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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 32 [2017

PREF MUN DE SAO BERNARDO DO CAMPO SP
ªº.

Auditoria realizada no período de 2 a 6 de outubro de 2017, com o objetivo de
programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se programas definidos no
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado de
Auditoria Interna - PDAI-2017, verificando os seguintes programas:

verificar

a execução dos

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 OS.
- Anexo III. Temas: Gestão
—

nº 184/2017, referente ao item 104 do PDAI PAINT/2017
Financeira; Monitoramento e Controle Social.

- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício
nº
2017 OS
185/2017, referente ao item 105 do PDAI PAINT/2017 - Anexo Ill. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 - OS nº 186/2017, referente ao item 106 do PDAI
—

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

II / PROINFÁNCIA, exercício 2016 OS nº 187/2017, referente ao item
107 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira e Monitoramento.
—

PAC

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 6.386.419,48
Extensão dos exames:

ONS
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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.
—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

~

~
~

1

LMA

PERÍODO EXAMINADO

Gestão Financeira

Monitoramento
[gent-role Social

~

janeiro/2017

&

setembro/2017

Janeiro/2015

&

maio/2017

~

Agosto/2013 a maio/2017

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

consignadas neste Relatório.

Constatações:
1.1 Recursos são mantidos 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, c/c 46.946-7, agência nº 427-8, em consonância com o artigo 39 da
Resolução CD/FN DE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 46.946-7, agência nº 427-8, Banco do Brasil, meses de
janeiro a setembro de 2017, consulta realizada em 18/09/2017.

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

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

eletrônico.
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Fato:

No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
no entanto não foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 19, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação ﬁnanceira dos extratos bancários da conta corrente nº 46.946-7,
agência nº 427-8. Banco do Brasil, meses de janeiro a setembro de 2017, consulta realizada
em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 46.946-7 agéncia
nº 427-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo

4º, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:

No período observado, janeiro a setembro 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 §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no SIGEF- Sistema Integrado de Gestão Financeira,
referentes à movimentação financeiro dos extratos bancários da conta corrente nº 46.946—7,
agéncia nº 427-8, Banco do Brasil, meses de janeiro a setembro de 2017, consulta realizada
em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 46.946-7, agência
nº 427-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não se
identificaram débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

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

%.
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Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na
data de 24/03/2017, o Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 28/04/2017, antes da data final prevista no
SIGPC, que seria 10/08/2017, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas
foram satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SlGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 03/10/2017; Ata de Reunião com
membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 21/09/2017.

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

1.5 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Em consulta ao portal do FNDE, disponível na aba CAE Virtual, em
13/09/2017, e da reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
03/10/2017, verificou—se que a constituição do Conselho está de acordo com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE, acesso
em 13/09/2017 e Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
03/10/2017.
—

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

1.6 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE às escolas municipais,
FV

%
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citadas no quadro 11 do campo "evidência", e ao depósito central do Município de São
Bernardo do Campo/SP, no periodo de 2 a 6 de outubro de 2017, foi verificada evidências de
oferta de merenda escolar, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE à conta
do Programa de Alimentação Escolar.
Conforme verificação in loco nas escolas da rede municipal de ensino e ao
depósito central, constatou—se que não há indícios de que ocorreu desabastecimento de
gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos
alunos da rede, no período fiscalizado.

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

N.ºtª

Fornecedor

Data

Fiscal

Valor R$

~

IM. Zamboni Com. Rep. de Prods. Alim.
Mercado em Geral

—

e

EPP

Pontual Comercial Agrícola Ltda

7178

“02/03/2017 53-87954

7276

“29/03/2017 48.845,88

636953

03/05/2017 80.158,02

7374

26/04/2017 43.538,58

72454

11/05/2017 111.335,40

136524

02/06/2017 37.396,80

Cooperativa dos Trab. Assent. da Região de
Porto Alegre

56186

26/06/2017 10.021,45

“CooperSerra

163632

30/06/2017 17.243,42

7665

26/07/2017 33.967,01

4890

31/07/2017 8.184,96

M. Zamboni Com. Rep. de Prods. Alim.
Mercado em Geral _ EPP

e

Freskito Produtos Alimentícios Ltda
BS SA

—

Coop. Regional Agrop. Serrana

~

M. Zamboni Com. Rep. de Prods. Alim.
Mercado em Geral _ EPP

_—

e

Cooperativa Prod. Rurais Agricultura Familiar
LJruqula

Quadro II: Escolas visitadas

"Código

e

~

~
~

Comprovante de Recebimento nas Escolas.

Escola

35242073 Profa. Suzete Aparecida Campos

'_"——“_"1

Data de Recebimento
03/03 e 30/03, 25/071 e 27/04, 11 e
12/05, 05 e 29/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

35229969 Creche Profa. Cecﬂia de O. Turbay

03l03 e 30/03, 25/04 e 27/04, 11 e
12/05, 05 e 29/06/2017, 04 e 27/07
e 01/08/2017

35004322 Carolina Maria de jesus

03/03 e 30/03, 25/04 e 27/04, 11 6
12/05, 05 e 29/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

"7
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03/03 9 30/03, 25/04 6 27/04, 11 e
12/05, 05/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

35004035 Ariano Suassuna

~

03/03 e 30/03, 25/04 8 27/04, 11 6
12/05, 05 e 29/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

35051081 Monteiro Lobato

03/03 e 30/03, 25/04 e 27/04, 11
12/05, 05/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

35217669 Prof. Cassiano Faria

35469750 CÉU Regina Rocco Casa

T

03/03 6 30/03, 27/04, 11 e 12/05,
05 e 28/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017
__
11
e
e
12/05.
03/03 30/03, 27/04.
05 e 29/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

1

7

~

35469762 CÉU Regina Rocco Casa II

:!

03/03 9 30/03, 25/04 e 27/04, 11 e
12/05, 05 8 29/06, 04 6 27/07 e
01/08/2017

Marcos José Roberto (Creche
Ferrazópolis)

35004062

1
~

~

35004324 Valter Carmona

03/03, 30/03, 25/04 e 27/04, 11 e
12/05, 05 9 28/06, 04 e 27/07 e
01/08/2017

35587965 Alzira Martins Mendonça

03/03, 30/03772‘3/04, 27/04, 11 e
12/05. 05 9 29/06, 04/07 e
01/08/2017

~

Quadro III: Relatório Fotográfico.

~

Alzira Martins Mendonça

Ariano Suassuna

1
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Carolina Maria de Jesus

~~
CEU Regina Rocco A

~
~~
~
%

u

.

—

,

...dª

CEU Regina Rocco B

..“. «.
ªll- .. op
.::.-'bu'ªê'
.

~

Monteiro Lobato

.

.

Cassxano Faria

,
,!
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~~
Valter Carmona

&'

CEU Luiz Gushiken

josé Roberto Preto
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~~
Gêneros alimentícios

-

depósito Secretaria Municipal de Educação

Estoque perecíveis

—

~~

depósito da Secretaria Municipal de Educação

Análise da equipe:

Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município e ao depósito
central, no período de 02 a 06/10/2017, verificou-se que houve evidências de abastecimento
de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no período examinado, sendo constatado,
ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e controle
de distribuição de gêneros alimentícios), a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo
da merenda escolar, bem como a distribuição.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
exercício 2017

—

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

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 63.000,84

f
1
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

ODO EXAMINADO
Gestão Financeira

Monitoramento
Controle Social

0/2017 a setembro/2017

meiro/2015

a maio/201 7

osto/2013 a maio/2017

Informação:
As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira, Acessibilidade, Monitoramento e Controle Social e
estão dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório.

Constatações:
2.1 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, ele 255.65-3, agência nº 427-8, em consonância com o artigo Bº da
Resolução CD/FN DE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 255.65-3, agência nº 427—8, Banco do Brasil, meses de março a
setembro de 2017, consulta realizada em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução

CD/FNDE nº 44/2011.

\\

>*

2.2 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

R.F.Nº 32/2017 / PREF MUN DE SAO BERNARDO DO CAMPO

/1o

"
de 34"

Programa.
Fato:
Em visita técnica do FNDE ao município de São Bernardo do Campo/SP no
período de 02 a 06/10/2017, verificou-se a não utilização dos recursos repassados pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE,
referentes aos repasses do exercício de 2017.

No entanto, em inspeção aos roteiros do transporte escolar e unidades
escolares, bem como em entrevistas ao gestor do Programa realizada por meio de aplicação
de questionário padronizado, evidenciou-se que o programa vem sendo realizado na
localidade com recursos próprios.

transporte escolar utilizado pela entidade

é contratado com recursos
próprios e do FNDE. Os ônibus adaptados que atendem os alunos portadores de deficiência
são próprios da Prefeitura e também adquiridos com recursos do Programa Caminho da
O

Escola.

Evidências:

~~

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 255.65-3, agência nº 427—8, Banco do Brasil, meses de março
a setembro de 2017, itinerário Transporte Escolar, questionários aplicados ao Gestor do
PNATE e relatório fotográfico:

ônibus acessível do Caminho da Escola.

Pátio da empresa DiasTur contratada para prestação de serviços de
transporte escolar.
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frota própria no pátio da Secretaria Municipal de

~

Educação.

~

Transporte de alunos no veículo contratado.

Análise da equipe:
Verificou-se a não utilização dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, referentes aos repasses do
exercício de 2017. No entanto, em inspeção aos roteiros do transporte escolar, bem como
em entrevistas ao gestor do Programa e aos membros do CAOS/FUNDEB, realizadas por
meio de aplicação de questionário padronizado, evidenciou—se que o programa vem sendo
realizado na localidade com recursos próprios e utilizando ônibus adquiridos com recursos
do Programa Caminho da Escola.
—

Recomendações:
2.2.1 A DIRAE

Avaliar

situação do Programa com relação aos recursos que foram
repassados, porém ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido desde o
I
repasse, e concluir sobre o potenc1al pI‘BJUIZO que possa Vir a sofrer o Programa com a nao
a

.

.
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utilização dos mesmos, adotando iniciativas que garantam

a

aplicação dos recursos

e a

adequada continuidade do Programa na localidade.

3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016

Objeto do Programa: Transferências de recursos para cobertura de
despesas de custeio e capital, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX),
às escolas públicas das redes estadual, distrital e municipal da educação básica, com
matrículas de alunos público alvo da educação especial (ACESSIBILIDADE) em classes
comuns, contempladas com salas de recursos multifuncionais.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiross 50.000,00
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.
A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:
ODO EXAMINADO
Gestão Financeira

Dezembro/2016

Monitoramento
dade

&

aneiro/2017

esto/2017
&

Setembro/2017

aneiro/2017 a Setembro/2017

Constatações:
3.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

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

44/201 1.

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil, meses de dezembro de 2016 a agosto
de 2017, das Unidades Executoras:
!

r
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Unidade Executora

~

~

Extratos Bancários Banco do Brasil S.A.
. .
Conta Corrente
“IAgencla

A.P.M. do Centro de
Educação Unificado Regina 4707-4
Rocco Casa I

10792—1

A.P.M. da E.M.E.B
Professor Cassiano Faria

4707-4

10793-X

A.P.M. da E.M.E.B. Padre
Manuel da Nobrega

427-8

60753-3

Associação de Pais e

~

Mestres do C.E.U. Regina
Rocco Casa II

4707—4

10794-8

~

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica das
Unidades Executoras (UEX) do Programa, que recebeu recursos do FNDE no período de
dezembro de 2016 a agosto de 2017, são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:

No período de dezembro de 2016 a agosto de 2017, não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente das Unidades Executoras, 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

44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil SA, referentes aos extratos
bancários das Unidades Executoras, meses de dezembro de 2016 a agosto de 2017:

~

Unidade Executora

Extratos Bancários Banco do Brasil S.A.
[Agência
"Conta Corrente

A.P.M. do Centro de
Educação Unificado Regina 4707-4
Rocco Casa I

]
I

10792-1
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A.P.M. da E.M.E.B
Professor Cassiano Faria
A.P.M. da E.M.E.B. Padre

~

Manuel da Nobrega

4707-4

10793-X

427-8

60753-3

Associação de Pais e
Mestres do C.E.U. Regina

4707-4

1 0794-8

Rocco Casa II
~ ~

Análise da equipe:
Verificou—se que durante o periodo de execução do PDDE- Acessibilidade não
foram cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes específicas das
Unidades Executoras, bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado
financeiro enquanto não utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ lº
e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Verificou-se que as Unidades Executoras beneficiadas com recursos recebidos
do FNDE, mencionadas no campo "Evidências", não utilizaram os recursos repassados à
conta do Programa. Constam nas prestações de contas as reprogramações dos valores
destinados a ações de Acessibilidade para o exercício de 2017, não tendo sido ainda
executadas até a data de inspeção.
No entanto, foram verificadas ações de acessibilidade no âmbito das unidades
escolares visitadas.

Evidências:
Inspeção in loco nas Unidades Escolares e extratos bancários do período de
dezembro/2016 a agosto/2017:

"Unidade Executora

~

Extratos Bancários Banco do Brªsil S.A.
Agência
Conta Corrente

A.P.M. do Centro de
Educação Unificado Regina 4707-4
Rocco Casa I

10792-1

A.P.M. da E.M.E.B
Professor Cassiano Faria

10793-X

4707-4

tx
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A.P.M. da E.M.E.B. Padre
Manuel da Nobrega
Associação de Pais e
Mestres do C.E.U. Regina
Rocco Casa II

~

427'8

~
60753-3

4707—4

10794-8

~
CEU Regina Rocco I

-

EMEB Prof Cassiano Faria - rampa

elevador

~

Jª'
~

EMEB Prof Cassiano Faria - sala de higiene

CEU Regina Rocco II

—

assentos adaptadores
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CEU Regina Rocco

~

ll

«

rampa

EMEB Pe Manuel da Nóbrega - rampa

EMEB Pe Manuel da Nóbrega

-

sala de recursos

Análise da equipe:
As atividades relacionadas à execução do PDDE-Acessibilidade não foram
executadas, bem como os planos de ação referente à execução dos recursos encontravam-se
ainda em elaboração.

No entanto, foram constatadas ações de acessibilidade no âmbito das
unidades escolares inspecionadas.

Recomendações:
3.3.1 A DIRAE

Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que foram
repassados, porém ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido desde o
repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa vir a sofrer o Programa com a não
utilização dos mesmos, adotando iniciativas que garantam a aplicação dos recursos e a
adequada continuidade do Programa na localidade.

tx
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4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES exercício 2016

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos fmanceiros:R$ 9.016.183,15
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 os seguintes temas/períodos:
ema

eríodo Examinado

Gestão Financeira

aneiro a Setembro de 2017

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

_

Valor
ªgpassado

.

2

N º TC - Ano

ID —Ident1flcaçao
da Obra

V1genc1a

658708/2009

(9397) 658708 CEU Parque Havaí

24/06/2014 6.628.805,89 6.628.805,89 100%

Conclmda

2105/2011

(19899)
Ferrazopolis

28/02/2018 5 ' 611 ' 134 ' 78 2 ' 455 ' 914 ' 03 44%

Concluída

2105/2011

(19900)
Ferrazopolis II

28/02/2018 4 ' 284 ' 267 ' 37 2 ' 029 ' 810 ' 83 47%

Concluída

2105/2011

geíªªfàãªrqªº

28/02/2018 4.737.958,73 2.429.354,85 51%

Concluída

3947/2013

]D.FARINA-PAC
n

01/02/2018 7.470.442,10 2.286.726,01 31%

Concluída

(32655) CRECHE
SILVIN A_PAC 11

01/02/2018 6.294.768,07 2.381.804,78 38%

Concluida

28/02/2018 6.171.747,42 1.962.395,22 32%

Concluída

Sªº

.

A

.

Valor Global
R$

Percentual Sltuaçao
repassado da Obra
,

(32654) CRECHE

~

3947/2013
2105/2011

(lºgºmªrdim
Represa - Batistini

,

wà

,
\
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K.

2105/2011

(19892) Riacho
Grande

28/02/2018 4.943.938,84 1.680.997,96 34%

Execução

28/02/2018 9.626.848,81 1.954.586,43 20%

”
Execucao

'

2105/2011

89
gfzaªgªrdlm

A equipe de auditoria verificou ”in loco" as 09 (nove) creches dos termos de
compromissos citados, concluídas e em funcionamento, bem como as obras em execução do
TC nº 2105, situações descritas em constatação própria deste Relatório de Auditoria.

Constatações:
4.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram depositados e
mantidos em contas correntes específicas abertas no Banco do Brasil constantes do campo
evidência, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente especiﬁca do Programa:
Agência - Conta

Termo de Compromisso

Banco

3947/2013

001/0427-8/00567728

2105/2011

001/0427—8/00472697

março ajulho/2016
'ulho a agosto/2016

658708/2009

001-0427-8/66720137

agosto/2012 a dezembro/2013

—

Periodo

.1

]

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são depositados e mantidos nas contas específicas do programa, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por transferência
eletrônica, os quais não foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

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

Termo de Compromisso
nº

Banco

3947/2013

001/0427-8/00567728

2105/2011

001/0427-8/00472697

março ajulhO/2016
'ulho a agosto/2016

658708/2009

001/0427-8/66720137

agosto/2012 a dezembr0/2013

—

Agência

—

Conta

Período

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, identificadas no campo evidencia, verificou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução
nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Durante o período de execução do Proinfância não foram verificados débitos
com tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os
recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente específica do Programa:

Termo de Compromisso
nº

Banco

3947/2013

1001/0427-8/00567728

março ajulho/2016

2105/2011

001/0427-8/00472697

julho

658708/2009

001/0427-8/66720137

agosto/2012 a dezembro/2013

—

Agência

—

Conta

Período

a

~

agosto/2016

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas do
Programa, referente ao Termo de Compromisso nº(s) 3947/2013, 2105/2011
9 658708/2009, evidenciou—se que não houve débitos de tarifas bancárias pela
,
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movimentação da conta corrente específica, bem. como os recursos foram devidamente
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§ 1” e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 114/201 1.
4.4 Confirmação de conclusão de obras do Programa.

Fato:
Conforme inspeção "in loco" referente a construção de 09 (nove) creches
relacionadas aos Termos de Compromisso nº 658708/2009, 2105/2011, 3947/2013,
constatou-se que sete obras encontravam-se aparentemente concluídas
em funcionamento, conforme relatório fotográfico do campo evidência.

e

também estavam

Destaque-se que no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
da Educação - SIMEC, Módulo OBRAS, sete obras estão com status de
“concluída", duas com status em "execução" pertencem ao Termo de compromisso nº
3947/2013, com vigência em 01/02/2018.

Ministério

Evidências:

06 a

Relatório Fotográfico, amostra das Visitas realizadas no período da auditoria
10/10/2017.

._

«ª»

u
.

:

,

.."

.

ID 939" Creche Parque Hawai

-

.!'

~~~
1D

9397 Creche Parque HawaitCEU Luiz Gushiken] £2

ID 198981ard

:

"É“
‘

~ RepresafBatisLim

M$;
353%:

(EMEB Manoel de Barres

I

F.1

,já"

»

,,

,
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~
ID 19900 Éerraznpolis

Il (F.NFH Valter Carmona]

F 2

~

1D

ISSUE-Creche SilvinazEMFB Al7ira Martlns de Mendonça) f.2

~

Análise da equipe:
As obras concluídas estão em funcionamento, sendo que a última creche
(Jardim Represa ID 19895) foi inaugurada em dez/2016 e o seu status no SIMEC
—

permanece ”execução".
Nas obras sobre os ID(s): 19899 Ferrazópolis I, 19900 Ferrazópohs 11,
19902 Parque São Bernardo, 9397 Parque Hawí, conforme apontado pelo fiscal da obra
designado Prefeitura foram identificados Vícios construtivos, bem como consta no SIMEC
—

—

—

RFNQ 32/201”

/
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—

anotações de restrições e inconformidades pendentes de saneamentos, descritos em itens
especificos deste relatório.

Apesar do status de concluída no SIMEC, as obras não tiveram o parecer
técnico de execução física do cumprimento do objeto incluidas no SIMEC, conforme
estabelece o item XIII do Termo de Compromisso e no Manual de Acompanhamento da
Execução Fisico-financeira do Plano de Ações Articuladas (par) no SIMEC.

4.5 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Em verificação in loco realizada na obra ID-19892 (Creche - Riacho Grande),
verificou—se ausência de placa de identificação com logo do Governo Federal/Ministerio da
Educação e do FNDE.

Evidências:

(Creche

—

Fotos da visita 'in-loco' realizada na construção da obra Proinfãncia, lD-19892
Riacho Grande), no dia 04/10/2017.

ID-19892

-

Creche Riacho Grande

-

Ausência Placa de Identificação da Obra

Análise da equipe:
A ausência de placa de identificação das obras com o logo do Governo
Federal/Ministério da Educação/FNDE, contraria o disposto no Art. 59, Inciso III, letra “j' da
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, o qual. estabelece que a
prefeitura "deverá assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo
Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos a conta do Programa, obedecendo ao que
está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República". Portanto,
permanece a constatação.
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Recomendações:
4.5.1 A MGM)

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove a fixação da placa
na obra apontada no campo "Evidências" pela equipe da Auditoria Interna do FNDE,
atendendo a legislação vigente e o pactuado com o Governo Federal.
4.6 ()bra(s) com execução paralisada.

Fato:
Conforme inspeção "in loco“ referente as obras do Termo de Compromisso nº
jardim Nazareth,
Riacho Grande e [D 19896
2105/2011, sob os ID 19892
constatou-se material de construção disponível no canteiro de obras e movimentação de
operários. Confirmou—se por meio de entrevista no local que a execução da obra foi
retomada em 02/11. 0/2017, data da. chegada da equipe técnica de auditoria ao município.
—

—

Evidências:
Inspeção "in loco" realizada nas obras, conforme levantamento fotográfico

seguir;

Creche

1D

19896-Jardim Nazareth

-

Foto 2

-

Foto 4

x!’

Creche

1D

19896-lardim Nazareth - Foto

3

REN” 32/201'

Creche ID 19896-jardim Nazareth

PREF MUN DE SAL) BERNARDO DO CAMPO

a

Creche lD-19892

-—

Creche Riacho Grande (foto

1)

~

Creche ID-19892 - Creche Riacho Grande (foto 3)

~~

bi

Creche ID-19892

-

Creche Riacho Grande (foto 4)

Análise da equipe:

Ill

A obra paralisada, descumpri o disposto no Art. 5º Inc
letra "a" da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a

Prefeitura:
executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do
PAC 2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os
critérios de qualidade técnica que atendam as determinações da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos... "
a

Conforme também previsto no item VI do referido Termo de Compromisso, &
Prefeitura Municipal deve garantir a conclusão da obra pactuada e sua entrega a população,
ainda que com recursos próprios, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para cobrir todas as despesas relativas a implantação. Dessa forma, deve a
Entidade assegurar a perspectiva de continuidade da execução e prazo para conclusão.

Recomendações:

4.6.1A DIGAP
Avaliar

a

situação da obra, adotando iniciativas que garantam

a

adequada
\

V
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término da vigência do termo de compromisso em
08/02/2018, adotando, se eventualmente necessário, iniciativas visando resguardar os cofres
desta Autarquia, evitando assim perda de investimentos já realizados.

continuidade da obra considerando

o

4.7 Restrições/inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Nkmitoramento, Execução e
Controle do Ministerio da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0 em 22/09/2017, verificou-se a
existência de registro de Restrições e Inconformidades, correspondente ao Termo de
Compromisso nº 2105/20111, referente as obra de Construção de Creche Hªre-Escola,
conforme segue:
Creche Ferrazópolis l
termo aditivo de prazo;
11)

19899

—

-

obra concluída fora da Vigência do

Ferrazõpolis ll - obra foi concluída fora da vigência do
termo aditivo de prazo, instalações de telefonias executadas em
desconformidade com o projeto; planilhas da contratação e do
cronograma com valores divergentes; e Sistema de proteção contra
descargas elétricas não executado; o
ID 19900

-

Parque São ”Bernardo - instalações da rede lógica não
executada na diretoria e na secretaria, em desconformidade com o
previsto no projeto; instalações de telefonias não executadas na
diretoria e na secretaria, em desconformidade com o previsto no
projeto.
ID 19902

—

Além das inconformidades descritas no SIMEC, nas visitas realizadas às
obras, acompanhados pelo fiscal de Obras designado pela Prefeitura, foram verificadas
também as seguintes inconformidades/vícios construitivos:
a) ID 19895

—

jardim Represa Batistini:
—

infiltrações oriundas da cobertura provocando
refeitório (registro de duas ocorrências);
-

-

infiltração severa no teto sobre

a

a

queda do forro sobre no

rampa de circulação;

rampa de acessibilidade (falha de projeto) água da chuva que entra pelos
blocos de iluminação/ventilação, bem como a água utilizada para lavar as
referidas rampas se acumulam em sua base migrando para a área de
circulação e refeitório, não há ralo para escoar a água;
—

-

rachaduras no piso

e

na parede da ala administrativa (próximo a entrada da

escola);

Sala 04 infiltrações oriundas do telhado (serviço de reparos no
realizados por duas vezes) problema persiste;
—

—

f“
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o

vício de impermeabilização - ao lavar o piso da escola ocorre infiltração nas
salas de arte e na biblioteca, localizadas no piso inferior,—
-

falta de tampa na caixa d'agua (tanto na base como no centro da coluna da
caixa - local próximo a área de recreação das crianças);

-

b) ID 19899 - Ferrazópolis I:
aquecedores não funcionam. As crianças da creche não recebem o banho
quente/morno devido a esse problema. (Indicativo de vício construtivo devido
ao mesmo problema se apresentar em outras creches).
-

-

água das chuvas se acumulam em áreas internas e externas da escola
(próximas ao pátio, devido a falha no nível para escoamento adequado.

-

abertura nos ralos do banheiro (tampa inferior ao necessário e
de acidentes com as crianças que usam o ambiente.

—

-

aberto) risco

sala de aula com infiltração inclusive nas luminárias.

cubas na cozinha com problema de vazamento reincidente.

c) ID 19902 - Parque São Bernardo:
-

parede da cozinha com deslocamento do reboco, rachaduras e ressalto dos
azulejos.

-

cubas na cozinha com problema de vazamento reincidente.

-

águas das chuvas se acumulam no pátio de recreação, não há ralo para
escoar a água;

d) ID 19900 - Ferrazópolis

II:

-

infiltração no banheiro/acessibilidade provocando a queda do forro sobre
assento sanitário (provocado pelo Boiler sistema de aquecimento d'água).

o

—

Sala de Aula A03 - interditada devido
desabamento do forro da sala de aula.
—

-

Pátio de atividades recreativas com goteiras
chuvas.
-

severo vazamento, risco de

a

e

(gambiarra) mangueira utilizada para retirar

sem escoamento da água das

a

água que continua vazando

no piso superior.
-

Sala 04
vasos.
-

—

banheiros infantil com vazamento

—

retorno de água na base dos

cubas na cozinha com problema de vazamento reincidente.

'
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ID 9397

—

Creche Parque Hawai:

-

3" piso

—

sala 17 e áreas

—

2º piso

—

interdição da área de reação em gradil solto.

de.

circulação - infiltrações (severa)

Evidências:
Consulta realizada em 22/09/2017, registros no SIMEC na aba "restrições e
inconformidades“ não sanadas/aguardando providências e Relatório Fotográfico de outras
incoformídadeS/vícios construtivos verificados nas obra Visitadas no período de. 04- a
10/10/2017.

[D 19900

-

Sala

3

—1nterditada (va/amento

(ª

infiltração nas

luminárias]

ID 19900

-

Vazamento forro - Banheiro

RFNº

—

Solução xmpmwsada

32/201“,

,

~~
ID 19900

-

infiltração

e

desabamento do form
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ID 19902

«

»»

repressamento de agua no pátio

iD 9397

»

Gradil solto

-

aréa de recreação interditada

Análise da equipe:
A aba " Restrições e lnconformidades" do SIMEC, dispõe que “somente as
RESTRIÇÓES não superadas impedem 0 repasse de recursos. Inconformidades, caso não
sejam superadas, serão analisadas na prestação de contas ao final da obra. A superação
das inconformidades está condicionada a correção, conforme projeto pactuado com o
FNDE. Dessa forma, as restrições e inconformidades podem gerar a suspensão do
pagamento em razão de seu não saneamento.

Na situação apresentada, conforme verificado no período da auditoria, as
e as informações solicitadas estão pendentes de
atualização no SIMEC.

inconformidades não foram sanadas

Ressaltamos que foram constatadas outras inconformidades que se
manifestaram principalmente no período chuvoso e que afetam a regularidade do
funcionamento das creches concluídas, sem, contudo, a comprovação de medidas da
Prefeitura junto à empresa responsável pela execução da obra (cumprimento da garantia)
no sentido de regularizar os problemas detectados.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.7.1 A DIGAP

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, regularize todas as restrições
inconformidades apontadas pela supervisão do FNDE, assim quanto aos vícios
construtivos não sanados, considerando a questão quando da apreciação da respectiva
prestação de contas e, se se necessário, adotando imediatas iniciativas com vistas a evitar
e

danos ao erário e/ou aos objetivos do programa.

4.8 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Não foram inseridos no SIMEC

-

Obras 2.0 na aba "Cumprimento do objeto"

o,
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pareceres técnicos de cumprimento do objeto, referente as obras concluídas

(ID(s):(658708) - CÉU Parque Havaí, (19899) Ferrazopolis, (19900) Ferrazopolis 11, (1.9902)
Parque São Bernardo, (32654) Creche jardim Farina, (32655) Creche Silvinal, (19895)
Jardim Represa-Batistini. e na aba " contratação e execução orçamentária" registros
pertinentes a aditivos, contratos, e pagamentos de serviços executados nas obras sobre os
"j” do Inciso III,
1D(s) 19892, 19896, 19899 e 19900, contrariando o disposto nas letras ”1" e
do Art 5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13, de 08.06.2012, conforme segue:
ID 19892 Riacho Grande - obra paralisada
inserir ativos de contratos firmados para o reinicio da obra;
—

ID 19896

inserir ativos

—

jardim Nazareth

—

obra paralisada

e

reiniciada em 02/10/2017

e

—

reiniciada em 02/10/2017 -

de contratos firmados para o reinicio da obra;

ID 19899 - Creche Ferrazópolis l - inserção de comprovantes de pagamentos,
notas fiscais, medições, e verificar a correição dos dadosja inseridos; obra concluída fora da
vigência do termo aditivo de prazo e até a data da fiscalização não foi inserido o aditivo de
prazo; e

ID 19900 - Ferrazopolis II obra foi concluído fora da vigência. do termo
aditivo de prazo inserir ativos de contratos firmados para a conclusão da obra.
—

—

Evidências:

22/092017 e

Telas do SIMEC - Obras 2.0 (aba execução orçamentária) extraída em
Relatório Fotográfico da visita ao local das obras/contruções.

Análise da equipe:
A ausência de dados atualizados no SIMEC referente as obras citadas
prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade
da execução dos recursos repassados a conta das obras de construção das creches do
PROINFÁNCIA, contrariando assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no
Art. Sº, Inciso 111, letras "f" e ”j' 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 o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e infomações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministerio da Educação), no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br”,u-

]. permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados a execução do
objeto no que se refere ao exame da documentação”.
Dessa forma, permanece a constatação.

\‘X

Recomendações:

.,
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4.8.1 A DIGAP

Notificar a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo/SP, para que, em
prazo certo, providencie a inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 2.3, 3.3, 4.5 a 4.8 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 a 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 a

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

Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - 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. 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
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cumprimento da recomendação constante do subitens 2.3 e 3.3, devendo, no prazo máximo
de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da
Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e o) 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. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
—

6.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (Proinfância); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 4.5 a 4.8, 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 Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
6.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.
6.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 2.3 e 3.3; e a DIGAP contidas nos subitens 4.5 a 4.8.

6.7. ‘a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo/SP, para
conhecimento e adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações
elencadas no presente Relatório de Auditoria.

Em 20/10/2017
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 32 12017
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.

Emil/luv”
Chefe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

Lﬂ/ﬁ/ ”, “
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 0644650).

Em

ª

/12_/ Qui 4}

Auditor—Chefe
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