. tiº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, de 21/08/2017, referente as
transferências de recursos e extratos bancários das seguintes Unidades Executoras:

Extratos bancários do Banco do Brasil
.

Unidade Executora

S.A
A

.

Agenma

t

C on a

Corrente

,

Periodo

Dorival Candido da Luz

883-4

60898—X

02/10/2014
08/08/2017

Bem me Quer

8834

59'293'5

05/05/2014 a
31/08/2017

883—4

67173-8

“.

.

A

.

.

Ivete Serafini
_
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Manifestação da entidade:
Com base nos extratos bancários das contas correntes constante do campo
evidência, evidenciou-se que não houve débito de tarifas bancárias pela movimentação das
contas correntes específica do Programa, bem os recursos foram devidamente aplicados no
mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011

3.4 Execução do plano de ações proposto pelas UExr
Fato:
Em visita da equipe de auditoria ao município no periodo de 21 a 25/08/2017,
na Unidade Executora Dorival Cândido Luz beneficiada com recursos recebidos do PDDE—
Acessibilidade, verificou—se que foram executados os serviços e adquiridos os bens,
conforme previsto no Plano de Ação proposto.

Foi observado que a escola implementou o seguinte:
a) reformas e adaptações necessárias a adequar o acesso de estudantes com.
limitações de mobilidade, encontrando—se essas reformas e adaptações, bem realizadas, tais

como: passarela coberta no portão da entrada ao prédio, para melhor acesso nos dias de
chuva e colocação de piso e contrapiso com material incluso e instalação de corrimã os no
pátio da escola com pintura verde; e
b) aquisição de equipamento permanente, bebedouro inox conjugado, volta do
as necessidades especiais dos alunos, o qual encontrava-se aguardando instalação, no dia da

visita.

Evidências:
Notas fiscais e fotos de visita à referida escola
equipe de Auditoria em 22/08/2017, conforme a seguir:

“Discriminação“NF/Recibo

Empresa
Ideal Toldos
Ind. Corn.
Plásticos Ltda
ME
Doneda &

Mªºhªãdº.
Metalurgica
Ltda ME
—

_

e

questionário aplicado pela

“Data

"Valor R$

Toldo modelo
Túnel medindo
6,00111 X1,4Orn
na cor verde

000680

10/03/2017

1.800,00

Confecção e
instalação de
Cémmaos “º
patio da escola
com pintura na
cor verde

109

14/03/2017

1.955,00

[

,

,.
('

wk

!..—

,«
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Doneda &
Machado

Metalúrgica

Colocação e
piso e
contrapíso com

Ltda

material incluso

—

ME

121

Bebedouro inox
conjungado,
014564397
marca Venâncio
220 V

Laídes María
Gonçalves

02/05/2017

1'730’00

27/03/2017

920,00

—

~

~

d“

Instalação de corrim'ãos no pátio da escola.

("mu-a

~
~

Bebedouro conjugado não instalado.

'N

~
~
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Colocação de piso e contrapiso

Análise da equipe:
A execução do plano de ação da Escola contemplada com recursos do PDDE—
acessibilidade mostrou—se adequadas à mobilidade dos alunos com limitações, bem como os
materiais adquiridos estavam de acordo às necessidades especiais dos alunos indicando de
que a unidade executora Vêm cumprido o objeto do programa, conforme previsto no plano
de ação proposto.

3.5 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Verificou—se que as Unidades Executoras Bem Me Quer e lvete Serafini
beneficiadas com recursos recebidos do FNDE não utilizaram os recuisos repassados a
conta do PDDE/ESTRUTURA

No entanto, foram verificadas ações de acessibilidade no âmbito dessas
unidades escolares visitadas, encontrando—se essas reformas e adaptações, tais como:
alargamento de portas, reforma de banheiros, aquisição de materiais pedagógicos e
equipamentos.

a.

Constam nas prestações de “contas as reprogramações dos valores destinados
ações de Acessibilidade para o exercício de 2017.

Evidências:
Inspeção in loco nas Unidades Escolares: Bem Me Quer

dias 22 e 24/08/2017, respectivamente, Relatório fotográfico
conforme quadro demonstrativo.

e

Ivete Serafini, nos
extratos bancários,
e

~
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Extratos bancários do Banco do Brasil
S/A

Escola

.

A

AgenCla

Bem me Quer
,
ivete Sexaflm
.

_

__

t

C on a

Corrente

,

Penedo

883-4

59.293-5

05/05/2014 a
31/08/2017

883-4

67173—8

01/12/2016 a
31/08/2017

~

~ ~
~~
~

F..M

mm: Serafini » Sala de recursos.

EM Ivete Seraﬁni - Porta alargada.

EM lvete Serafini Banheiro adaptado»
—

R.F.Nº 24/2017 / PREF MUN DE GRAVATA]

~

~

~

26 de 51

«WM

~~

Análise da equipe:
As atividades relacionadas à execução do PDDE—Acessibilidade não foram
executadas, bem como os planos de ação referente a execução dos recursos estavam em

elaboração/planejamento.
A não utilização dos recursos repassados pelo programa as contas correntes
das unidades escolares: Bem Me Quer e Ivete Serafini, evidencia fragilidade no
planejamento por parte dos gestores das unidades executoras, o que pode acarretar prejuízo
ao programa nas ações propostas.

Recomendações:
3.5.1 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.
3.6 Escola adequada ao aluno cºm deficiência.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município no periodo de 22 a 25/08/2017, nas
Escolas constantes do quadro evidências, foi verificada a existência de acesso aos
portadores de necessidades especiais com a implementação de reformas e adaptações
necessárias a adequar o acesso de estudantes e demais portadores com limitações de
mobilidade, encontrando—se essas reformas e adaptações, tais como: reformas de banheiros,
construção de rampas, alargamento de portas, sala de recursos, entre outros, na maioria
dos casos, bem realizadas.

Evidências:
Entrevista: com diretores, professores, relatório fotográfico e inspeção in loco
nas unidades escolares no período de 22 a 25/08/2017, conforme quadro demonstrativo:

N9

Escola

01

Prefeito jose

Responsável pela

informações

mk

—

Profª—

Sala de recursos
~

03

04

Breno Jardim Garcia

Antonio Aires de Almeida

-

Secretária

_Profa. Sala

i‘\

\&

fªiª

de

recursos
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~
~
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_
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—

05

[06

Murialdo

Supervisora

Diretor

“Cecília Meireles
,

.

.

07

Santa Geoilia

08

Cerro Azul

[09

“Santa Cruz

-

Supervisora

—
—
Profa. Saia de recursos

[L—-

10

Castro Alves

11

Antonio Ramos da Rocha

Diretora

l

”

Diretora

—-

—

Vice Diretora

~~
~
12

Cebolinha

Diretora

EMEF Vinicius de Moraes

-

Porta alargada

EMEF Vinicius de Moraes - Banheiro adaptado.

~

“É.
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Sala de recursos.

EMEF Cccﬂia Men-eles «jogas pedagógicos,
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EMEF Cebolinha

—

Mesa adaptada.

Análise da equipe:
As Unidades Escolares não contempladas com recursos do programa PDDEAcessibilidade apresentam reformas e adaptações necessárias a adequar o acesso de
estudantes e demais portadores de deficiência, encontrando-se essas reformas e
adaptações, tais como: reforma de banheiros, construção de rampas, alargamento de portas,
entre outros, na maioria dos casos, bem realizadas.
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4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2012

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Objeto do Programa: Construções de Escolas

de Educação

-

infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.299.914,59
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação

Infantil

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

As questões referentes
seguintes periodos:

a

cada Tema foram examinadas considerando os

TEMA

PERIODO EXAMINADO

Gestão Financeira

julho/2011

Monitoramento

Janeiro/2 016

&

agosto /2017
a

agosto/ 2 017

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

DA QUANTIDADE DE OBRAS:

Municipal

As construções de creches do PROINFÁNCIA foram firmadas pela Prefeitura
de Gravataí/RS e 0 FNDE por meio dos Termos de Compromisso PACZ nºs

04113/2013, 04114/2013, 05569/2013, 11311/2014, 07737/2013 e 9871/2014, e foram
verificadas pela equipe de auditoria a situação de 8 (oito) obras (amostra) conforme segue:

Termo de.
Compromisso

Objeto

04113/2013

ÉB/IIEÉIMºªªdª dº

ID

Situação atual

Vigência

19651

Em andamento
com 43,31% de
execução

26/10/2017

_

[04114/2013

a e

HEMEI Princesas

”19874

“Paralisada

\
“&

xix

”29/06/2018

]

“ªti

fi

gif
R.F.Nº 24/2017 / PREF MUN DE GRAVATA!

31 do 51

1
‘-

05569/2013

EMEI Pºrtº
Seguro

24614

Em andamento
com 18,23% de
1
execuçao

ÉÉÉIIMºrªdª dº

24615

Paralisada

24618

Em andamento
com 72,82% de
execuçao

EMEI.Pªrqºº dºs
Eucaliptos

11311/2014

N

_

EMEI Raio de

801

Em Mº

07737/2013

51451

9871/2014

fªiª)“

I

p

25/02/2018

dº

1010679

Em andamento
com 24,26% de
execução

16/02/2018

1010681

Em andamento
com 42,92% de
execução

16/02/2018

1011012

Em andamento
com 20,96% de
execução

08/06/2018

9

Essas situações descritas acima estão apresentadas nas constatações
seguintes deste Relatório de Auditoria.

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

recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em contas correntes especificas abertas no Banco do Brasil constantes do
campo evidência, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os repasses dos

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas correntes a seguir:

Termo de Compromisso

Banco

Agência

04113/2013

Brasil

883—4

,

ggªgnte

Período

488178

gªtª/ªgiª

04114/2013

Brasil

883—4

467375

05569/2013

Brasil

883—4

51269—9

ª
<i>“
ª

ªº

%%%&-3

ª
flag/3213813

5,8
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883-4

57965—3

23/01/2014 a
22/08/2017

883—4

57980-7

23/01/2014 a
22/08/2017

883-4

67713-2

20/03/2017 a
22/08/2017

.

11311/2014

Bragi]

07737/2013

Brasﬂ

9871/2014

Brasﬂ

.

.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros

transferidos pelo FNDE são mantidos e movimentados
nas contas específicas do Programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011
e art. Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do Proinfância não houve
débitos de tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes específicas, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4Q da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta correntes a seguir:

Termo de Compromisso

Banco

04113/2013

Brasﬂ

04114/2013

Brasﬂ

.

Agenc1a

.

.
Biasd

Corrente
48817—8

08/11/2011
21/08/2017

a

883—4

46737-5

22/07/2011
22/08/2017

a

883-4

51269—9

10/07/2012
21/08/2017

8

883-4

57905-3

23/01/2014
22/08/2017

a

883-4

57980-7

23/01/2014
22/08/2017

a

883—4

67713—2

20/03/2017
22/08/2017

a

,

.

11311/2014

Brasﬂ

07737/2013

Bras1l

9871/2014

Brasﬂ

.

Periodo

883*4

.

05569/2013

Conta

»

.

fªx
'º
fx
”&

f

& gg,
*—
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Análise da equipe:
Corn base nos extratos bancários das contas correntes acima do Banco do
Brasil S.A, especificas do Programa evidenciou-se que não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação das contas correntes específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ iº e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.3 Ohra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 04114/2013, referente à obra de
construção de “uma Creche do PROINFÁNClA - EMEI Princesas (ID 19874 - Metodologia
Inovadora), constatou—se em visita in loco, em 22/08/2017, que a obra encontrava—se com
execução paralisada e inacabada desde 25/05/2015, sem prazo para reinicio dos trabalhos,
conforme fotos no campo "evidência", com vigência prorrogada até a data de 29/06/2018,
para que o municipio realize as medidas necessárias para conclusão das obras.
Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle SIMEC, em 05/09/2017, verificou-se que a obra estava com execução física de 10,89%,
sendo a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE, Concremat Engenharia e
Tecnologia S/A, em 11/08/2017.
Com relação ao Termo de Compromisso PAC2 05569/2013, relativo à obra de
construção de uma Creche do PROINFÃNCIA - EMEI Morada do Vale IH (ID 24615 Metodologia Inovadora) está vigente, com data de término para 25/02/2018, que a obra
encontrava-se com execução paralisada e inacabada desde 07/08/2017, sem prazo para
reinicio dos trabalhos, conforme fotos no campo evidência.
Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle SIMEC, em 05/09/2017, verificou—se que a obra estava com execução física de 28,00%,
sendo a última vistoria da empresa contratada pelo FNDE, Concremat Engenharia e
Tecnologia S/A, em 22/05/2017.

Evidências:
Relatório Fotográfico das escolas visitadas e telas de consulta ao SIMEC,
realizada em 20/08/2017, nas obras conforme quadro demonstrativo:
[OBRAS PROINFÁNCIA
!

[1D

"CONVENIO/TC

[19874

]]41 14/2013

24615

5569/2013

“OBRAS
“Princesas

Morada do Vale III

R.F.Nº 24/2017 / PREF MUN DE GRAVATAI

[

[

! ;

“375
&

“»“.
EMEIF Morada do Vale

”I - Obra abandonada.

EMEIF Morada do Vale HI

-

Placa de identificação no chão.

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 032—001/2017, a Prefeitura., por
meio de Ofício s/n de 25/08/2017, apresentou a seguinte justificativa,:

A obra da EMEI Princesas está paralisada desde. 25/05/2015 por
descumprimento de contrato por parte da empresa MVC Componentes
Plásticos S.A., portanto, não há como sanar as restrições e inconformidades
~~
~ ‘\
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enquanto não houver empresa contratada para solucionar as mesmas.
A obra da EMEI Morada do Vale III está paralisada desde 25/05/2015 por
descumprimento de contrato por parte da empresa MVC Componentes
Plásticos S.A., portanto, não há como sanar as restrições e inconformidades
enquanto não houver empresa contratada para solucionar as mesmas.

Análise da equipe:
As duas creches previstas para a construção com recursos do PAC2, por meio
dos Termos de Compromisso nºs 04114/201 e 05569/2013, foram iniciadas fisicamente,

porem, atualmente estas obras estão paralisadas conforme Visita "in loco“ da equipe de
auditoria, com execução de 10,90% (ID 19874) e 28,00% (ID 248615).
As obras inacabadas descumpre o disposto no artigo Sº Inciso III 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) pactuada(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).

caput dos Termos de Compromissos nºs 04114/2013 e 05569/2013, também
dispõe que a Prefeitura de Gravatai/RS "se compromete a executar as ações do termo de
compromisso supracitado".
O

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.3,1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação das obras, adotando iniciativas que
garantam a adequada continuidade da obra considerando que a vigência do termo de
compromisso não expirou, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres desta Autarquia.
4.4 Obra(s) em andamento.
Fato:
Em relação aos Termos de Compromissos PAC2 nºs 4113/2013 (lD 19651
EMEI Morada do Vale 11), PAC2 nº 055,6'9/2013 (ID 248614 EMEI Porto Seguro e ID
248618 EMEI Parque dos Eucaliptos alterada para Tom Jobim), 11311/2014 (ID 1010679
EMEI Raio de Sol), PACZ nº 07737/2013VQID 1010681 EMEI Bem Me Quer) e PAC2 nº
9871/2014 (ID 1011012 EMEI Costa do Ipiranga), referente as obras de construção de
Creches do PROINFANCIA, constatou-se que as obras encontravam-se em andamento, com
o canteiro de obras em funcionamento conforme fotos no campo evidências.

—

—

—

—

—

—

!

l
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Nos Termos de Compromissos PAC2 nºs 4113/2013 e 05569/2013 foram
solicitadas prorrogação de prazo para que a empresa contratada possa finalizar as obras
que estavam paralisadas por descumprimento de contrato por parte da empresa MVC
Componentes Plásticos.

Termo de compromisso nº 9871/2014 foi solicitado prorrogação de prazo
para que as empresas contratadas possam finalizar as obras referentes a este Termo de
Compromisso.
O

Os Termos de compromissos nºs 11311/2014 e 07737/2013 tiveram a vigência
prorrogada para 16/02/2018, pela justificativa de atendimento das metas do PNE e do PME
em relação a oferta de vagas na Educação Infantil.

Evidências:
Telas de consulta do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controie SIMEC, Obras 2.0, em 28/08/2017 e relatório fotográfico das escolas visitadas,
conforme demonstrado & seguir:
—

*

~EME]

~

V

ª

“
'

ri

*
13.2.“
EMEI Morada do Vale II Obra
IUÇ'ID (cpu
em tons
,
trabalhando).
—

Mor

~~

EMEI Morada do Vale II O ra em andamento (patio).
—

~

EMEI Morada do Vale

H -

Obra em andamento.

f”
»

\

ªs.“., &X
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EMEI Porto Seguro Obra em andamento (cantei ro d
—

E; vm Parque

www»

.

Raio de Sol

A
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EMEI Raio de So}

-

Obra em andamento vista lateral.
—

Sol

~

«

'

www,;

.

L

~

,

,

asi

*

,

'

E; 1E1 Costa do Ipiranga - Placa de identificação.

~

».».
'_—

.

EMEI Costa do Ipiranga
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Obra em andamcnln (estrutura].

~

"X

,;
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~

~

»

»..

«&

EME! Costa do Ipiranga

—

.991:

Obra em andamento

EME] Costa do ipiranga

-

Operário trabalhando.

Análise da equipe:
Conforme verificado, as obras encontravam-se em andamento em
conformidade com os Termos de Compromisso nºs 05569/2013 (ID 248614 EMEI Porto
Seguro e ID 248618 EMEI Parque dos Eucaliptos alterada para Tom Jobim), 11311/2014
(ID 1010679 EMEI Raio de Sol), 07737/2013 (ID 1010681 EMEI Bem Me Quer) e
9871/2014 (ID 1011012 EMEI Costa do Ipiranga).
—

—

—

—

—

4.5 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Segundo consta no SIMEC (consulta em 20/08/2017), a empresa Concremat
Engenharia e Tecnologia S/A, contratada do FNDE, em Vistoria datada de 11/08/2017 foi
apontada que a execução da obra relacionada ao Termo de Compromisso (ID 19874 EMEI
Princesas) estava com 10,90% de execução, porém a informação inserida pela Prefeitura no
SIMEC em 30/08/2017, afirmava que a obra estava 35,80% executada.
—

Evidências:
Telas de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, acesso em 21/07/2017.

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 032—001/2017, a Prefeitura, por
meio de Ofício 5/11 de 25/08/2017, apresentou a seguinte justificativa:

A obra da EMEI Princesas está paralisada desde 25/05/2015 por
descumprimento de contrato por parte da empresa MVC Componentes
Plásticos S.A., portanto ocorreram depredações e vandalismo, além de ficar
exposta desde então a intempéries. Estes fatores causaram as divergências
nos percentuais executados e a situação atual em que se encontra o local da
obra.
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Análise da equipe:
Conforme consulta ao Sistema integrado de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC e em decorrência da supervisão realizada pela
empresa Concremat Engenharia e Tecnologia SIA, contratada, contratada pelo FNDE,
verificou—se divergência entre o percentual de execução da obra informado pelo fiscal
responsável da Prefeitura o qual apontou no SIMEC 35,80% de execução da obra, enquanto
a empresa de supervisão do FNDE apontou 10,90%.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.5.1 ÁDIGAP

Avaliar a situação apresentada quanto as desconformidades de informações
no SlMEC e, se for o caso, notificar a Prefeitura Municipal de Gravatai/RS para que
regularize os registros no SIMEC, adotando outras medidas corretivas que se entenda
necessárias, a fim de evitar atrasos na entrega da obra e na consumação da política pública
e, ainda, eventuais prejuízos ao erário federal.
4.6 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, em 20/08/2017, verificou—se a existência de
registro de Restrições e Inconformidades referentes às obras de Construção de Creches, e
que estão aguardando providências da prefeitura para serem sanadas. Estas Restrições e
lnconforniidades foram incluídas no SlMEC entre junho de 2014- e setembro de 2017,
conforme descrito em tabela do campo "evidência", ou seja, há restrições que aguardam
providências a três anos.

Evidências:
Telas de consulta ao SIMEC, realizada em 20/08/2017, nas obras conforme
quadro demonstrativo:
OBRAS PROINFÁNCIA

ID

CONVENIO/l" C

OBRAS

Data de inclusão das
restrições e

inconformidades
19651

4113/2013

Morada do Vale
11

REN—º 24/2017

IPREF MUN DE GRAVATAl

08/06/2017, 10/05/2017,
06/04/2017, 01/02/2016,
02/02/2015, 26/06/2014.

~
~
24W“

5569/2013

24615

74618
"

[1010679
[1010681

~
Pºrtº segurº

,

][11311/2014

“7737/2013

gamma dº Vale

01/02/2016, 07/04/2017,
19/06/2017

18/11/2014, 20/02/2015,
01/02/2016, 07/04/2017,
20/06/2017

Parque dos
Eucaliptos

29/04/2014, 11/12/2015,
11/04/2017, 19/06/2017

[Raio de 801

[25/01/2017, 22/08/2017

[Bem Me Quer

][26/07/2017, 22/08/2017

[

1

1011012

9871/2014

ªfªgª“

01/09/2017

~

~

Dntsﬁcl'runn DE

~GerzAvA‘rA

~
'

"17'
nntrmvurm.
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-
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Restrições

e
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5
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7
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Restrições
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Análise da equipe:
A aba " Restrições e lnconformidades" do SIMEC, dispõe que “somente as
RESTRIÇÓES não superadas impedem o repasse de recursos. lnconformidades, 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.

Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
restrições e inconformidades que foram incluídas no SIMEC entre junho de 2014 e
setembro de 2017, conforme descrito em tabela do campo "evidência", ou seja, há restrições
que aguardam providências a três anos.
Estas restrições e inconformidades são referentes à execução das obras de
construção das unidades do Proinfância, sem as devidas 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, por meio do Ofício 5/11, de 25/08/2017, apresentou
medidas efetivas para promover a regularização dos fatos apontados no SIMEC, porém tais
medidas ainda não foram implementadas. Assim, permanece a presente constatação.

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Gravatai/RS que garantam o imediato saneamento das
inconsistências (restrições e inconformidades) e a adequada continuidade da execução das
obras das unidades do Proinfância e a consumação da política pública,, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.
5. Conclusão:
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5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processo previsto no PAINT

respectivo, constando adiante as respectivas recomendações

e

encaminhamentos propostos.

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.5, 2.5, 3.5, 4.3, 4.5 e 4.6
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1, 4.2 e 4.4 os achados de auditoria, ainda que
sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providencias que entender cabíveis.
5.4. Nas constatações referentes aos subitens 2.7 e 2.8 as impropriedades na
operacionalização do respectivo programa devem ser levadas ao conhecimento da Prefeitura
para providências quanto a observância das respectivas recomendações formuladas por esta
Auditoria interna diretamente a tal entidade, não havendo necessidade de respostas,
ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim entenderem
pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a fiscalização acerca das
iniciativas que adotaram.

5.5. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerem as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

6. Encaminhamento:

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

“%

6.2. 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 1.5, 2.5 e 3.5 , devendo, no prazo

)
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máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da
Coordenação de Planejamento e Acompanhãmento (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 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 e 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 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.
—

—

6.4. DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens , atentando para o cumprimento das recomendações
constantes dos subitens 4.3, 4.5 e 4-.6, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar a
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; 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.

6.5. 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
DIRAE, contidas nos subitens 1.5, 2.5 e 3.5; e a DIGAP contidas nos subitens 4.3, 4.5 e 4.6.

6.7. a Prefeitura do Município de Gravataí/RS, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações contidas nos itens 2.7 e 2.8, ficando
consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

Em 29/09/2017
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 24 /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.

mªyª/ew
Chefexdeí DIVAP
K

ª

\i

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

É

ª/_£_/_M__
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 0584585).

Em

ZL/iíjw

í

Auditor-Chefe
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