~

~

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. 28 /2017

PREF MUN DE PORTO ALEGRE RS

Auditoria realizada no periodo de 14 a 18 de Agosto de 2017, com o objetivo
de verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalisticos/temas: Gestão Financei1a,lMonitoramento,
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 - PDAI/2017, verificados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- exercício de 2017- OS
nº 151/2017, referente ao item 64 do PDAI PAINT/2017- Anexo lIl. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social
—

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar PNATE, exercício
nº
2017 OS
152/2017, referente ao item 65 do PDAI PAINT/2017 - Anexo lll. Tamas:
Gestão Financeira,- Monitoramento e Controle Social.
—

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercicio 2016 - OS nº 153 /2017, referente ao item 66 do PDM
-

PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento

e

Acessibilidade.

PAC II / PROINFÁNCIA, exercício 2017— OS nº 154/2017, referente ao item
67 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira,- Contingenciamento;
Monitoramento e Controle Social.
-

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

Municípios

exercício 2017

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
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Montante dos recursos financeiros:R$ 4.986.257,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

—

A verificação considerou os seguintes periodos para cada tema:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

“Janeiro/2017 aJulho/2017

[Monitoramento

“janeiro/2 01 5

a julho/2 017

“Janeiro/2016

a julho/2017

[

~

[Controle Social

!

]

l

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 e movimentados exclusivamente na conta

específica do Programa.
Fato:
No período verificado, janeiro a agosto de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, centa corrente nº 5297—3, agência nº 3798-2, em
consonância com o Art. 29 do Decreto nº 7507/2011, e o artigo 3º da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 5297—3, agência nº 3798—2, Banco do Brasil, meses de janeiro
a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

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

(JD/FNDE nº 44/2011.

R.F.N9 28/2017 / PREF MUN DE PORTO ALEGRE

\

2 de 32

1.2 Recursos do Programa movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, janeiro a junho de 2017, a movimentação dos recursos
financeiros transferidos ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar
ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos
do caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 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 5297-3, agência nº 3798—2, Banco do Brasil, meses de janeiro
a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 5297-3, agência nº
3798-2, 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
Liº, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011, foram cumpridos.

§§

lº

e

2º, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato :
No período observado, janeiro a agosto de 2017, constatou—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 fiº 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 5297—3, agência nº 3798-2, Banco do Brasil, meses dejaneiro
a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 5297—3, agência nº
3798—2, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, constatou—se que 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 §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011.
fixa
\\\
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1.4 Emissão do parecer do Conselho sobre a prestação de contas do

Programa.
Fato:
Após disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, o
Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu em 14/06/2017, dentro do prazo para envio
que seria até a data de 15/07/2017, o Parecer da prestação de contas do exercício de 2016,
e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram satisfatoriamente
respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC,
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 10/08/2017 e
resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 10/08/2017.
—

Análise da equipe:
N ão houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercicio 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, lll, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2003.

1.5 Disponibilização pelo gestor de

infraestrutura necessária para

atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco“, bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 18/08/2017, constatou—se que o Conselho vem
recebendo da Prefeitura de Porto Alegre/RS, infraestrutura para execução das atividades de
sua competência tais como: sala (não exclusiva) disponibilizada pela SMED para execução
dos trabalhos do Conselho, espaço disponibilizado na casa de conselhos do Municipio de
PDA e transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas
atividades, conforme previsão do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

No entanto, em reunião com a equipe de auditoria em 15 de agosto de 2017, o
presidente do conselho requisitou uma sala individualizada para maior independência do
Conselho e guarda dos arquivos.

Evidências:
Ata de reunião realizada em 15 de agosto de 2017, na SMED de Porto
Alegre/RS, com a participação da equipe de auditoria e representantes do Conselho de
Alimentação Escolar.

Análise da equipe:
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Questionado em reunião do dia 15 de agosto de 2017 sobre o apoio logístico
ao Conselho, o CAE informou (com registro em Ata) à equipe de auditoria que: "o Conselho
não possui uma sala, mas a SMED disponibiliza uma sala para reuniões. Existe uma casa de
conselhos do Município de POA, o Conselho já realizou duas reuniões nesse espaço, e

posteriormente, voltou a realizar as reuniões no espaço disponbilizado pela SMED por
questão de estrutura e localização. O presidente do Conselho solicitou junto a SMED uma
sala especifica para tratativas do Conselho e uma secretária executiva".
Questionado em reunião do dia 15 de agosto de 2017 sobre apoio de
transporte ao Conselho, o CAE informou (com registro em Ata) à equipe de auditoria que:
"nunca houve prejuízo da realização do trabalho por falta de veiculo. As visitas geralmente
são realizadas às segundas feiras, por haver expediente interno e menor demanda de
utilização de veículos. O Conselho informou, também, que já houve necessidade de uma
visita emergencial, a qual foi marcada e realizada".
Com base nos trechos registrados em Ata, verifica-se que apesar da requisição
do Conselho de Alimentação Escolar quanto a melhores condições de trabalho, a SMED
procura alternativas para disponibilizar estrutura adequada para realização das atividades
do CAE. Portanto, a estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do
CAE está em consonância com o previsto no art. 36, da Resolução (ID/FNDE nº 26/2013.

1.6 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE
(Atas de Reunião; relação das unidades escolares visitadas e lista de eventos com presença
do CAE, Ofícios de Atuação do Conselho junto à SMED Ofício/CAE 119003/2017; Oficio/CAE
—

—

nº005/2017; Oficio/CAE nºOOõ/2017; Oficio/CAE nºOO7/2017; Oficio/CAE n9010/2017 ),
indicam que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.

Evidências:
Visitas às escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no periodo de 14 à
18/08/2017, resposta dos membros do CAE ao questionário aplicado pela equipe de
Auditoria em 15/08/2017, Atas de Reunião; relação das unidades escolares visitadas e lista
de eventos com presença do CAE Ofícios de Atuação do Conselho junto a SMED
Ofício/CAE n9003/2017; Oficio/CAE nº005/2017; Ofício/CAE 119006/2017; Ofício/CAE
nºOO7/2017; Ofício/CAE n9010/2017.

—

Análise da equipe:
reunião realizada com os membros
do CAE em 15/08/2017 demonstram que o Conselho realizou Visitas nas escolas procedendo
a regular verificação da distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros alimentícios,
Os documentos apresentados, bem como a
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prestação de contas e demais procedimentos inerentes
participação efetiva dos conselheiros.

à

Alimentação Escolar, com

a

Verificou-se que o Conselho de Alimentação Escolar CAE vem atuando nO
acompanhamento do objeto do Programa conforme com as competências definidas no
art. 35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
—

1.7 Despensas em boas condições para armazenamento dos alimentos

Fato:
A equipe de auditoria verificou, em Visita à 23 escolas e creches municipais
em Porto Alegre, que as despensas de alimentos encontravam-se em boas condições de
estocagem dos gêneros da alimentação escolar com despensas em geral limpas, ventiladas,

iluminadas e organizadas. Os alimentos são separados por grupo, são adotados
PVPS (primeiro que vence primeiro que sai).

o

sistema

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas Visitadas.

Escolas Municipais inspecionadas:

Nº

01

02

Escolas Visitadas
EMEP DEP VICTOR
ISSLER
EEI NossA SENHORA
DAS GRACAS

Código da
Escola
no INEP

Esfera

Número de
alunos
( C ªnªº

2016/INEP)

MUNICIPAL

43109225

1306

PRIVADA

43201555

46

[03

[[EMEE JEAN PIAGET

[[MUNICIPAL [[43172474

[[719

[04

[[EMEE ARAMY SILVA

[[764

[05

[[EMEP CHICO MENDES

[[MUNICIPAL [[43105467
”MUNICIPAL [[43177531

.

06
07

EMEE GOV lLDO

MENEGHEW
EMEF JOAO ANTONIO
SA’I TE

[

.

MUNICIPAL

43107508

1440

MUNICIPAL

43109217

933

EMEF LEOCADIA
FELIZARBO PRESTES

MUNICIPAL

43109063

643

09

EMEEE PROP LYGIA
MORRONE AVERBUCK

MUNICIPAL

43173995

145

10

EMEF NOSSA SENHORA
DE FATIMA

MUNICIPAL

43105513

713

[[MUNICIPAL [43048200

[[331

[[EMEP PORTO NOVO

[

[[1258

03

[11

[

)(

[

[.

&

XXX/x

\
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[12

[[EMEFTIMBAUVA

[[MUNICIPAL 1143189253

1824.

13

Éêªâãà/[ÍJÉCESLAU

MUNICIPAL

43173721

954

14

gag/311130

MUNICIPAL

43173705

91

15

Egª/ªm“ FLORESTA

PRIVADA

43089194

99

[16

11EME1MAMAECORUJA

[[MUNICIPAL [[43185401

[[95

[17

11EMEIPROTASIOALVES

[[MUNICIPAL [[43173462

[[121

[18

[[EMEPARAMY SILVA

11MUNICIPAL1143105467

11754

19

Einicﬁgis

20

ÉÍÉÉÉÉROF

21

àªêããêâgªfº

122

ELYSEU

11EMEFPORTO NOVO

MARTIM

MUNICIPAL

43105483

1299

MUNICIPAL

43179002

150

MUNICIPAL

43107508

1440

[[MUNICIPAL 1143048200

331

~~ ~
23

@4515n

MUNICIPAL

43109101

715

Fotos das despensas:

~~

&&
~

Desp ensa CIEM Victor Issller

EMEF Aramy Silva

~~
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Despensa

~MEF Porto Novo

Despensa EMEF Elyseu Paglioli

Análise da equipe:
Da visita, a equipe verificou que nas 23 escolas e creches visitadas as
despensas são em geral limpas, ventiladas, iluminadas e organizadas. Os alimentos são
separados por grupo, são adotados o sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que sai).
Verificou—se que todas as escolas e creches visitadas possuem proteção com telas
milimetradas das janelas ou aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação
de alimentos, para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas, em conformidade ao que
dispõe a Resolução da Anvisa, RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.

Dessa forma, não foram verificados problemas visíveis em relação à
estocagem dos alimentos.
1.8 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em Visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Porto
Alegre/RS, no período de 14 a 18/08/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda nas
escolas visitadas, descritas no campo evidência, em consonância com os repasses realizados
pelo FNDE de janeiro a agosto de 2017, à conta do Programa de Alimentação Escolar.
Conforme verificação in loco nas escolas da rede municipal de ensino constatou—se que não
houve desabastecimento de gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada a oferta
regular de Merenda Escolar aos alunos da rede, no período.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas, cópias de notas fiscais,
conforme quadros demonstrativos I e H:

Quadro I
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/ PREF MUN

DE PORTO ALEGRE

Escolas Municipais inspecionadas:

º

[01

02

Escolas visitadas

[[EMEE

Esfera

Código da
Escola
“º INEP

DEP VICTORISSLER —[[MUNICIPAL [[43109225

gªgª“

SENHORA DAS

PRIVADA

43201555

Número de
1

218:1:
2016/INEP)
[[1306

[

46

p3

[[EMEEIEAN PIAGET

[[MUNICIPAL [[43172474

[[719

[04

[[EMEEARAMY SILVA

[[MUNICIPAL [[43105467

[[764

[

[05

[[EMEE CHICO MENDES

[[1258

[

05
[07

EMEE GOV ILDO

Í[MUNICIPALÍ[43177581
MUNICIPAL

MENEGHETH

43107508

HEMEFJOAO ANTONIO SATTEHMUNICIPAL [[43109217

1440
[[983

08

ÉàªEEâIÉÉOCADI/ª FELIZARDO MUNICIPAL

43109063

643

09

EMEEF PROF LYGIA
MORRONE AVERBUCK

MUNICIPAL

43178995

145r

10

[ÉÃÁTÉãfOSS/ª

MUNICIPAL

43105513

713

SENHORA DE

[11

[[EMEE PORTO NOVO

”MUNICIPAL [[43048200

[[331

[12

[[EMEETIMBAUVA

”MUNICIPAL [[43189253

[[824

13

EMEP WENCESLAU
FONTOURA

MUNICIPAL

[14

[[EMEI BAIRRO CAVALHADA

[15

HEEIJARDIM FLORESTA LAMI [[PRIVADA

[16

43173721

“MUNICIPAL [[43173705

[

[

[
[

964
[[91

[

[[43089194

[[99

[

[[EMEIMAMAE CORUJA

“MUNICIPAL [[43185401

[[95

[

[17

[[EMEIPROTASIOALVES

“MUNICIPAL [[43173402

[[121

[18

[[EMEPARAMY SILVA

[[MUNICIPAL [[43105467

[[754

19

EMEF DOLORES ALCARAz
CALDAS

MUNICIPAL

43105483

1299

20

EMEEP PROP ELYSEU
PAGLIOLI

MUNICIPAL

43179002

150

21

EMEE GOV ILDo
MENEGHETTI

MUNICIPAL

43107508

1440

[

[

[22

[[EMEEPORTO NOVO

”MUNICIPAL [[43048200

[[331

[

[23

[[EMEPVERMARTIMARANHAHMUNICIPAL [[43109101

[[715

[

Quadro

II

Amostra das Notas fiscais:
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Amostra das notas fiscais pagas com recursos do Programa - PNAE
Empresa

“Produto(s)

Lider Pan pães
—

congelados

Porto Carnes
EKS Alimentos

Burlaní Com. De
Carnes LTDA
.

--

e

N

“Qtde

C OML

Prod.
Coloniais Alcione
LTDA
'

COML Prod.
Coloniais Alcione
LTDA

”Valor (R$)

020.743

19/05/2017 10.049,10

Iscªs dª flºªdº '
congelado

889 kg

015.715

17/06/2017 8543,29

182 kg

000.941

20/07/2017 3.856,58

503 kg

080.805

10/07/2017 3.012,97

030.785

12/05/2017 51.055,39

031.001

01/06/2017 11.914,88

Cªrllª bow“

”

patmho
Peito de frango c/
osso

ªaílãnabcqaturra;

1

kg; 96

nao,-

kg;

ª_ª ª lªmª
belgamota pokan;
beterraba;
carambora.

2.359,80 kg;
1.038kg;
2.371,40 kg

Tomate; vagem

12.060kg, 205

,

ãããªkôq
'
º'

Q

Atacadão Com. De
,
Açucaz mascavo
Gen. Alim. LTDA
_

COML Prod.
Coloniais Alcione
LTDA

“Data

Pao massmha 50g 1.031,50

Aipim; alecrim;

»

[EVENQ

.

.

640 kg

572.053

03/07/2017 4.339,20

Lentilha bela dica 1500kg

031.496

26/07/2017 13.950,00

Relatório fotográfico:

~

~

frutas CI EM Victor lssller

~

Merenda EMEF Governador Ildo Meneghetti
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Despensa EMEF Governador Ildo Meneghetti

~
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Refeitório FME! Protasio Alves

Refeitório EMEI Protásio Alves

Análise da equipe:
Em inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do municipio de Porto
Alegre/RS, no periodo de 14 a 18/08/2017, verificou—se que houve abastecimento de gêneros
alimentícios para merenda escolar até a data verificada do exercício de 2017, sendo
constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, cronogramas de entrega de gêneros perecíveis e não perecíveis, controle de
recebimento de gêneros alimentícios) e por meio de fotos das visitas às escolas, que a
aquisição dos gêneros utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

1.9 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato:
A Prefeitura do Município de Porto Alegre/RS não adquiriu, no exercício de
2017, géneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do pequeno Empreendedor
rural. Dessa forma, e considerando não ter sido apresentado processo de chamada pública
em curso, na a possibilidade de a Entidade não respeitar o limite de aquisição de no mínimo
de 30% dos recursos transferidos na aquisição de gêneros oriundos da Agricultura Familiar
e do pequeno Empreendedor Familiar, conforme estabelece o artigo 24 da Resolução FNDE
número 26, de 17 de junho de 2013 e art. 14, da Lei nº 11.947/2009.

Evidências:

corrente nº

Consulta ao SIGPC e extratos bancários da conta específica do PNAE, conta
agência nº 3798—2,

5297—3, e

Manifestação da entidade:
Foi apresentada a Solicitação de Auditoria nº 031-003/2017, de 16/08/2017,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato constatado, porém até a conclusão do
relatório não houve manifestação por parte da Entidade.

;

:
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Análise da equipe:

Questionado em reunião do dia 10 de agosto de 2017 sobre as
inconformidades observadas quanto à agricultura familiar, o CAE informou à equipe de
auditoria que: “questionou a respeito da compra de gêneros da agricultura familiar
realizada na modalidade pregão (cópia nos papéis de trabalho), a qual inviabiliza a atuação
do pequeno produtor rural e torna inexequivel a execução da agricultura familiar. o
Conselho entende que é preferível realizar por pregão, a não realizar nada. A mudança de
modalidade será outro pleito junto ao setor de administração (ofícios nos papéis de
trabalho)". Verifica-se, com o trechos citados, que o CAE tem atuado a respeito.
As diretrizes do PNAE quanto a agricultura familiar buscam a criação de
mecanismos de gestão para a compra direta do agricultor familiar cadastrado, com dispensa
de licitação, democratizando e descentralizando as compras públicas, criando mercado para
os pequenos produtores, dinamizando a economia local e seguindo em direção ao
fornecimento de uma alimentação mais adequada.

Conforme descrito no fato, a Prefeitura do Municipio de Porto Alegre/RS ainda
não adquiriu, no exercício de 2017, gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e
do pequeno empreendedor rural, com possibilidade de descumprir as diretrizes do
programa quanto ao artigo 24 da Resolução FNDE número 26, de 17 de junho de 2013 e art
14, da Lei nº 11.947/2009.

Recomendações:
1.9.1. A PREFEITURA

empreender esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 11947/2009, gerando
medidas de incentivo à organização e legalização desses grupos de empreendedores.
a

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 184,45
Extensão dos exames:
Não houve execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
em 2017 pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, tendo em vista não haver escolas no
município registradas em área rural.

Destaque-se que

R.F,N9J
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FNDE repassou ao Município
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recurso de R$ 184,45
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(cento e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para atendimento de alunos da
rede estadual. Esse valor representa a chamada "delegação de rede", transferência da
responsabilidade do Estado aos Municípios pelo atendimento aos alunos matriculados nos
estabelecimentos estaduais de ensino localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição,
conforme Ofício GAB/SEDUC/Nº 115/2017, de 06 de fevereirio de 2017, emitido pela
Secretaria de Estado da Educação de Porto Alegre, em atenção ao Ofício Circular nº
5.044/2016—CGMAE/DlRAE/FNDE/MEC, de 08 de dezembro de 2016.

Constatações:
2.1 Ausência de clientela para execução do programa.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS não possui alunos matriculados em
escolas na zona rural, pois todas as escolas do município estão registradas em área urbana,
portanto não executou o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar em 2017.

Evidências:

2017, com a

Informações do censo escolar e Ata de reunião realizada em 18 de agosto de
participação da equipe de auditoria e representantes do CACS/FUNDEB.

Análise da equipe:
Considerando que o município não possui alunos matriculados na zona rural,
não houve execução do programa em 2017.
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.
as escolas

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 15.000,00
Extensão dos exames:

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

PERIODO EXAMINADO

ll

Gestão Financeira

Acessibilidade

H

]]

.

janeiro/2016

a julho/2017

janeiro/2016

a julho/2017

[

]
]

Informação:

e

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

Acessibilidade

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica da Unidade Executora (UEX) do
Programa que recebeu recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016, UEx:
EMEF Dolores Alcaraz Caldas, aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3Q
da Resolução CD/ENDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 17749-0 agência nº 4359-1, Banco do Brasil, meses de
janeiro de 2016 a agosto de 2017, consulta realizada em 16/10/2017.

Análise

da.

equipe:

Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta específica da Unidade
Executora (UEX) EMEF Dolores Alcaraz Caldas, que recebeu recursos do FNDE no periodo
de janeiro a dezembro de 2016, foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas
específicas do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7607/2011 e art. 3g da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
A Unidade Executora (UEX) EMEF Dolores Alcaraz Caldas, que recebeu
recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016, efetuou 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 7.507/2011 e art. 49 da Resolução
CD/ENDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do Programa
ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de

\\\\\
xx
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titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 17749—0 agéncia nº 4359—1, Banco do Brasil, meses de
janeiro de 2016 a agosto de 2017, consulta realizada em 16/10/2017.
Do período analisado,
referentes aos meses de julho, agosto

a
e

emissão de cheques foi identificada nos extratos
setembro de 2017.

Análise da equipe:
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 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº44/2011.
Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do Art. 14 da
citada Resolução:
“§ 2º

lndependentemente 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 l 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 Porto Alegre/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

e 29,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período dejaneiro de 2016 a agosto de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente da Unidade Executora (UEX) EMEF Dolores
Alcaraz Caldas no período, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado
financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 19 e 2º, respectivamente, do
artigo 4-º da Resolução (ED/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 17749-0 agência nº 43594, Banco do Brasil, meses de

\«
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janeiro de 2016

a agosto de 2017,

consulta realizada em 16/10/2017.

Análise da equipe:
Verificou—se que durante o período de execução do PDDE— Acessibilidade não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica da

Unidade Executora EMEF Dolores Alcaraz Caldas, 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.

3.4 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.
Fato:
A equipe de auditoria verificou, em visita ao município de Porto Alegre no
período de 14 a 18/08/2017, na Unidade Executora beneficiada com recursos recebidos do
PDDE Acessibilidade - EMEF Dolores Alcaraz Caldas, que foram executados os serviços
adequados para acessiblidade, conforme notas fiscais apresentadas pela UEX (totalizando
um valor de R$10.088,04, sendo os R$ 4.911,96 restantes não utilizados até o período de
execução da auditoria) e fotos retiradas pela equipe in loco.
Da utilização dos recursos liberados pelo FNDE, observou—se o seguinte: a) foi
executado serviço de construção de rampas para acessibilidade no saguão da escola, na
quadra, nas portas das salas de aula,- e b) houve aquisição de materiais pedagógicos e
notebook positivo stilo colors, conforme discriminado no campo evidência.

Evidências:
Notas fiscais nºs 000.098; 012.987; 246.538 e fotos da visita
Dolores Alcaraz Caldas, conforme demonstrados a seguir:

Quadro

à

escola EMEF

I - informações principais das notas fiscais:

Unidade
Executora

Nota
Fiscal

EMEF Dºlºres
Alcaraz Caldas

dª
000.098 24/07/2017 º_ºnªmlçªº

EMEF Dolores
Alcaraz Caldas

012'987 08/08/2017

EMEF Dolores
Alcaraz Caldas

246.538 05/08/2017

Data

Produto
Serviço de

Valor

“

rampas para
acessibilidade

Materiais
pedagógicos

Not. Positivo Stilo
Colors XC35

Total utilizado até 18/08/2017
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300'00
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1788,01
,

10.088,04
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Fotos Visita in loco:

j

'.
&.

.

Materials pedagógicos execução PDDE » EMEF Dolores Alcaraz
»

Caldas

Rampa execução PDDE

-

EMEF Dolores Alcaraz Caldas

Análise da equipe:
Verífícou-se, nos documentos referentes ao processo de pagamento das notas
fiscais constantes no quadro demonstrativo do campo evidência desta constatação, bem
como no relatório fotográfico e visitas às escolas que a UEX EMEF Dolores Alcaraz Caldas
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atentou para

utilização dos recursos no cumprimento do objeto do Programa, com
construção de rampas de acesso, bem como aquisição de materiais pedagógicos e notebook.,
que se encontram à disposição de alunos.
a

A Unidade Executora executou as reformas
necessidade identificada.

4. PROGRAMA PROINFÁNCIA
exercício 2012

-

aquisições de acordo com

a

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

«

e

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 5.032.694,52
Extensão dos exames:

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

TEMA

l

L

os seguintes parâmetros e tema-.

PERÍODO EXAMINADO

[[

Gestão Financeira

Janeiro/2012

H

a

]

julho/2017

]

Informação:
Conforme as ações celebradas nos Termos de Compromissos nºs
PAC202443/2012 e PAC24250/2013, foram previstas para o município de Porto Alegre/RS a
construção de 24 unidades de educação infantil (Proinfância), registradas no Sistema
SIMEC.
Dessas 24 unidades foram selecionadas para amostra 9 unidades. Com. base
foram
nisso,
verificadas in loco as ações referentes às obras de construção das creches
escolares citadas abaixo, consignadas nos Termos de Compromissos nº 2443/2012 e

4250/2013:
QUADRO I
Situação
TC

Vigência

ID Obra Obra

Valor
Global
FNDE (R$)

PAC2

02443/2012

,

31/03/2018 18078

Jardim
Paraiso

Valor

da Obra no
P rcentual
Repassado
R: p a 5 sado SIMEC,
FNDE (R$)
segundo
a PM

_

643.205,23

,,

521.003,22

81%

Execução
(92.26%)

\\

x“

lá“»
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PAC'Z

024430012

31/03/201819201

PAC'Z

02443/2012

Mºº
02443/2012
PAC'Z

4250/2013
PAC2

4250/2013
PACZ

4250/2013
PACº
4250/2013
PACZ
4250/2011. 3

31/03/2018 19209

Loteamento
AnaPaula

551.580,50

Moradas da

,
1.128.419,34 677.045,57
.

11116163

3103/2018
19279
' “
.

,)
30/01/2018
24627
.

.

.

.

.

30/01/2018 24631
30/01/2018 24626

30/01/2018 24630

30/01/2018 24628

315.951,39

”mãºs
Marista
N Sra das
Graças

Creche

MCMV1

~
~~

57,28%

11

(738%)

548 ' 357 ' 58

315 ' 951 ' 39

57 ' 62

Execuçãº
(82,63%)

643.205,23

578.884,71

90%

Concluída
(100%)

1.454.196,69 727.098,35

50%

Paraiisada
(60,24%)

1.505.294,91 290.839,34

19,32%

802 ' 473 , 77 290 ' 839 ' 34

16140/
º
'

ºmªhª
MCMV02

1 '

Execução

(381%)
Ergorm

º ia º ão

3%)

Cfººhe
MCMV 03

(6.81%)

Paraiisada

60%

.

Leopoldina

Licitação

1'

802 ' 473 ' 77 290 ' 839 ' 34

1614º/
º
'

ªew/num Ç ão
(0%)

As questões apreciadas contextuaiizam o tema Gestão Financeira e estão
dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:
4.1 Recursos depositados e mantidos na conta específica do Programa.

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
correspondentes a construção das obras firmadas nos Termos de Compromisso
PAC202443/2012 e PAC24250/2013, foram mantidos e movimentados exclusivamente em
contas correntes especificas abertas no Banco do Brasii, conforme quadro abaixo, em
consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
[

rc

[

PAc22443/2012

[

—[[

PAc24250/2013

BANCO

[[

001

[[

001

[[

AG

[[

3798

[[

3798

[[

cc

[[

54798

[[

56707

[
[

[

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas citadas no quadro abaixo, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2012 a
agosto de 2017, consulta em 24/10/2017, correspondentes aos recursos para a construção
das obras firmadas nos Termos de Compromisso PAC2 02443/2012 e PAC2 4250/2013.
Dados bancários dos termos de compromisso em análise:

[[

TC

[[

BANCO

[[

AG

[[

cc

[[

216
“ªs-
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PAC24250/2013

[

,

001

[L

[[

001

[[

[[

3798
3798

[[

54798

[[

56707

[

[

Análise da equipe:

Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica, do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

4.2 Recursos do Programa movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa, correspondentes à construção das obras firmadas por
meio do Termo de Compromisso PAC 202443/2012 e PAC'24250/2013, ocorreram

exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7.507/201'1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas correntes citadas no quadro abaixo, Banco do Brasil, meses de janeiro
de 2012 a agosto de 2017, consulta em 24/10/2017, correspondentes aos recursos para a
construção das obras firmadas nos Termos de Compromisso PAC 202443/2012 e
PAC24250/2013.
Dados bancários:

[

[

[

TC
PAC22443/2012

PAc24250/2013

[[

BANCO

[[

001

[[

001

[[

AG

[[

3798

[[

3798

[[

cc

[[

54798

[[

56707

[

[

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas mencionadas no campo
evidência, especificas do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo zº, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49- , da Resolução
nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução (JD/FNDE nº
'=2.\
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44/2011, foram cumpridos.
Fato:

Durante o periodo de execução do PROINFÁNCIA, Termos de
Compromisso PACZ 02443/2012 e PAC2 4250/2013, período dejaneiro de 2012 a agosto de
2017, não se identificaram débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da
conta corrente especifica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado
financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do
artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas citadas no quadro abaixo, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2012 a
agosto de 2017, consulta em 24/10/2017, correspondentes aos recursos para a construção
das obras firmadas nos Termos de Compromisso PAC2 02443/2012 e PAC2 4250/2013.
Dados bancários:

TC

[

PAC22443/2012

[

PAC24250/2013

[

BANCO

[[
[[

001

[[

001

[[

AG

[[

3798

[[

3798

[[

cc

[[

54798

[[

l

[

56707

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas mencionadas no campo
evidência, Banco do Brasil, não se identificaram débitos pertinentes à tarifas bancárias pela
movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 2º,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Ausência de atualização de dados das obras no SIMEC.
Fato:
A equipe de auditoria verificou, em visita às 9 obras selecionadas em amostra,
Prefeitura Municipal não realizou atualização da situação de 4 obras no Sistema
integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC

que

a

—

(Consulta em 09/08/2017). Segue a situação das 4 obras:

Loteamento Ana Paula

-

ID 19201: Em consulta

ao SlMEC, encontra-se
obra está em Licitação, porém, em visita "in loco“ a equipe de auditoria verificou que
a obra foi iniciada fisicamente e paralisada, com aspecto de abandono. Logo, a situação
atual da obra não condiz com o registro no SIMEC "licitação".

que

a

Leopoldina

II - ID

24626: Em consulta ao SIMEC, encontra-se que

a

obra

u

66
»

KN.“—
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está em Execução, porém, em visita "in loco" & equipe de auditoria verificou que a obra se
encontra paralisada, com aspecto de abandono. Logo, a situação atual da obra não condiz
com o registro no SIMEC "execução".

Creche MCMV02

-

ID 24630: Em consulta

ao SIMEC, encontra-se que a
obra está em Reformulação com 0% de execução, porém, em visita "in loco” a equipe de
auditoria verificou que a obra foi iniciada fisicamente e se encontra paralisada, com aspecto
de abandono. Logo, a situação atual da obra não condiz com o registro no SIMEC "em.

reformulação (0%)”.

Creche MCMV03

ID 24628: Em consulta,

ao SIMEC, encontra-se que a
obra está em Reformulação com 0% de execução, porém, em visita "in loco“ a equipe de
auditoria verificou que a obra foi iniciada fisicamente e se encontra paraiisada, com aspecto
de abandono. Logo, a situação atual da obra não condiz com o registro no SIMEC ”em
reformulação (0%)".
—

Evidências:
Situação das obras apresentadas pela Prefeitura Municipal. (registro do
bem
como situação verificada "in loco“ pela equipe de auditoria. O quadro ii,
SIMEC),
apresentado abaixo, complementa as informações dadas no quadro I, com base nos achados
de auditoria.

Quadro

TC

PAC2

02443/2012

II

ID

Obra

Situação da
Obra no
Situação verificada ”in loco”
'
pela
SIMEC,
.
.
.
eqmpe de auditoria
segundo a
PM

19201

Loteamento
Ana Paula

Licitação
(6.81%)

A obra foi iniciada e paralisada, com
aSpecto de abandono. A situação atual da
obra não condiz com o registro no SIM EC

”licitação".
PAC2

4250/2013

PAC2

4250/2013

246%

Execução
Leopoldina H
(38.17%)

24630

Creche
MCMVOZ

.

E n1

“fºrmªçªº
(O

PAC2

4250/2013

24628

A obra se encontra paralisada, com aspecto
de abandono. A situação atual da obra não
condiz com o registro no SIMHC
"execução".

.

Creche

MCMV 03

0

/°)

A obra foi iniciada e paralisada, com
aspecto de abandono. A situação atual da
obra não condiz com o registro no suvuzc

"em reformulação".

A obra foi iniciada e paralisada, com
i
aspecto de abandono. A Situação atual da
ªgi/();muiaçao obra não condiz com o registro no SIMEC
º
"em reformuiação".
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Loteamento Ana Paula

-

‘-

ID 1920]

Obra Leopoldina II

-

ID 24626

~

Creche

;\'1CM‘V’O2

»

ID 24630

Creche MCMV 03

-

ID 24628

Manifestação da entidade:
Não houve manifestação da Entidade quanto à emissão da Solicitação de
Auditoria nº 031-001/2017, emitida pela equipe de auditoria em 14/08/2017.

Análise da equipe:
A falta de atualização de informações relacionadas às obras, prejudica o
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE e pode acarretar em interpretação
inadequada da real situação das obras.
Essa ausência de atualização de dados contraria o disposto no Item XIII do
Termo de Compromisso e no Art. Sº, inciso III, letras ”f” e "’3" da Resolução/CD/FNDE nº 13
de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de:

"f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme 0 previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;”

”j. permitir ao FNDE

o

acompanhamento da execução da(s) obras),
\!

&&

fªx;—__“,
"124
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fornecendo, as informações

e os documentos relacionados
objeto no que se refere ao exame da documentação”.

à

execução do

Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.111 DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS para que, em prazo certo,
providencie a inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema
atuaiizado, na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar o cumprimento da
citada providência.
4.5 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta reaiizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, em 10/08/2017, verificou-se que a empresa
contratada pelo FNDE inciuiu no SIMEC restrições e inconformidades reiacionadas às obras
elencadas no campo evidência, em situação ”aguardando providências e/ou correções“ sem a
devida adoção de providências por parte da Prefeitura, desde outubro/2013. Essa situação
vem impactando a regularidade da liberação dos recursos por parte do FNDE, contrariando
o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e aiterações posteriores.

Evidências:
Telas de consulta ao‘SIMEC, realizada em 09/08/2017, nas obras conforme
quadro demonstrativo:
TC

Mês/ano de inclusão da(s)

o(ões)[inconformidade(s)
18678

2443/2012

19201

443/2012

19210

443/2012

ardim Paraiso
to Ana Paula

Colinas da Baltazar

evZO15; mai2016; 01112016; set2017

bri2017;

11131201 7

12013,-

abríZOi/i;

[mm/2014.; mai201 ã

013; nov2015: 5201:2016; uov2016;
5112017,017

19209

2443/2012

19279

2443/2012

rmãos Maristas

t20'13; 31312014: julZO15:
0110016,- mar20'17; 1112017

19286

443/2012

ardini Urubata

(1022013; out2014; abr2016; 23902016;
abr2017; 11120119. 02017; sct2017

24625

013

Santo Expedito

4626

250/2013

4627

250/2013

oradas da Hípica

11

ossa Senhora das Graças

ago‘lmﬁ;

01433112015:{ev21115:111a121).15;
1.2016

an20'15; fev201.5;

e

020.15

2016: nov2016

Manifestação da entidade:
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Não houve manifestação da Entidade quanto a emissão da Solicitação de
nº
Auditoria
031-001/2017, emitida pela equipe de auditoria em 14/08/2017.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
'restrições e inconformidades' desde outubro de 2013, 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 alteraçãoes posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de
transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2. É importante
destacar que 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 a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Porto Alegre/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.

4.6 Ohra(s) com execução paralisada.
Fato:
Em verificação 'in loco' realizada nas obras do Proinfância ID 24631 - MCVCi;
ID 24630 MCVC2; ID 24628 MCVCB; ID 19209 - Moradas da Hípica 1; ID 24626
Leopoldina II e ID 19201 Loteamento Ana Paula, verificou-se que as mesmas encontram—se
paralisadas e abandonadas, com evidências de depredação, não se observando atividades
que indiquem cuidados com a guarda e conservação dos bens públicos, contrariando o
disposto na letra 'a', do Inc Ill, do Art. 5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.
—

—

—

—

,

Evidências:
Inspeção 'in—loco' realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, conforme levantamento fotográfico a seguir:
!

[

Termo de Compromisso
PAC2 4250/2013

]

PACZ 4250/2013

l

PAC2 4250/2013

[

PAC2 4250/2013

l

PAC2 2443/2013

H

ID

[]

24631

H

H

24630
24628

H 24626
19201
H

H

H
H

H

Obra
MCVCl
MCVC2
MCVC3

H

LeopoldinaII

H

Loteamento Ana Paula

[[

Vigência

H

30/01/2018

H

H

H
H

I

l

30/01/2018
30/01/2018

l

I

30/01/2018
31/03/2016
E

%*»

“&
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PAC22443/2012

1119209“

MoradasdaHípícal

bra abandonada MCVC

Moradas da Hípica
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31/03/2018

1]

1

1

~

~

~

Leopoldina II

Leopoldma II

&

!

otozimc'nio Ana Paula

-

obra abandonada

~

axl-

Loteamento Ana Paula

-

obra abandonada

Manifestação da entidade:
Não houve manifestação da Entidade quanto à emissão da Solicitação de
Auditoria nº 031—001/2017, emitida pela equipe de auditoria em 14/08/2017.

Análise da equipe:
A obra paralisada e inacabada descumpre o disposto no artigo Sº Inc 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 a população, no caso de os valores transferidos se
revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s)".
Com a descontinuidade de execução e a ausência da guarda e conservação
adequada das obras do Proinfância, por parte da Prefeitura Municipal, observou—se nas
inspeções realizadas ações de depredação e vandalismo, em consequência, a perda de
investimentos já realizados caracterizando assim o prejuízo ao erário.
Dessa forma, mantém—se a constatação e, considerando a vigência dos Termos

de Compromisso, para a DIGAP avaliar a situação apresentada, visando assegurar a
imediata retomada das obras para que estas possam ser concluídas na maior brevidade
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possível

e

cumprir sua função social ou

a reposição dos recursos federais ao

erário

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

Avaliar a situação de cada obra, notificando a prefeitura para que, em prazo
certo, retome prontamente de forma a concluir o objeto e consumar a entrega da política
pública. Caso não se obtenha êxito na medida proposta, não sendo possivel garantir a
continuidade das obras, adotar iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal,
acionando, se necessário, a Diretoria Financeira, para que adote ações quanto a Tomada de
Contas Especial.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações
propostos.

e

encaminhamentos

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 4.4, 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 a 1.8, 2.1, 3.1 a 3.4, e 4.1 a
4.3, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

5.4. Na constatação referente ao subitem 1.9 a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
5.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros
de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,

~
i
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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 até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

6.2. a DlRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE) ;b) para consideraras
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 e)
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.
,

—

6.4. à DIGAPza) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proifância) ; atentando para o cumprimento
das recomendações constantes dos subitens 4.4 a 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
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;c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos MPSs, TCEs e TCMs e da Ouv/FNDE.
6.5. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIPIN, 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
DlGAZP contidas nos subitens 4.4 a 4.6.

6.7. à Prefeitura do Municipio de Porto Alegre/RS, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 1.9, ficando consignado que não há necessidade deste ente

R.F.N‘-‘ 28/2017 / PREF MUN DE PORTO ALEGRE

~

apresentar respostas ao FNDE.

Em 24/10/2017

DIVAP/CORAP/A DIT

DIVAP/CORAP/AUDIT

cá;,
x.,

DIVAP/CORAP/AUDIT
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.31 (10152),

_____________

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 28 /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.
,(; r;

Em

,

..

”ªº

gig/1.1.44»-

1—9

‘Cheﬁfe “da

DIVAP

ªê

1
De acordo.
A

apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)-Chefe.
z fis

«.7

s

Em 592/1

s

«II/3,":

º

“I“

u_ãíªiglf
Coordenadora da CORAP

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0644543).
,)

Í

,”);

11""

Auditor-Chefe

R.F.Nº 28/2017 / P'REF MUN DE PORTO ALEGRE

32 de 32

e

