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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. 37 l2017

PREF MUN DE CACHOEIRA DO PIRIA PA

Auditoria realizada no período 25 a 29 de setembro de 2017 com o objetivo de
verificar a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/Temas: Gestão Financeira, monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando—se os programas definidos
no Plano Anual de Auditoria Interna- PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado
de Auditoria Interna - PDM-2017, verificados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017 - OS.
nº 192/2017, referente ao item 92 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício
n9193/2017, referente ao item 93 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

2017

—

- OS

/ PROINPÃNCLA, exercício 2016 OS nº 195/2017, referente ao item
95 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
—

Monitoramento

PAC H
e

—

Controle Social.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e 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
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 354.698,40
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicaçâoçde
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questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAl.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

ITEMA

“PERÍODO EXAMINADO

[Gestão Financeira

“Março/20 1 7

[Monitoramento

“Janeiro/2 O 1 6 a setembro/2 0 1 7

[Controle Social

Maneiro/2016 a setembro/201 7

&

I

agosto/201 7

I

I

I

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas na forma de constatações
críignadas 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 21.145-1, agência nº 1735—3, em consonância com o artigo 39 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 21.145-1, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, meses de
março a agosto de 2017, consultas em 18/09/2017.

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

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
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ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 21.145-1, agência nº 1735—3, Banco do Brasil, meses de
março a agosto de 2017, consultas em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 21,145—1 agência nº
Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.
1735—3, Banco do

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, de março a agosto de 2017, constatou—se que não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 21.145-1, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, meses de
março a agosto de 2017, consultas em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 21.145—1 agência nº
1735—3, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/PNDE nº
44/2011.

1.4 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
No período analisado, 25 a 29/09/2017, verificaram—se evidências de oferta de
alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no cantão
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evidência, entre as quais: aplicação de R$ 354.698,40 (trezentos e cinquenta e quatro mil,
seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) dos recursos da conta específica do
PNAE para arrealização de despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme
verificação no extrato da conta bancária respectiva; comprovantes de recebimento de
gêneros alimentícios nas escolas; demonstrativo do movimento mensal dos gêneros
alimentícios na escola; demonstrativos dos alimentos utilizados nas preparações e dos
alunos atendidos; verificação in loco de gêneros alimentícios armazenados nas escolas e
verificação da preparação e oferta da merenda nas escolas, conforme amostra de escolas
visitadas constantes no quadro 1 do campo "Evidências“.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente, 21.145-4, agência 1735—3 Banco do Brasil, meses de abril a
setembro de 2017. Cópias de notas fiscais, comprovantes de recebimento dos gêneros
alimentícios nas escolas, Movimento Mensal de Gêneros e Consumo de Gêneros Alimentícios
nas Escolas e relatório fotográfico das escolas visitadas e depósito central da entidade,
conforme quadros I, II e III:

Quadro

Nº
01

_
~

Escolas Municipais-

Vlsltadas

“EM Sítio
[os ”EM Pico

Diretor/Prof.
Responsavel

E.M Manoel A. Pontes

[02

I

~~~

dN:

(INEP)

Alunos

15516075

380

[[[15547876
Vermelho[[15569403
[[[15587614
São Marcos

[04

[EM Santo Antônio

[os

[EM Bamba

[.
lI-

mero

gªgª:

[[54

[

[[30

[

[29

[

[[15544818

[[13

15556948

50

15098460

400

Oliveira[[15578054

[[528

[

[15516024

[[236

[

15164829

332

[

[

~

06

EM jarbas Passarinho

07

EM Faustino

de Brito

[os

”EM Ademir

[09

“Creche Leila Pontes

10
[11

EM Maria Bezerra
Pontes

[[EMEsperança

[

-----------

[llmiõzism

[[172

[

Quadro II

“Produtos Adquiridos com Recursos do Programa conforme exemplificado
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NF.N

Produtos

Fornecedor

(_)

Data

Valor
(R$)

Leite em pó, Óleo de soja,
Vinagre, Sai, Charque, Massa
14565 08/05/17 1.673,00
para Sopa e Extrato de
tomate.
Bombons Descartáveis

Eireli

Charque, Óleo de soja, Sai,
Massa para sopa, Tempero
completo e Extrato de
tomate.

14566 08/05/17 1'427'80

Arroz, C'harque, Feijão, Leite
em pó, Oleo de soja, Sai
Massa para sopa e Tempero
complete.

14.453 31/03/17 14.714,70
'

Carne bovina, Franco
congelado e Açucara

19.537 31/03/17 1.822,50

triturado.

Cªmº bºVínª'Frªnºº

20.092 03/08/17 8.600,06

congelado.

Aiky Comercial
DistribuidoraLTDA.

ﬁfucarammmdo'

20091

mondega.

Came bovina, Franco
congelado e Açucara
triturado, Almondega e
Salsicha ao molho.

Mistura para preparo de
bebida láctea, Mingau de
arroz, Sopa de cereais, Rizo
de Frango, Macarrão
espaguete, Biscoito salgado

03/08/17 6720,00

19.867 07/06/17 833,25

055

31/03/17 23.152,10

Biscoito salgado, Macarrão
espaguete e Mingau de arroz
milho e com coco.

142

01/08/17 9.380,60

Mistura para preparo de
bebida láctea sabor
chocolate, Mingau de arroz
mªhºª cºm Cºcº Sºpª de
cereais, Riso de frango e
Mistura para preparo de
bebida láctea sabor frutas
vermelhas.

073

08/05/17 14.701,60

e

doce.

Maria I Silva Comercio
Eireli.

Produtos da Agricultura Familiar Adquiridos com Recursos do Programa
conforme exemplificado.
Ã
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Fornecedor

NF.N9

[Banana.

[145161 "27/06/17“967,50

Banana prata, Melancia,
Abobora, Arroz e Feijão
Caupi.

Associação dos
Pequenos Produtores

Valor

Produtos

124554

Data

(R$)
I

30/05/17 7.988,00

-

Banana prata, Melancia,
Abobora, Arroz e Feijão
Caupi.

1244561 30/05/17 1.893,00

Banana prata, Melancia,
Abobora, Arroz e Feijão
Caupi.

102885

28/04/17 791,60

Banana prata, Melancia,
Abobora, Arroz e Feijão
Caupi e Macaxeira.

102859

28/04/17 3.848,75

Banana prata, Melancia,
Abobora, Arroz e Feijão
Caupi e Macaxeira

102840

28/04/17 12.621,40

Tomate, Cenoura, Banana
regional, Cebola, Batata
inglesa e Macaxeira.

088494

06/04/17 738,00

Tomate, Cenoura, Banana
regional, Cebola, Batata
inglesa, Macaxeira e Alho.

088479

06/04/17 2.278,80

Tomate, Cenoura, Banana
regional, Cebola, Batata
inglesa e Macaxeira.

088475

06/04/17 1.404,00

Tomate, Cenoura, Banana
regional, Cebola, Batata
inglesa, Macaxeira e Alho.

088469

06/04/17 8.911,50

Quadro III

Relatório fotográfico dos gêneros armazenados nas escolas

e
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depósito central:

6 (1373343

,

~
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~~

Gêneros Armazenados no Depósito Central da Entidade.

~

Gêneros Amazenados no Depósito Central da Entidade.

~
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E. M. Ademir P. Oliveira

—

Refeição Pronta.

E.MAntenor Fonseca

Gêneros Armazenados no Depósito Central da Entidade.

O.

Filho Gêneros Armazenados em Local Inadequado.
—

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de Cachoeira
Piriá-PA,
do
no período de 25 a 29/09/2017, verificou—se 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
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fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícíOS), que a aquisição dos gêneros
utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos do Programa Nacional
de alimentação Escolar.
1.5 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Verificou-se que o Conselho de Alimentação Escolar foi instituído e nomeado
por meio do Decreto Municipal nº 52/2017, de 25/05/2017, e em consulta ao Portal do
FNDE:CAE Virtual em 18/09/2017, verificou-se que atual constituição do conselho está
atualizada nos sistemas do FNDE e de acordo com o artigo 34 da Resolução (JD/FNDE nº
26/2013.

Evidências:
Decreto Municipal nº 52/2017, de 25/05/2017 e Consulta ao Portal do FNDE:
CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE, acesso em 18/09/2017.

Análise da equipe:
cotejamento entre o Decreto Municipal nº 52/2017, de 25/05/2017, e
o Portal do FNDE:CAE Virtual, verificado em 18/09/2017, indicam que a atual constituição
do Conselho está atualizada nos sistemas so FNDE e está de acordo com o artigo 34 da
O

Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.6 Disponibilização pelo gestor de
atuação do Conselho.

infraestrutura necessária para

Fato:
Conforme verificação "in loco", comprovada por meio das fotos no campo
“evidência", bem como pela Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
CAE, em 25/09/2017, constatou—se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de
Cachoeira do Piriá/PA & infraestrutura para a execução das atividades de sua competência
tais como: local apropriado com condições adequadas para as reuniões; disponibilidade de
equipamento de informática e como também transporte para deslocamento dos membros
aos locais relativos ao exercício de suas atividades, conforme previsão do art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Verificação in loco, Ata da reunião da equipe técnica do FNDE com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 25/09/2017, questionário aplicado ao CAE
pela equipe de Auditoria em 25/09/2017 e relatório fotográfico.
—
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Sala disponivel para o CAE.

Sala disponivel para o CAE.

&.
~

Sala disponivel para o CAE»

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 25/09/2017, em relação a disponibilização de estrutura, o
Conselho afirmou que:
possui uma sala, junto a SEMED, com armário, atende razoavelmente às
necessidades do Conselho e que nunca houve prejuízo da realização do
trabalho por falta de veículo.

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.

1.7 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
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A documentação apresentada pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE,
plano de trabalho e cronograma de visita às escolas, não demonstram que o Conselho atuou
ou vem atuando no acompanhamento do objeto do Programa, no exercício de 2017, pois não
há indicativos de visitas do Conselho às escolas ou ações relacionadas ao acompanhamento,
apesar de haver o plano e o cronograma de visitas. Constatou-se pela equipe de auditoria do
FNDE, que não há evidências de que o Conselho realizou em 2017 visitas nas escolas
municipais, ou que verificou a distribuição dos gêneros entregues ou realizou demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, contrariando o disposto do art. 35 da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.
—

Evidências:
Ata de reunião da equpe técnica do FNDE com os membros do Conselho
realizada em 25/09/2017, plano de trabalho, cronograma de visita técnica nas escolas e
inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe de auditoria do FNDE no periodo de 25
a 29/09/2017, conforme quadros demonstrativos:

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

9

01

Escolas Municipais-

Diretor/Prof.

Visitadas

ReSponséwel

E.M Manoel A. Pontes

—

FNDE,

Esme“)
Código
Escola(INEP)
Alunos

15516075

380

'

102

NEM Sítio São Marcos

103

HEM PicoVermelho

1

104 “EM SantoAntônio
105

“15547876

11

“EMBamba

Ljissgmm

1115569403

1

1154

1

1130

l

1129

1115544818

1113

06

E.M_1arbas Passarinho

15556948

50

07

E.M Faustino de Brito

15098460

400

11_1115578054

1115516024

11528

15164829

332

“

lua "E.MAdemírOliveira
109 ”CrecheLeilaPontes
10
111

EM Maria Bezerra
Pontes
11E.M

Esperança

___________

]jlimõzism

11235

11172

1

1

1

1

1

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 25/09/2017 em relação ao acompanhamento do Progranralxo
N
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Conselho afirmou que:
O Conselho informou que sim, o conselho apresentou cópia do plano de ação de 201 7
cronograma de visita técnica nas escolas, e justificou que os livros de ata
anteriores não foram repassados ao Conselho atual.
e do

Análise da equipe:
Em que pese a justificativa de que possui plano de ação e cronograma de
Visitas às escolas para 2017, conforme verificação da equipe de auditoria do FNDE nas
escolas municipais listadas no campo evidência, há evidências que o conselho não vem
atuando de acordo com as competências definidas na legislação Vigente em 2017, no
acompanhamento do objeto do Programa, na verificação da distribuição dos gêneros
entregues as escolas e nos demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar,
contrariando o disposto do art. 35 da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

Recomendações:
1.7.1 A DIRAE

Notificar

Conselho de Alimentação Escolar - CAE para que exerça as
competências previstas art. 35 da Resolução CD/FNDE n.º 26, de 17/06/2013, que dispõe
sobre as atribuições do CAE, em especial quanto ao acompanhamento do objeto do
programa na verificação da distribuição dos gêneros entregues e demais procedimentos
inerentes à Alimentação Escolar.
o

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$ 115.203,62
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.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

[TEMA
IGestão Financeira

ÍlPERiono EXAMINADO
"Março/2017 a setembro/2017
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[Monitoramento

,

[Controle Social

[(janeiro/2016 a setembro/2017

]

Maneiro/2016 a setembro/2017
_

I

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

Constatações:
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, ele 11.970-9, agência nº 1735-3, 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 da conta corrente nº 11.970-9, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, meses de
março a setembro de 2017, consultas em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados 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.

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente
identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução (DD/FNDE nº 44/2011 e
no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
x“
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bancários da conta corrente nº 11.970—9, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, meses de
março a setembro de 2017, consultas em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 11.970—9 agência nº
1735-3, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2º, Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, de março a setembro de 2017, observou—se que não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 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 nº 11.970—9, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, meses de
março e setembro de 2017, consultas em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 11.970—9, agência nº
1735—3, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não houve débitos
pertinentes às 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 4Q da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

2.4 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
No período analisado, 25 a 29/09/2017, verificaram-se evidências de oferta de
Transporte Escolar ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no campo
evidência, entre as quais: aplicação de R$ 115.203,62 (cento e quinze mil, duzentos e três
reais e sessenta e dois centavos) dos recursos da conta específica do PNATE, para a
realização de despesas com a manutenção do transporte aos escolares, conforme verificação
no extrato da conta bancária respectiva; comprovantes de pagamentos, verificação de
planilhas de rotas do transporte escolar, verificação in loco do transporte escolar nas
escolas constantes no quadro I do campo "Evidências".

Evidências:

R.F.Nº 37/2017 IPREF MUN DE CACHOEIRA DO PIRIA

14 de

33w“:;3\

ff

)

Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente, 11.970-9, agência 1735—3 Banco do Brasil, meses de março a
setembro de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, planilha de rotas do
transporte escolar 2017 e relatório fotográfico, conforme quadros I e II:

_
—
~ ~
Quadro

I

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE.

9

Escolas Munici p aisVlSltadas

Diretor

Número

Código da
Escola
(INEP)

Alunos

de

01

Escola Municipal
Caminhos do Aprendiz

29361672

382

02

lâscola Municipal Mae

29415853

128

03

Escola Municipal Prof.
Excelda do Nascimento
Santos.

29023287

152

29424577

706

20023505

671

29378770

593

29023408

205

29023467

80

29023424

145

29024390

344

~I-~
~! ~
04
05

ergia

,

~

Escola Municipal Ciranda
do Saber

Chapeuzinho Vermelho

06

Escola Municipal Dr.
Scipião Torres

0,7

Escola Municipal Caminho
da Cidadania

~~~

Professor Ivo Braga

09

Escola Municipal Rural
Professora Maria Julia

10

Escola Municipal Rural
Manoel Cândido Pereira
da Silva

11

Escola Municipal Rural
Aparecida do Norte

12

x

Escola Municipal Rural
Luis da Costa Mendonça

—

~

Quadro

Fornecedor

.

II

Serv1ço Prestado

NF.N—o

Data

Valor
(R$)

%

“X

“XXX

És

’
.
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[1175

ll11/09/1ín17.961,00l

Wulfert de Oliveira & Cia

Pagamento com

!1078

“08/06/17H16.562,00

]

Ltdª

Trªnspºrte Escolªr

[1060

l]11/05/17[[17.000,00

]

[1050 7]26/04/17ll42.169,00

l

Relatório Fotogrtafico:

~

ônibus do Programa Caminho da Escola.

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo “evidência" quadro I, no período de 25 a 29/09/2017, verificou—se que houve
evidências de oferta de Transporte Escolar aos Escolares de rede Municipal de Ensino no
período examinado, 01/04/2017 a 29/09/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos
documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e planilha de rotas do transporte
escolar), que a contratação do transporte escolar ocorreu com recursos do PNATE.
——

2.5 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
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Conforme verificação “in loco", comprovada por meio das fotos no campo
"evidência", bem como pela Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 25/09/2017,
constatou-se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de Cachoeira do Piriá/PA a
infraestrutura para a execução das atividades de sua competência tais como: local
apropriado com condições adequadas para as reuniões; disponibilidade de equipamento de
informática e como também transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos
ao exercício de suas atividades.

Evidências:
Ata da reunião da equipe técnica do FNDE com membros do CACS/FUNDEB
realizada em 25/09/2017, verificação in loco e relatório fotográfico:

Sala disponivel para o CAOS/FUNDEB.

Sala disponivel para o CAOS/FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CACS/FUNDEB, levada a
a disponibilização de
estrutura, o Conselho afirmou que:

termo por meio de Ata de reunião de 25/09/2017, em relação

possui uma sala na SEMED e ainda e disponibilizada uma sala para reuniões e
que nunca houve prejuízo da realização do trabalho por falta de veiculo,
porém não houve fiscalização nos roteiros do transporte de escolares no
período.

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do
CAOS/FUNDEB está em consonância com o previsto no art. 24, da Lei 11.494 de
20/06/2007.

2.6 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Em reunião com o CAOS/FUNDEB, lavrada em Ata de Reunião de 25/09/2017,
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relatou que não atuou no acompanhamento do objeto do Programa, no exercício
de 2017. A equipe de auditoria do FNDE constatou que não havia indicativos que o Conselho
tenha realizado em 2017 visitas às escolas municipais para a verificação da oferta do
transporte aos alunos e demais procedimentos inerentes ao transporte escolar. Não houve,
por exemplo, apresentação de cronograma de vistorias aos veículos de transporte ou
relatórios relacionados ao transporte escolar ou documentos similares. Essa ausência de
acompanhamento contraria o disposto no § 13, do art. 24 da Lei 11.494, de 20/06/2007
o Conselho

Evidências:
Ata de reunião da equipe, de Auditoria com membros do CACS/FUNDEB em
25/09/2017 e Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
periodo de 25 a 29/09/2017, conforme quadros demonstrativos:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica - FNDE.

9

01

Escolas Municipais-

Diretor/Prof.

“suªdªs

Responsável

EM Manoel A. Pontes

”EM Sitio São Marcos
los ”EM Pico Vermelho
[04 ”EM Santo Antônio
{02

[05

32mm“,
Código
Escola(INEP)
Alunos

HEM Bamba

06

EM Jarbas Passarinho

0'7

E.M Faustino de Brito

15516075

[lharmos

"15547876

380
[154

;

[130

[

“

“15587614

“29

l

“

"15544818

Ílis

[

15556948

50

15098460

400

H

l

[os “E.MAdemirOliveira
109 “Creche Leila Pontes

1°
11

EM Maria Bezerra

lwman;
”15578054

[

-----------

I

[

H236

15164829

332

”15164810

”172

Pontes

”EMESperanga

“528

]

[

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CACS/FUNDEB, levada a
termo por meio de Ata de reunião de 25/09/2017, em relação a um cronograma de visitas
e/ou de verificação da situação do transporte escolar o Conselho informou que:
Não realizou fiscalização por que houve afastamento médico da Presidente que
impactou as atividades e que não possui cronograma de visitas às escolas no
exercício.

,
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Análise da equipe:
Os esclarecimentos corroboram () entendimento que o CACS/FUNDEB não
vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente em 2017, no
acompanhamento do objeto do programa na verificação da oferta do transporte escolar aos

alunos beneficiados pelo Programa, contrariando
11.494 de 20/06/2007.

o

disposto no

§

13, do art. 24, da Lei

Recomendações:
2.6.1 A DIRAE

Notificar o CACS/FUNDEB para que exerça as competências previstas no §13,
do art. 24, da Lei 11.494 de 20/06/2007, que dispõe sobre as atribuições do CAOS/FUNDEB,
em especial quanto ao acompanhamento do objeto do programa na verificação na oferto do
transporte escolar aos alunos pertencente a rede municipal de ensino e demais
procedimentos inerentes a ao Transporte Escolar.
3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2016

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 808.232,28
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do PROINFÁNCIA
Construção de Creches, 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 e tema:
]TEMA

[[Enm'ono EXAMINADO

lGestão Financeira

Maneiro/2014

&

]

Setembro/2017

]

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

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:
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TC

Valor

Vigência ID Obra Valor
Global R$

Data
Repassado
Repasse
FNDE

Percentual Situação
da Obra

[188.566,90 [[29/01/2016[

9202/14 08/02/18 1009249 1.885.668,96

21%

21.827,55

[Total R$:

Execução

[[11/07/2017[

[[395.944,28[[
125.090,94 [[29/01/2016]

8845/1418/02/18 1012747 1.250.90,37
[48.240 97
[14.260,37

L

[W

“10/07/2017[29.14%

Execução

”3'75.228,68“

7

[125.090,94 [[29/01/2016[

8845/14 18/02/18 1012746

1

-

250 ' 909 : 37

[Total R$:

-—37.527,28

_8/06/2017

[87.563,66

[10/07/2017[

330/º

"
E Xªºuºªº

—I[412.800,09[[

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

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
correspondentes à construção das obras firmadas nos Termos de Compromissos —TC
9202/2014 (ID 1009249) e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747), foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil,
c/c 33.454—5 e 0/0 33.921—0, agência nº 17358, em consonância com o artigo 3º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas correntes nºs 33.454-5 e 33.921—0, agência nº 1735-3, Banco do Brasil,
meses de fevereiro de 2016 a setembro de 2017, consultas em 18/09/2017, correspondentes
à construção das obras firmadas nos Termos de Compromissos -TC 9202/2014 (ID 1009249)
e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747).
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Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados nas contas específicas do programa, conforme
previsto no art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do programa, correspondentes à construção das obras firmadas
nos Termos de Compromissos —TC 9202/2014 (ID 1009249) e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e

1012747), ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante credito em conta de
titularidade dos fornecedores, os quais foram identificados conforme os termos do captu
artigo 49, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do artigo 2º, do Decreto nº

7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas correntes nºs 33.454—5 e 33.921—0, agência nº 1735—3, Banco do Brasil,
meses de fevereiro de 2016 a setembro de 2017, consultas em 18/09/2017, correspondentes
à construção das obras firmadas nos Termos de Compromissos —TC 9202/2014 (ID 1009249)
e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747).

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nºs 334545 e 33.921nº
1735-3, Banco do Brasil, específicas do programa, evidenciou-se a adequação
0, agência
das movimentações financeiras ao disposto do artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no
artigo 4º, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Durante o período observado de execução do PROINFÃNCIA, de fevereiro de
de 2017, relacionados ao Termos de Compromissos -TC 9202/2014 (ID
setembro
2016 a
1009249) e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747), observou—se que não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
“ª..
%
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Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas correntes nºs 33.454—5 e 339210, agência nº 1735—3, Banco do Brasil,
meses de fevereiro de 2016 a setembro de 2017, consultas em 18/09/2017, correspondentes
à construção das obras firmadas nos Termos de Compromissos -TC 9202/2014 (ID 1009249)
e TC 8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747).

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes nºs 33.454—5 e 33.9210, agência nº 1735-3, Banco do Brasil, específica do Programa, nos meses de fevereiro de
2016 a setembro de 2017, evidenciou-se que não houve débitos pertinentes às tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.4 Ohra(s) em execução com o cronograma inicial atrasado.

Fato:
Em relação aos Termos de Compromissos -TC 9202/2014 (ID 1009249) 6 TC
8845/2014 (IDs 1012746 e 1012747), constatou—se em Visita in loco, de 25 a 29/09/2017, que
as obras encontram-se aparentemente em execução, com pessoas trabalhando no local das
três obras, porém, pelo tamanho das creches e pelo quantitativo de trabalhadores nas obras
na data da visita da equipe de auditoria do FNDE, nota-se que a evolução fisica está

ocorrendo num ritmo lento.
Considerando os percentuais executados, bem como as vigências dos termos
dos Termos de Compromisso (execução e vigências demonstrados adiante), e ainda o ritmo
lento da execução, constata—se que as obras estão aparentemente atrasadas em relação à
vigencia dos termos de compromisso respectivos.
Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle—
SIMEC, em 26/10/2017, segundo a empresa contratada pelo FNDE, Concremat Engenharia
e Tecnologia SIA, verificou—se que as obras estavam com execução física de 21.14% (ID
1012747), 29.05% (ID 1012746) e 8,32% (ID 1009249), sendo que a última vistoria da
Concremat foi realizada nas datas de 10/08/2017, 17/08/2017 e 28/09/2016 nas obras ID
1012747, ID 1012746 e ID 100249, respectivamente.

Termo de Compromisso TC 9202/2014 está vigente com data de término
em 08/02/2018 e o TC 8845/2014 em 18/05/2018. Foram repassados até o momento R$
395.944,21 , correspondendo a 21% do total da obra ID 100249, R$412.800,09,
correspondendo a 33% do total da obra ID 1012746 e R$375.228,68, correspondendo a
39.14% do total da obra ID 1012747. Destaque—se que o primeiro repasse de recursos do
FNDE à prefeitura ocorreu, para as três obras, em 29/01/2016.
O

—

Evidências:
Tela de consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e
Controle-SIMEC, Obra 2.0, em 26/10/2017, Relatório técnico da Prefeitura e relatórios
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fotográficos das escolas visitas, conforme demonstrado

~

Creche 01 - Tipo 01 Padrão FNDE - Pica

seguir:

Creche 01 -Tipo 01 Padrão FNDE

Creche 01 - Tipo 01 Padrão FNDE - Piçarreira

R,F.N‘—’

a

—

SEDE,

Creche 01

—

—

Piçarreira

Tipo 01 Padrão FNDE Piçarreira
—

—

—

SEDE.

SEDF.
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Creche 02 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Amadeu.

~~~
&&w

Creche 02 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Amadeu.
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Creche 02 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Amadeu.

Creche 02 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Amadeu.

FNDE Vila Amadeu.
—

~~
~

'

~

Creche 03 Tipo 02 Padrão FNDE Vila Enche Concha,
—

—

Creche 03 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Enche Concha.
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Creche 03 Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Enche Concha.

Creche 03 - Tipo 02 Padrão FNDE - Vila Enche Concha.

—

Creche 03 - Tipo 02 Padrão FNDE Vila Enche Concha.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 042—002/2017, de
28/09/2017, a Prefeitura apresentou por meio de expediente sem número datado de
28/09/2017, as seguintes & justificativas em relação à execução das obras e possíveis
atrasos:

Obra (ID 1009249):
E m face à execução dos trabalhos Construção de creche/pré—escolar na Sede,
no bairro da Piçarra, Município de Cachoeira de Piriá, Estado do Pará, vimos
solicitarjunto a este órgão que defzra ajustificatz'va e conceda novo prazo de
execução de obra para o objeto epigrafo pelos motivos que se seguem.
Devido à mudança de gestão municipal veriﬁcou-se ausência de documentos
legais que impediam a continuidade da obra, como por exemplo: aditivo de
prazo, responsável técnico pela prefeitura n0 CREA e/ou CAU.
—

- O

ponto, mas crítico da obra é com relação
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creche, pois existe um desnível muito grande, com isso será necessário um
projeto executivo de um muro de arrimo.

Por conta disto houve a necessidade de um estudo técnico no intuito de
adequar o projeto executivo já em andamento pela gestão anterior às reais
condições de implantação.
-

Paralização da obra por 30 (trinta), dias sem ônus ao erário municipal, para
que fosse elaborado ajuste ao projeto executivo de forma a permitir melhoria
qualitativa ao empreendimento.

Leniência nos trabalhos de execução, por conta da falta ou demora do

—

recurso, pelo governo federal.

Obra (ID 1012747) e Obra (ID 1012746):
Em face à execução dos trabalhos Construção de creche/pré-escolar na Sede,
no bairro da Piçarra, Município de Cachoeira de Piriá, Estado do Pará, vimos
solicitarjunto a este órgão que defiro ajustificativa e conceda novo prazo de
execução de obra para o objeto epígrafe pelos motivos que se seguem.
-

Devido à mudança de gestão municipal verificou—se ausência de documentos
legais que impediam a continuidade da obra, como por exemplo: aditivo de
prazo, responsável técnico pela prefeitura no CREA e/ou CAU.

Houve a necessidade de um estudo técnico no intuito de adequar o projeto
executivo já em andamento pela gestão anterior às reais condições de
implantação.
Paralização da obra por 30 (trinta), dias sem ônus ao erário municipal, para
que fosse elaborado ajuste ao projeto executivo de forma a permitir melhoria
qualitativa ao empreendimento.

—

As fortes chuvas que assolam a nossa região nesta época do ano, mais
conhecida como amazônico, tais intempéris climáticos dificultam o tráfego da
maquinas e equipamentos até o canteiro de obra, fatos estes comprovados
através de fotos.
—

Leniência nos trabalhos de execução, por conta da falta ou demora do
recurso, pelo governo federal.

-

Análise da equipe:
Os esclarecimentos apresentados afirmam que durante a execução das obras,
à execução, como: ausência de
nas obras, paralizações, entre
técnico
documentos legais, necessidade alterações de caráter
outros.

a

municipalidade encontrou problemas relacionados

CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012, estabelece que “os entes
federados beneficiários dos recursos para construção de unidades de educação infantil -

0 art.

11 da

fªl

g
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Proinfância e quadras esportivas escolares construção de quadras escolares esportivas
cobertas e cobertura de quadras escolares, do PAC 2, deverão finalizar as obras, objeto do
Termo de Compromisso pactuado, no prazo de 720 (setecentos e vinte) dias após o
recebimento da primeira parcela“.
As três creches previstas, por meio dos Termos de Compromissos, uma do
PAC2 9202/2014 e duas do PACZ 8845/2014, foram iniciadas fisicamente e estão dentro do
prazo previsto de 720 dias depois do recebimento da primeira parcela (que foi em

29/01/2016).

Assim, as obras estão dentro do prazo previsto para finalização, porém,
encontram-se num ritmo lento, com potencial atraso para conclusão, com execução de
21.14% (ID 1012747), 29.05% (ID 1012746)

6

8,32% (ID 1009249).

3.5 Restrições/inconformidades apontadas no SIMEC.

Fato:

Foi verificado no SIMEC - Obras 2.0, apontamentos de restrições e
inconformidades referentes às obras do Proinfância ID nº 1012747, ID 1012746 e ID
100249), em situação de “aguardando providência e/ou correções“ desde as datas de
10/03/2016 (ID 1012747), 10/03/2016 (ID 1012746) e 05/10/2016 ((ID 100249, sem a devida
manifestação da Prefeitura Municipal, contrariando o disposto no art. 10 da Resolução
CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, e alterações posteriores.

Evidências:

Relatório extraído do Sistema SIMEC
Inconformidades', consulta em 26/10/2017.

—

Obras 2.0, aba “Restrições

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 042-002/2017, de
a Prefeitura apresentou por meio de expediente sem número datado de
28/09/2017, as seguintes a justificativas:

28/08/2017,

Obra ID 1009249:
Com relação aos pagamentos a obra encontra-se em equilíbrio ﬁsico—ﬁnanceim

Com relação à execução dos serviços foram
inconformidades:
1 -

identificadas as seguintes

Executar ou corrigir os pilares executados em desconformidades com o projeto.

2 - A empresa não

corrigiu ou executou as controvergas não foram executadas em

algum ponto.
3 A empresa não corrigiu ou executor a impermeabilização.
—
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Das Providências:
A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, deve comunicar a empresa responsável
pela execução da referida obra estas inconformidades na execução dos serviços e
determinar um prazo para tal solução.

Obra ID 1012747:
Com relação aos pagamentos a obra encontra-se em equilíbrio fisico-financeiro

Com relação à execução dos serviços foram identificadas as seguintes
inconformidades:
1- A empresa não corrigiu ou executou a Instalação do Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosferas (SPDA) conforme o projeto.

Z-A empresa precisa corrigir ou executar os pilares em conformidade com

3-A empresa precisa corrigir ou executar as contravergas

o projeto.

em algum ponto.

Das Providências:
A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, deve comunicar a empresa responsável
pela execução da referida obra estas inconformidades na execução dos serviços e
determinar um prazo para tal solução.

bra ID 101274

'

Com relação aos pagamentos a obra encontra-se em equilíbrio físico—financeiro

Com relação à execução dos serviços foram identificadas as seguintes
inconformidades:
1- A empresa não corrigiu ou executou a Instalação do Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosferas (SPDA) conforme o projeto (este no 1º relatório técnico sobre a
obra de janeiro 2017).

2- A empresa precisa

corrigir ou executar a Instalações de gás combustível conforme

projeto.
Das Providências:
A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, deve comunicar a empresa responsável
pela execução da referida obra estas inconformidades na execução dos serviços e
determinar um prazo para tal solução.

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas da Municipalidade, em consulta ao SIMEC
Obras 2.0, em 05/12/2017, não foram sanadas as restrições e inconformidades apontadas,
estando o sistema ainda com O status de "aguardando providência e/ou correções".

—

As “restrições e inconformidades' referentes à execução das obras de

it

&
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construção das unidades do Proinfância, sem a devida adoção de providências por parte da
Prefeitura, contraria o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012, e alterações
posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para
execução das obras no âmbito do PAC 2.

Recomendações:
3.5.1 A DIGAP

Avaliar a situação de cada obra, adotando medidas junto a Prefeitura que
imediato saneamento das inconsistências e a adequada continuidade da
execução das obras das unidades do Proinfância e a consumação da política pública,
adotando ainda, se necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da Autarquia.
garantam

o

4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macroprocessos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
4.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.7, 2.6 e 3.5, foram verificadas
impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação
da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações para
atendimento por essas unidades.

4.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.6, 2.1 a 2.5, 3.1 a 3.4, os
achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento
das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

4.4. 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.
4.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo as 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.

5. Encaminhamento:

5.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
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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;
—

5.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE) e 2 (PNATE), atentando para o cumprimento da
recomendações constantes dos subitens 1.7 e 2.6, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise
técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados; 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.

5.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE em
razão das atribuições inerentes a esse Conselhos, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido nos itens 1 » Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE;
ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselhos, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
PNATE;
—

—

5.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 3 (Proinfãncia); atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 3.5, 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; 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.

5.5. Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

—

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

5.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.7 e 2.6; a DIGAP contidas no subitem 3.5,5.7. Prefeitura do Municipio de Cachoeira do Piriá/PA, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no

presente Relatório de Auditoria.
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Em 04/12/2017

;

DIVAP/CORAP/AUDIT

;

"

DIVAP/CORAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 37 /2017
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se à
ditora-Chefe Substituta para anuência.

Em _ÍÉL/LZJ

gig;
&

Chêíe

DIVAP

XX

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 0644610).

Auditora-Chefe Substituta
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