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. 29 /2017

PREF MUN DE ]UAZEIRO BA

Auditoria realizada no periodo de

21 a 25 de agosto de 2017, com o objetivo
execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalisticos/Temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se os programas definidos
no Plano Anual de Auditoria Interna- PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado
de Auditoria Interna - PDAI—2017, verificados os seguintes programas:

de

verificar

a

- Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício
de 2017 OS.
nº 135/2017, referente ao item 48 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social;
—

—

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
nº 136/2017, referente ao item 49 do PDAI PAINT/2017 Anexo III, Temas:
2017
Gestão Financeira,- Monitoramento e Controle Social;
- OS

—

Programa Dinheiro Direto na Escola
PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 - 08 nº 137/2017, referente ao item 50 do PDAI
-

—

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

51

e

Acessibilidade;

e

II / PROINFÁNCIA, exercício 2013 - OS nº 138/2017, referente ao item
do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;

Monitoramento

PAC
e

Controle Social.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.156.041,80
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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 - PDAl.
de Alimentação Escolar

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:
[TEMA

]LPERÍODO EXAMINADO

lGestão Financeira

“janeiro

IMonitoramento
[Controle Social

—

]

a agosto/2017

“ Janeiro & agosto/2017
Ibaneiro a agosto/2017

I
'
—

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 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados, bem como a

questionário padronizado demonstram que

o

entrevista realizada por meio de
Conselho vem atuando de acordo com as

competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.

Evidências:
Ata da Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
20/08/2017 na qual foram registradas as respostas ao questionário aplicado ao CAE pela
equipe de Auditoria, cronogramas de visitas pelo CAE e documentos de relatórios de visitas
apresentados pelo CAE.

Análise da equipe:
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/ENDE nº 26, de 17/06/2013. Os documentos apresentados, bem como a
entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram que o Conselho
realizou nas escolas verificações e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar.
—
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1.2 Constituição do CAE em desacordo com a legislação específica do

PNAE.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponível na aba CAE Virtual, em
22/06/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em,
26/06/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de desacordo com disposto no
artigo 34, § 99 combinado com o § 10 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual Consulta Espelho do CAE, acesso
em 01/08/2017, Portaria nº 60 de 16/08/2000, que nomea o CAE, Ata da Reunião com
membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 20/08/2017, na qual foram
inseridas as respostas ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria.
—

—

Análise da equipe:
A0 acumular a representatividade como responsável técnica do Programa
(nutricionista) e representante do segmento da sociedade civil na constituição do Conselho
de Alimentação Escolar, observa—se o descumprimento do disposto no artigo 34, § 99
combinado com o § 10 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, bem como conflito nas
competências de executora do programa e fiscalização, exercida pelo mesmo agente.

Recomendações:
1.2.1 ADIRAE

Notificar a Entidade para que, em prazo certo, implemente medidas
saneadoras com vistas a adequar da constituição do Conselho de Alimentação Escolar CAE,
conforme estabelecida na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações posteriores,
—

1.3 Disponibilização pelo gestor de

infraestrutura necessária para

atuação do Conselho.
Fato:
O Conselho vem recebendo da Prefeitura infraestrutura para execução das
atividades de sua competência tais como: local para as reuniões,- disponibilidade de
equipamento de informática; transporte para deslocamento dos membros aos locais
relativos ao exercício de suas atividades, conforme previsão do art. 36, da Resolução
CD/ENDE nº 26/2013.

Evidências:
Ata de Reunião, de 20/08/2017, realizada entre a equipe de auditoria
membros do CAE e visita, em 20/08/2017, ao local aonde funciona as reuniões do CAE.
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Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do CAE
está em consonância com o previsto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

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

Programa.
Fato:
A análise das contas relativas a execução do Progama e a emissão do
respectivo parecer final da prestação de contas pelo Conselho de Alimentação Escolar
CAE, é realizado com auxílio de relatórios sintéticos encaminhados pela Prefeitura de
juazeiro-BA. Conforme consulta junto ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SIGPC), o parecer da prestação de contas do exercício de 2016 foi emitido em 13/06/2017,
dentro do o prazo para envio que seria até a data de 05/10/2017.

—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de parecer do
conselho em 19/04/2017 sobre a execução do programa; e Ata da reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 20/08/2017, '.na qual foram inseridas as
respostas ao questionário aplicado ao Conselho equipe de Auditoria.

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com o CAE e por meio da documentação
apresentada, o Conselho avalia a execução financeira do Programa por meio de relatórios
sintéticos encaminhados pela Prefeitura de juazeiro-BA, a partir desses relatórios procede a
avaliação e emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas. Para o exercício de
2016, constatou—se que foi emitido o parecer de contas em período hábil dentro do SIGPC.
1.5 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas Visitadas.

Fato:
Em

visita técnica da equipe de auditoria do FNDE

ao município de
25/08/2017, foram verificadas evidências de que não houve
desabastecimentos de gêneros alimentícios nas escolas relacionadas e visitadas conforme o
campo "evidências“, bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos
alunos da rede, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE no periodo de Março
a Julho de 2017 à conta do Programa de Alimentação Escolar.

juazeiro/BA no período de 21

a

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 a seguir:
'\
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Quadro I Relação das Notas Fiscais (Amostra das Notas pagas com recursos-dio PNAE)
—

Cooperativa de Produção Agropecuária de Gilo

e

Região LTDA. CNPJ nº 07.417.529/0001-54

lNF.nº

[[Data

[gag
[368

[[21/03/2017[[45.631,76

[4332

[gg/040017 [117.314,64

[4460

[[29/05/2017 “145.727,72

[4714

[Ilalor R$

[[24/02/2017' [[53.767,00

[04/07/2017 “54.670,40

[
[
l

[

[

T

Associação dos Pequenos Agricultores da Paz. Lages. CNPJ nº 03.930.481/0001—22

[NF.nº

COOAFRI

—

[[Valor

[Éata

R$
[

[1249392017lQ5/06/2017 [É.s4s,10

[

[1568212017M/06/2017 [5.996,70

J

Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares. CNPJ nº
21.725.399/0001-48
[NF.nº

[Data

[152

[22/03/2017 "8.554,00

[IValor

R$
[

[

JW. de Moura Leite Alimentos ME. CNPJ nº 13.020.436/0001—94
N Enº
[1393
[1392

Data

”Valor R$

[[26/05/2017 [17.365,70
[[26/05/2017 [30.716,42

Cooperativa de Agrop. Familiar de juazeiro

e

[

[

Região. CNPJ nº 23.660.632/0001—48

[NF.nº

[Data

[0002

[05/05/2017[[4.254,81

0001

[[ª/04/2017H391851

“Valor R$

[

[
[

Giliarde Danilo Juca da Silva - ME. CNPJ nº 13.915.632/0001—27
NF.nº

Data

Valor R$

I
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[1300

[[27/04/2017 [[99.637,80

[1319

[[02/05/2017_[[28.071,40

[

[

[1357

[[30/05/2017 [[60.184,065

I1385

[[06/07/2017 "71.898,95

[1368

[[28/06/2017 "78.996,60

l

[

7

Quadro II- Escolas Municipais Inspecionadas.

Ord.
1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

-

[[

Terezinha Ferreira de Oliveira

[[

María júlia Rodrigues Tamury

]

EMEI Edvânia Santos Cardoso

[[
[[

Ludigero Sousa Costa
Profª. Iracema Maria da Paixão

[[

Profª Maria de Lourdes Duarte

[[

Beatriz Angélica Mota

[[

7]
[[

15
16
17
18

19

[[
[[

[[

[[

Maria Helena da Silva Pereira
Profª Maria José Lopes da Rocha

Escola

[[
[[

Creche Pedro Raimundo

[[

Escola Tabuleiro

[[

Celso Cavalcante de Carvalho

[[

Matilde Costa Medrado

[[

EMEI Bolivar Sant'anna.
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(Censo

29025397
29461170
29461189

[[

[[

[[

[[

1524
[

140

[

92

[

461
[

29024943
29461227
29362504

[

[[
[[
[[
[[

[[

362

[

149

[

474

[

165

[

153

[

867

[

29026130

349

29024935

1:393

"39025524
[[

[[

[

L29461243
[[

2016)

29025370

[[

(Distrito

EMEI —João Paulo II

Escola
INEP

29450004

de

Fundamental Pro menor

Nº Alunos

29025184

Dog/Íacªãgàllªo
[[

Cod.

[[

[

ZSÉÉÃÉÃÉZÁBÍSWO

12

14

José Padilha de Sousa

Escola

11

13

Escola Municipal

-

[[

581
[

2940161<ﬂl

548

29424445

210

[[

[

[

[[

[[

[[

29025346

[[

29025770

[[

29026423

[[
[[
[[

[

1.022
[

124

[

218

[

W
LW”

Q:

~~
E.M Celso Cavalcanti de Carvalho

—

Oferta Ahmentaçao Escolar

94m

3

E.M Beatriz Angelica - Oferta Alimentação Escolar

~

E.M Escola 25 de Julho Oferta de Alimentaçao

EM josé Padilha

—

de Souza . Oferta de alimentação

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município de
Juazeiro/BA, no período de 21/08 a 25/08/2017, verificou-se nas escolas relacionadas e
Visitadas conforme o campo "evidências" indicativos/evidências de que houve abastecimento
de gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro semestre de 2017, sendo
constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícios), que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional
de alimentação Escolar.

1.6 Recursos são mantidos

e

movimentados exclusivamente na conta

específica do Programa.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, Conta Corrente nº 077394, Agência nº 0069, em consonância com o artigo
Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
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Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00627720, dos meses de janeiro
ajullio de 2017.

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

CD/FNDE nº 44/2011.

1.7 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidose movimentados exclusivamente por meio eletrônico, 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 sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00627720, dos meses de janeiro
a julho de 2017, consulta realizada em 04/08/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente por meio eletrônmico, nas
contas específicas do programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e
art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.8 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1º e 29, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

F ato:
No período observado, janeiro a junho de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4-º da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1.

\a’
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Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00627720, dos meses de janeiro
a julho de 2017, consulta realizada em 04/08/2017.

Análise da equipe:
Corn base nos extratos bancários da conta 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 §§ iº e 2º,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.9 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em verificação in loco nas escolas do município de Juazeiio BA no periodo de
21 a 25/08/2017, constatou--se diversas inconformidades
na execução das ações do
Programa relacionadas principalmente ao armazenamento, guarda e conservação da
alimentação, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Tabela

III

—

Desconformidade na Execução do Programa

Ord. Escola Municipal

Achados da Equipe Técnica (PNAE)
—

—

Guias sem data de recebimento do produto;
Guias sem a assinatura do técnico responsável por receber os

produtos;
Alimentos armazenados em caixa de papelão,
«
Area de armazenagem sem tela de proteção;
- Alimentos (frutas/legumes) armazenados
diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
- Produtos estocados em baldes plásticos;
Ventilador na área de manipulação de alimentos.
—

1

Terezinha Ferreira de Oliveira

—

carnes com bastante gordura, fora do especificado no termo de
referência da aquisição;
- coxa e sobre coxas com bastante gordura/pele,- Alimentos armazenados em caixa de papelão.
—

2

Maria júlia Rodrigues Tamury
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-

Alimentos armazenados em caixa de papelão;
Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
ausência de oferta de alimentos no dia da Visita (merendeira

-

—

3

EMEI Edvânia Santos Cardoso

doente);
Ocorrência de entrega de produtos nas sextas-feiras (inclusive
gêneros perecíveis -frutas, hortaliças, verduras);
- Fornecedor não entregou o produto manga (ultima entrega. V.
guia/foto).
-

-

Escola com (+) educação. Oferta somente duas refeições para
descumprimento do cardápio para esse segmento de
alunos;
fichas de recebimento de alimentos sem data;
fichas de recebimento de alimentos sem data;
- fichas de recebimento de alimentos sem assinatura;
- Produtos estocados em baldes plásticos,- material utilizados para praticas esportivas armazenados junto
com os alimentos;
- material utilizado pela banda marcial da escola armazenados
com os alimentos;
- materia de atividade pedagógica/brinquedo armazenados com
os alimentos;
- presença de insetos mortos na borda/tampa do freezer;
- merendeiras não utilizavam indumentárias e roupas adequadas
para a manipulação dos alimentos;
os alunos;
—

—

4

josé Padilha de Sousa

-

5

Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito.
- presença significativa de insetos no estoque e área de
manipulação (moscas)
- Escola com (+) educação. Oferta somente duas refeições para
os alunos, descumprimento do cardápio para esse segmento de
alunos.
- ficha de recebimento de alimento indica que a rapadura não
foi entregue. A escola não comprovou a reposição do produto
pelo fornecedor.
- Afirmou que é comum faltar um ou outro produto e que faz
adequação do cardápio nesses casos.

Ludigero Sousa Costa

-

6

Profª. Iracema Maria da Paixão

Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
carnes com bastante gordura, fora do especificado no termo de
referência da aquisição;
coxa e sobre coxas com bastante gordura/pele.
—

~

—

-

7

Profª Maria de Lourdes Duarte

Presença de insetos(moscas) na área de manipulação e
estoque;
- polpa de frutas estocadas juntamente com carnes;
Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
- - comércio de alimentos e guloseimas nos portões de acesso à
escola.

Beatriz Angélica Mota

Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
- carnes com bastante gordura, fora do especificado no termo de
referência da aquisição;
- Margarina estocada no depósito, fora de refrigeração.

—

—

8
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9

Maria Helena da Silva Pereira

Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso

da cozinha ou do depósito;
- freezer com cheiro e sujidade de sangue das
carnes
armazenadas;
presença de insetos(moscas) sobre a bancada.
—

-

10

Pro iª

Alimentos (frutas/legumes) armazenados diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
- Alimentos armazenados em caixa
de papelão;
Maria José Lopes da Rocha - polpa de frutas estocadas juntamente com carnes ;
A escola nao aceitou ieceber iogurte por falta de espaço para
armazenamento;
comércio de alimentos e guloseimas nos portões de acesso à
escola.

—

—

Guias sem a assinatura do técnico responsável por receber os

produtos;
- Guias sem data de recebimento
do produto;
- Alimentos (frutas/legumes) armazenados

17

Celso Cavalcante de Carvalho

diretamente no piso
da cozinha ou do depósito;
- Tampa do freezer sem vedação e
descongelando os produtos;
Escola atende 120 alunos da rede estadual e recebe pouca
merenda do estado;
- cardápio não fixado;
O fornecedor não entregou (em agosto/2017) o produto
mamão e rapaduras e não há registro de reposição;
- Produtos acomodados em sacos/estopas
de nylom, sem
higienização, armazenados no freezer.
—

—

~

-

18

Matilde Costa Medrado

-

Cardápio adaptado - não cumpre o cardápio ;
Não recebe carne in natura;
coxa e sobre coxas com bastante gordura/pele,—
Guias sem a assinatura do técnico responsável por receber os

produtos;
-

Guias sem data de recebimento do produto;
fornecedor não entregou as rapaduras (agosto/2017) e não
há registro de reposição.
- o

-

19

EMEI Bolivar Sant'anna.

—

margarina estocada no depósito, fora de refrigeração,ausência de oferta de alimentos no dia da visita (merendeira

doente).
20

21

Em todas as escolas visitadas não se observou
merendeiras.

o

uso de unifofine/indumentárias destinadas as

Em todas as escolas visitadas não se observou a existência de controle que indique no estoque a
quantidade dos produtos, data validade, consumo diário, etc

Evidências:
Registros fotográficos das inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe
técnica do FNDE.
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/ PREF MUN

DE ]UAZEIRO

EMI Beatriz Angelica - Produto sem refrigeração, em caixa de papelão
falta controle de estoque

e

~~

EM Celso Cavalcanti de Carvalho
no piso)

—

armazenamento irregular (direto

EM Celso Cavalcanti de Carvalho - falta controle de estoque

Análise da equipe:
Em que pese a oferta regular de alimentação escolar, a situação verificada
evidencia diversos pontos de inconformidades na execução do Programa.

A Entidade deve adotar medidas para que as áreas de armazenamento e
preparação de alimentos sejam providas de telas mílimétricas para impedir a atração, o
abrigo, a proliferação de vetores e pragas urbanas. As matérias-primas, os ingredientes e as
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embalagens devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir
proteção contra contaminantes e ou sua deterioração, assim como não devem estar em
contato com o chão, nem com a parede, abrigados em local ventilados, adequadamente
acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade.

Recomendações:

1.9.1ADIRAE

Notificar a 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.
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 0
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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 382.919,50
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

ITEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

Janeiro
H

IMonitoramento

H

!Controle Social

a

agosto/2017

l

I

Janeiro a agosto/2017

"Janeiro a agosto/2017

[

]

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

Constatações:

%d“)
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2.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, agência nº 0069, conta corrente nº 00773794, em consonância com 0
artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00773794, dos meses de janeiro
ajulho de 2017, consulta realizada em 01/08/2017.

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

CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, conta corrente nº 00773794, agência nº 0069, em consonância com 0
artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00773794, dos meses de janeiro
ajulho de 2017, consulta realizada em 01/08/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/201 1 foram cumpridos.

§§

Iº

e 29,

Art.

4Q

da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
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No período observado, janeiro a junho 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 §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
'

Evidências:
Teias de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
específica do Programa, agência nº 0069, conta corrente nº 00773794, dos meses de janeiro
ajulho de 2017, consulta realizada em 01/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 22.661—0, agência 2844—4,
Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

2.4 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Verificou-se no livro de atas Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB
CACS/FUNDEB, nas entrevistas realizadas por meio de questionário
padronizado ao conselho e nas escolas visitadas pela equipe de auditoria que o Conselho
não realizou visitas nas escolas para verificação das ações do Programa, tampouco a
verificação de ações inerentes à execução tais como: condições dos veículos, cumprimentos
das rotas e horários, documentação de despesas a conta do programa, evidenciando o não
acompanhamento pelo Conselho, contrariando o disposto no art. 24, §13 da Lei nº 11.494,
de 20/06/2017.
—

Evidências:
Ata da Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 21/08/2017, na qual
foram inseridas as resposta ao questionário aplicado pela equipe de auditoria e inspeção in
1000 nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE, identificadas na Tabela I - Escolas
Visitadas.

Análise da equipe:
Verificou-se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB CAOS/FUNDEB não vem atuando no acompanhamento do objeto do PNATE. Os
documentos apresentados, bem como as visitas às escolas e entrevista realizada por meio
de questionário padronizado demonstram que o Conselho não realizou a
verificação a
—
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execução e demais procedimentos inerentes ao Transporte Escolar. Conforme declarado
o conselho não faz visitas e não gera relatório não possui um cronogrma de atuação.

Recomendações:
2.4.1 A DIRAE

Notificar

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB —
CACS/FUNDEB para que exerça as competências previstas no art. 24, §13, da Lei nº11.494,
de 20/06/2007, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.
o

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

Programa.
Fato:
A análise das contas relativas a execução do Programa e a emissão do
respectivo parecer final da prestação de contas pelo Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, é realizado com auxílio de relatórios
sintéticos encaminhados pela Prefeitura de juazeiro-BA. Conforme consulta junto ao
Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), o parecer da prestação de contas do
exercício de 2016 foi emitido em 30/05/2017, dentro do prazo para envio que seria até a
data de 05/10/2017.
—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de parecer do
conselho em 30/05/2017 sobre a execução do programa; e Ata da reunião com membros do
CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, na qual foram inseridas as respostas ao questionário
aplicado ao Conselho equipe de Auditoria.

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com

CACS/FUNDEB e por meio da
documentação apresentada, o Conselho avalia a execução financeira do Programa por meio
de relatórios sintéticos encaminhados pela Prefeitura de juazeiro-BA, a partir desses
relatórios procede a avaliação e emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas.
Para o exercício de 2016, constatou—se que foi emitido o parecer de contas em período hábil
o

dentro do SIGPC.

2.6 Irregularidade em documentação veicular.
.

Fato:
O

condutor do transporte escolar, jHj-0427 não portava habilitação na
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of

categoria "D" requerida para
de

o

transporte de escolares, bem como verificou—se

a

ausência

Certificado de Registro de Veículo ou Registro de Propriedade dos seguintes

veículos: Placas: OLF 0548, KNC 7360, KMS 7028,

JHJ—O427.

Evidências:

0427 e

Vistoria no transporte escolar Placas: OLP 0548, KNC 7360, KMS 7028, JHJentrevista com o condutor, cópia da habilitação (HU—0427).

Análise da equipe:
Verificou—se o descumprimento das normas para a condução de veiculo
destinado ao transporte de escolares que somente pode ser realizada por aquele que atende
a seis requisitos: idade, categoria específica da CNH (do artigo 143 do CTB), não
cometimento de determinadas infrações, aprovação em curso especializado, e avaliação
psicológica, contrariando o disposto no art. 14, § 3º da Resolução/CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015, que dispõe que o condutor do veículo destinado ao transporte de escolares
deverá atender aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro (art. 138 e 143
do CTB) .

Recomendações:
2.6.1 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.

2.7 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Os ônibus escolares

identificados pelas Placas: KMS 7028, KNC 7360,

contratados junto à empresa CTI Ambiental Coleta, Transporte e Incineração LTDA - ME,
CNPJ: 15.713.532/0001-43, utilizados no transporte de escolares, encontram-se sem
condições inadequadas para o transporte de escolares, não apresentando os itens de
segurança tais como: extintor de incêncio, cinto de segurança, bem como verificou—se o
transporte de alunos acima da capacidade do veículo e precárias condições de
funcionamento contrariando o disposto no art. 14, inciso III da Resolução/CD/FNDE nº 05,
de 28/05/2015, que dispõe que os veículos devem seradequados para o transporte de
escolares e estar em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro
(art.136 e 138 do CTB).
—

Evidências:
Relatório fotográfico da Vistoria nos veículos Placas: KMS 7028, KN C 7360

&
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cópia do Contrato nº 028/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de juazeiro/BA e a
empresa CTI Ambiental - Coleta, Transporte e Incineração LTDA - ME, CNPJ:
15.713.532/0001-43..

%

KMS 7028 Veículo em estado precário de funcionamento
—

~

PNATE - Veículo KNC 7350

—

Sem cinto

~

~

KNC 7360

-

Veículo sem cinto de segurança

PNATE —Veículo KMS 7028 -antigo e sem cinto de segurança
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PNATE - Veículo JHJ 0427

-

transporta alunos acima da capacxdade do veículo.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 030—004/2017, de 24/08/2017,

Prefeitura apresentou

o

a

seguinte esclarecimento:

A empresa responsável será convocada, em caráter de urgência para uma
reunião de esclarecimentos sobre os veículos vistoriados que estão em
desconformidade com as obrigações e tomar as providências cabíveis.

Análise da equipe:
A Entidade declarou que a empresa responsável será convocada a e tomar as
providências cabíveis. Importante ressaltar a necessidade de melhorias na execução do
transporte escolar, tendo em Vista as constatações desta equipe de fiscalização a fim de
melhorar a execução do programa, bem como cumprir as normas estabelecidas no Código
de Trânsito Brasileiro que regulamenta o transporte de escolares.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE

Para alertar a Prefeitura Municipal para que, nos termos das normas do
PNATE, mantenha rotinas de fiscalização nos veículos contratados para o transporte escolar
de modo a manté-los em condições adequadas de uso e segurança, atendendo a clientela
alvo do citado programa, conforme estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito e nos
normativos do PNATE.

2.8 Despesas incompatíveis com o objeto do Programa

Fato:
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Verificou-se a realização de despesa paga a conta específica do PNATE,
incompatível com as diretrizes do Programa, conforme Nota Fiscal nº 5936 de 05/04/2017,
emitida pela Empresa CTI Ambiental Coleta, Transportes e Incineração LTDA, no valor de
R$ 76.583,90 referente a transporte de professores no mês de Março/2017.
—

Evidências:
Nota Fiscal nº 5936 de 05/04/2017, Emitida pela Empresa CTI Ambiental
Coleta, Transportes e Incineração LTDA, no valor de R$ 76.583,90. Extrato bancário da
conta específica do Programa, Conta nº 0773794, Agência nº 0069, Banco do Brasil,
movimento do dia 06/04/2017.

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 030-004/2017, de 24/08/2017, a

Prefeitura apresentou

o

seguinte esclarecimento:

Despesa paga a conta do PNATE, incompatível com as diretrizes do Programa.
Nota Fiscal nº 5936 de 05/04/2017, emitida pela Empresa CTI Ambiental —
Coleta, Transportes e Incineração LTDA, no valor de R$ 76.583,90 referente a
transporte de professores no mês de Março/2017. Conforme orientação do
auditor, a Secretaria de Educação estará fazendo a devolução à conta do
PNATE, o valor referente a Glosa identificada pelo mesmo, relativo a NF 5936,
que trata do pagamento de professores com o recurso do Programa.

Análise da equipe:
Na análise da documentação verificou-se que a Prefeitura Municipal de
Juazeiro-BA, efetuou pagamento no valor de R$ 76.583,90 referente a transporte de
professores, despesa que não está vinculada diretamente ao serviço de transporte de
alunos. Conforme manifestação do gestor da unidade examinada, serão adotadas a
providências administrativas visando a restituição do valor à conta específica do Programa.

Até

o

momento não foi identificada devolução do valor a conta do PNATE.

Dessa forma, permanece a constatação

Recomendações:
2.8.1 ADIRAE

Notificar a entidade que, em prazo certo, comprove perante o FNDE que
realizou a devolução dos recursos impugnados a conta do PNATE de forma que a Prefeitura
possa promover a regularização da situação apresentada, ou se for o caso, solicitar, à
Diretoria Financeira - DIFlN/ENDE, providências quanto a Tomada de Contas Especial.
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),

R.F.Nº 29/2017 / PREF MUN DE JUAZEIRO

públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
às escolas

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 50.800,00
Extensão dos exames:

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

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes periodos:
ITEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“ Janeiro a agosto/2017

1

[Monitoramento

ll

Janeiro

a

agosto/2017

]
'

Informação:

e

x

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

Monitoramento

Constatações:
3.1 Recursos transferidos são divulgados em meio eletrônico.

Fato:
O FNDE divulgou, no endereço eletrônico www.fndegovbr, os extratos da
conta corrente específica da Unidade Executora (UEX) do Programa que recebeu recursos
do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016, UEX: EM. Manoel Nunes de Amorim.
EM. Manoel de Souza Bonfim, EM Vinte e Cinco de Julho, EM. Dois de Julho e Fundação
Juazeirense PROMENOR, abertas no Banco do Brasil, bem como identificou o domicílio
bancário dos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos
pagamentos realizados, em consonância com o artigo 7º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
—

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas corrente nº 25973—X, agência nº 4264—1, c/c 77.818—4 agência 069—8Banco do Brasil,
meses de janeiro a dezembro de 2016, consultas realizada em 04/08/2017 e 21/08/2017.
—

JJ
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UEx

[_

‘IkigénciaII conta

Colégio Municipal Manoel de Souza
Bonfim
IEM Vinte e Cinco de Julho

069-8

I

77.818-4

][069-8 jigsgs—X-

IEM. Dois de Julho

FUND.]UAZEIRENSE PROMOCIONAL
PRÓ—MENOR

IEMManoel Nunes de Amorin

I

I069—8

82594-8

069-8

28.661-3

”4264—1

“02597390

]

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da Unidade
Executora (UEX) do Programa, que recebeu recursos do FNDE no período de janeiro a
dezembro de 2016, UEX: UEX: EM. Manoel Nunes de Amorim. EM. Manoel de Souza
Bonfim, EM Vinte e Cinco de julho, EM, Dois de Julho e Fundação Juazeirense PROMENOR, foram divulgados por meio de disponibilização de informações em meio
eletrônico de acesso público no portal do FNDE na internet, em consonância com O disposto
no artigo 39 do Decreto 7.507/2011, de 27/06/2011, e no artigo 7º da Resolução CD/FNDE

nº 44/2011, de 25/08/2011.

3.2 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

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:
EM. Manoel Nunes de Amorim. EM. Manoel de Souza Bonfim, EM Vinte e Cinco de Julho,
EM. Dois de Julho e Fundação juazeirense - PROMENOR, contas estas abertas no Banco do
Brasil, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas corrente abaixo descritas Banco do Brasil, meses de janeiro de 2016 a
junho de 2017, consulta realizada em 04/08/2017 e 21/08/2017.
UEX
L
[Colégio Municipal Manoel de Souza Bonfim
[EM Vinte e Cinco de Julho

[EM Dois de Julho
liz/[%%%àUAZEIRENSE PROMOCIONAL PRO-
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”Agência“ conta
”069—8

I77.818—4

][069—8

I82593-X

”069—8

”82594-8

06%

I

I

I

l

286613

k 2%
dª

~

~

~

~

EM

te

e CHICO

de Julho - sala de recursos

sala de recursos PDDE acessibilidade

Análise da equipe:
Verifica-se que as Unidades Escolares atentaram para a utilização dos
recursos no cumprimento do objeto do Programa e realizaram aquisição de bens como
Mesas Adaptáveis, notebooks e materias para sala de recursos. Os referidos bens
encontram-se nas instalações das escolas

e a

disposição de alunos com deficiência.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

exercicio 2012
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 4.489.574,22
Extensão dos exames:

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

lTEMA

I

[Gestão Financeira

ll

Janeiro

"a

agosto/2017

I

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

..
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DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:

TC/
CONVÉNIO

Obra

Obra Valor Xªloãssado
Global (R$)
(R$)

[18474

1.163.221381111632213811100%

11conc1uida1

119091

61939022 161939022

100%

11concluida1

100%

[19131 [1.163.185,47 [1.163.185,47 [[100%

concluída
concluída

[19136 111163221381111632213811100%

11conc1uida1

119137 “1.163.274,18 111.163.274,1811100%

[Iconcluldal

[19143 111.16322139111163.22138 11100%

11conc1uida1

[19144 “619.378,15

“619.378,15 1110006

"concluída!

[19176 1161955831

1161955831

11100%

11conc1uida1

119179 111.162.304381111623043811100%

”conclul'dal

ID

Vigência

119097 [619.378,15

373/2011

10/11/2017

[619.378,15

Percentual Situação
repassado das obras

,

A equipe de auditoria verificou ”in loco" que as 10 (dez) creches do termo de
compromisso 373/2011 foram concluídas e estão em funcionamento, bem como o termo de
compromisso não expirou, situação descrita em constatação própria deste Relatório de

Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
eletrônico mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 69464—9, agência 069—8, Banco do Brasil, meses de agosto de
2012 ajulho de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 69464-9, agência 069-8,
Banco do Brasil SA, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2º , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49 , da Resolução
nº 44/2011. 4.3
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4.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da Resolução CD/FNDE

nº

Fato:
Verificou-se que durante o periodo de execução do Proinfãncia não foram
debitadas 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 da conta corrente 64464-9, agência 069-8, Banco do Brasil, meses de junho de
2013 ajuiho de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 69464-9, agência 069—
Brasil S.A, especifica do Programa evidenciou—se que não foram debitadas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
,

8, Banco do

44/2011.

4.3 Confirmação de conclusão de obras do Programa.

Fato:
Conforme inspeção "in loco" referente à construção de 10 (dez) creches
relacionadas ao termo de compromisso nº 373/2011, constatou—se ques as obras
encontravam—se aparentemente concluídas e também estavam em funcionamento, conforme
relatório fotográfico do campo evidência. A vigência do termo de Compromisso nº 373/2011
ainda não expirou e terminará na data de 10/11/2017. Destaque-se que todas os obras então
com status de “concluída" no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério
da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0, e foram repassados os valores totais para a construção
das 10 (dez) obras: R$ 9.456.133,50.

Evidências:
Fotos das visitas realizadas no período da auditoria 21 a 25/08/2017, anexas.
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73/2011

Creche climatizada

Análise da equipe:
Todas as obras estão em funcionamento, sendo que a última creche
inaugurada a 1 (um) ano, e o termo de compromisso 373/2011 relacionado às obras teve sua
Vigência prorrogada até 10/11/2017. Apesar do status de concuída no SIMEC, todas não
possuem o parecer técnico de execução física do cumprimento do objeto.
Recomenda-se o encaminhamento à DIGAP, para ciência e subsídios quando
da análise, no âmbito de sua competência, quanto a analise técnica de cumprimento do
objeto visando a consequente prestação de contas. Não foram identificados problemas,
apenas Vícios construtivos e materiais em grau médio de obsolecência em razão de
especificações inadequadas para a região, não tendo outras recomendações.

Assim, conforme foi verificado, as obras foram concluídas em conformidade
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com termo de compromisso 373/2011.
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 1.2, 1.9, 2.4, 2.7 e 2.8 foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem.
atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações
para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.142 e 4.3 os achados de auditoria, ainda que
sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento das diretorias desta. autarquia
para providências que entender cabíveis.

5.4. Na constatação referente ao subitem 2.6 a impropriedade na
operacionalização do respectivo programa deve ser levada ao conhecimento da Prefeitura
para providências quanto a observância das respectivas recomendações formuladas por esta
Auditoria Interna diretamente à entidade, não havendo necessidade de respostas, ficando a
critério das diretorias responsáveis pelos programas, se assim entenderem pertinente,
questionarem eventualmente os entes objetos dos programas fiscalizados acerca das
iniciativas que adotaram.
5.5. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo 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 até 30 dias da

.
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emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015,6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2,1.9,2.4,2.7 e 2.8, devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA)
da Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (C OPAC) 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.

6.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB— CAOS/FUNDEB, em razão
das atiibuições inerentes a esse Conselho, extrato de ,te Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao T1 ansporte Escolar
—

—

6.4. a DIGAP; a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 4 (Proinfância; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação 1e contas que lhe compete sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados;
e) para considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
paiâmetios de monitoramento dos respectivos programas em conjunto as demais
deteiminações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.

6.5, à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

6. 6 à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação

de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações a
DlRAE contidas nos subitens 1.2, 1.9, 2.4, 2.7 e 2.8.

6.7. a Prefeitura do Município de juazeiro/BA, para conhecimento e
providências quanto a observância da recomendação contida no item 2.6, ficando
consignado que não há necessidade deste ente apresentar respostas ao FNDE.

Em 11/10/2017
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 29/2017
DESPACHO

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

Em

Seg/L&M“
Ch fe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do(a) Senhor(a) Audít0r(a)- hefe.

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 0584540)

Em

_QQ/ll/lZQQ'
Auditor-Chefe
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