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PREF MUN DE SAO PAULO SP

Auditoria realizada no período de 02 a 06 de outubro de 2017 com o objetivo
de verificar, no âmbito da entidade executora, a execução dos programas educacionais,
considerando os macroprocessos finalísticos/T emas: 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 0.8. nº 171/2017,
referente ao item 96 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira,Monitoramento e Controle Social.
—

—

—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 OS nº
172/2017, referente ao item 97 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira;
Monitoramento e Controle Social.
—

—

-

Programa Dinheiro Direto na Escola

PDDE Água e Esgotamento Sanitário, Escola do
exercício 2016 - OS nº 173/2017, referente ao item

—

-

Campo, Escola Acessível e PDE Escola
98 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e
Acessibilidade.
—

referente ao item 99 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento e Monitoramento.

-

PAC

II / PROlNEÃNCIA, exercício 2013

-

OS nº 174/2017,

1. PROGNACIONAL 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 financeiroszR$ 80.744.694,57
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação
de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAl.

A verificação considerou

os seguintes períodos

IL

[

TEMA

[

Gestão Financeira

“

[

Controle Social

lL

para cada tema:

PERÍODO EXAMINADO

l

janeiro & Setembro/2017
Abril/2017 a Setembro/2017

]

]

Informação:

e

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

Constatações:
1.1 Recursos são mantidos
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, c/c 7613-9, agência 1897-X, em consonância com o artigo Bº da
Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 7613-9, agência 1897-X, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
& setembro/2017, consulta realizada em 11/09/2017.

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente nas conta específica do programa,
conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. Sº da Resolução CID/FNDE nº
411/201 1.

eletrônico.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

,“,

Fato:

Kª,

a,

&“

”\K

R.F.Nº 39/2017 IPREF MUN DE SAO PAULO

;

~

No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores,
os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da
Resolução (ED/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7.507/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 7613-9, agência 1897—x, Banco do Brasil, dos meses de janeiro
& setembro/2017, consulta realizada em 11/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 7613—9 agência nº
1897-X, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
4º, da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro & setembro/2017, não foram identificados
débitos pertinentes a 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 eZº, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011, e com o Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o
Banco do Brasil com vigência até 28/11/2017.

Evidências:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e 0 Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e tela de consulta dos extratos bancários da conta específica
do Programa nº 7613-9, agência 1897—X do Banco do Brasil, consulta realizada em
11/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente 0/0 nº 7613—9, agência nº
1897—X, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se que não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

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

Programa.
ªx

,,

ªir/tx
«
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Fato:
Após disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, o
Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu em 05/07/2017, dentro do prazo para envio
que seria até a data de 15/07/2017, o Parecer da prestação de contas do exercício de 2016,
e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram satisfatoriamente
respondidas pela Prefeitura.
—

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC,
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 02/10/2017, resposta
do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria em 02/10/2017 e cópia do parecer
da prestação de contas 2016.
—

Análise da equipe:
Conforme apurado em Visita ao Conselho de Alimentação Escolar — CAE, o
Conselho teve acesso aos documentos e atos da execução do Programa em 2016 para
avaliação e e emitiu o parecer final da prestação de contas dentro do prazo previsto no
SIGPC, em consonância com o previsto no art. 35, inciso III, da Resolução CD/FNDE nº 26
de 17/06/2013.

1.5 Disponibilização pelo gestor de
atuação do Conselho.

infraestrutura necessária para

Fato:

Conforme verificação "in loco", bem como em reunião com membros
do Conselho de Alimentação Escolar CAE, constatou—se que o Conselho vem recebendo da
Prefeitura a infraestrutura para boa execução das atividades de sua competência tais
como: sala disponibilizada na SME para expediente administrativo, com duas secretárias,disponibilidade de equipamento de informática, como também transporte para
—

deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades.
Em reunião da equipe de auditoria com o Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 02/10/2017, na SEMED de São Paulo, o Conselho foi questionado pela auditoria
sobre as condições oferecidas pela Entidade à execução das atividades do Conselho, o qual
afirmou que "há uma sala disponibilizada na SME, para expediente administrativo, com duas
secretárias, mas não há espaço para o conselho se reunir, e também não há espaço para
armazenar a documentação. Quanto ao apoio da SEMED, há disponibilização de carro para
visitas e reuniões." (Registro em Ata de 02/10/2017).

Evidências:
Ata de Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, de
02/10/2017,- resposta do CAE ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria e
25/09/2017

"'
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Análise da equipe:
Verificou—se que embora não haja espaço para reunião do Conselho e guarda
de materiais na sala específica destinada a e esse fim, & SEMED/SP presta apoio com sala
para reuniões e espaço para guarda de materiais dentro da Secretaria.

Com base nos trechos registrados em Ata, verifica-se que apesar da requisição
do Conselho de Alimentação Escolar quanto à melhores condições de trabalho, & SEMED
procura alternativas para disponibilizar estrutura adequada para realização das atividades
do CAE. Portanto, a estrutura fornecida pela Prefeitura para a execução das atividades do
CAE está em consonância com o previsto no art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013

1.6 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE:
relatórios de Visitas, Atas do Conselho, Oficios nº 07/2017/CAE; 16/2017/CAE; 36/201/CAE e
Plano de Ação do CAE indicam que O Conselho vem atuando de acordo com as competências
definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa. Os documentos
apresentados, bem como a entrevista realizada por meio de questionário aplicado
demonstram que o Conselho realizou visitas nas escolas procedendo a regular verificação da
distribuição, entrega e armazenamento dos gêneros alimentícios e demais procedimentos
—

inerentes à Alimentação Escolar.

Evidências:
Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no
período de O2 a 06/10/2017, questionário aplicado ao CAE pela equipe de Auditoria em
02/10/2017, relatorios de visitas, Atas do Conselho, Oficios nº 07/2017/CAE; 16/2017/CAE;
36/201/CAE e Plano de Ação 2017 do CAE.

Relação das Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica
FNDE
Escolas Municipais Visitadas

Código INEP

—

ªtªlªia de

.]CEI DIRET JARDIM DOM JOSE

“35238983

]]86

]

.]EMEF ARTHUR WHITAKER DES

]]35053156

]]802

]

.]EMEF ALVARO SILVA BRAGA GEN
IIEMEI JARDIM MONTE BELO
.]EMEF jOAO GUALBERTO DO AMARAL CARVALHO
.]EMEF MARIO KOSEL FILHO
.]EMEF ILEUSA CAETANO DA SILVA PROFA

]]35053181

]]550

]

]]35271007

]]330

]

]]35053983

]]730

]

]]35053703

]]604

]

]]35224236

]]351

]
&

=X]

‘E’

\

'Xª
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.IEMEE MARILI DIAs PROEA
IlEMEE ROBERTO MANGE PROF

“35355185

[[1002

“35053260

H761

]

[

[É] EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL PROF [35200098
.[EMEE VILA MUNCK
[35428851

”1034
“445

l

.[EMEI
.[EMEI ANHANGUERA
.IEMEI CONJ HABITACIONAL VALO VELHO

“35583558

”316

]

“35052255

”255

I

”35207950

”428

[

l-EMEI FRANCISCO MANUEL DA SILVA

”35052292

H277

“35271020

“839

ANDORINHA DOS BEIRAIS

IfEMEE JARDIM MONTE BELO

;

[

[

Análise da equipe:
Em reunião da equipe de auditoria com o Conselho de Alimentação Escolar
em
CAE,
02/10/2017, na SEMED de São Paulo, O Conselho também informou que “são
realizadas Visitas quinzenais às escolas, publicadas em diário Oficial, com base em
cronograma de visitas, e foram efetuadas cerca de110 visitas em 2017." (Registro em Ata de
02/10/2017).
—

Verificou—se, com base nas documentações apresentadas pelo Conselho e
reunião registrada em Ata, que os membros do CAE demonstraram possuir conhecimento
das atribuições que lhes são pertinentes e que houve acompanhamento do Objeto do
Programa conforme registro em atas e/ou relatórios das ações, conforme disposto no art. 35
da Resolução CD/FNDE n.º-26, de 17/06/2013, que dispõe sobre as atribuições do CAE.

1.7 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de São Paulo
no periodo de 02 a 06/10/2017, nas escolas citadas no campo evidência, foi verificada a
execução e Oferta de merenda escolar, em consonância com os repasses realizados pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conforme verificação "in
loco“ nas escolas da rede municipal de ensino constatou-se que não houve desabastecimento
de gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada a Oferta regular de Merenda Escolar
aos alunos da rede no período.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas (ordem de compra),
cardápio, cópias de notas fiscais, conforme quadros demonstrativos I e II:
Quadro I
Relação das Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica -

RRNº 39/2017 /PREF MUN

DE SAO PAULO

~

FNDE

Escolas Municipais Visitadas

Número de
Alunos

Codlgo INEP

.[CEI DIRET JARDIM DOM JOSE

[35238983

H86

.[EMEF ARTHUR WHITAKER DES

“35053156

“802

.[EMEF ALVARO

“35053181

H550

EMEI JARDIM MONTE BELO

”35271007

”330

[

EMEF JOAO GUALBERTO DO AMARAL CARVALHO

[35053983

[[730

[

[35053703

“604

[

”35224236

“351

[

”35355185

”1002

”35053260

”761

SILVA BRAGA GEN

IEMEF MARIO KOSEL FILHO
LIE-MEI:

ILEUSA CAETANO DA SILVA PROFA

.[EMEF
.[EMEF ROBERTO MANGE PROF
MARILI DIAS PROFA

Il

[

[

[

[

[

EMEF THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL PROF [[35200098

[[1034

[

EMEF VILA MUNCK

[35428851

[445

[

[a EMEI ANDORINHA DOS BEIRAIs

"35583558

H316

@IEMEI ANHANGUERA

"35052255

H255

.[EMEI CONJ HABITACIONAL VALO VELHO
.[EMEI FRANCISCO MANUEL DA SILVA
.[EMEF JARDIM MONTE BELO

“35207950

“428

[35052292

H277

[

“35271020

“839

[

[

[
[

Quadro IL

Amostra das notas fiscais:
Empresa

"Produtos

Cooperativa Prod. Rurais

[[Nº N.E.[[DATA

[[VALOR

banana nanlca

004.813 15/06/2017 7.848,16

Associação dos Bananicultores do
.
.
, .
MunICIpIO de eacatu

banana naníca

004.953 02/06/2017 11.21 6,64

Comercial Milano Brasil Ltda

2113832901803

'
3331“" PrºdutOSAHmºmºªºS

pão tipo bisnaguinha

072.538 01/06/2017 26.343,60

LGM cºm ' º Rºp' dº Prºds
Alimentícios em geral

nestogeno

002.459 02/06/2017 54.029,20

Freskito Produtos Alimentícios
Ltda

pao tIpo bIsnaguInha

072.511 26/05/2017 74.658,60

Agricultura Familiar de Juquia

dº

007.346 06/06/2017 10.000,00

—

Vigor Alimentos SA

“achocolatado
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[[928.702[[12/05/2017[[24.107,22[
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Relatório fotográfico:

Despensa Professor Mariii Dias
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Despensa Theodomim Monteiro do Amara!

~

Bespensa Desembargador Artful: whâaker

]
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Proteína EMEF

leãº Gualberto de Amara!

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas Visitadas e relacionadas no campo "evidência"
da rede de ensino do município de São Paulo, no periodo de 02 a 06/10/2017, verificou—se
que não houve desabastecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar no primeiro
semestre de 2017, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados
pela Prefeitura (notas fiscais, controle de distribuição de gêneros alimentícios), que a
aquisição dos gêneros utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com recursos
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A0 TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear o
oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 75.523,14
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.

Averificação considerou

os seguintes períodos

para cada tema:

[TEMA PERÍODO EXAMINADO
[Gestão Financeira

"Fevereiro

[Monitoramento

[[Janeiro/ 201 5

[Controle Social

"Janeiro/2017 a Junho/2017

[

& Junho/2 017
&

[

Junho/2 017

[

[

Informação:
Foi repassado pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Transporte do
Escolar, no exercício de 2017, o valor de R$ 75.523,14 (até o mês de agosto), conforme
consulta realizada no SIGEF em 18/09/2017.
As questões apreciadas agrupam-se em subtemas que contextualizam os
seguintes Temas: Gestão Financeira, Monitoramento 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:
Os repasses dos recursos

financeiros ao Programa foram mantidos

e

movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº
6261—8, Agência nº 1897-X, em consonância com o artigo 3Q da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do programa,consulta realizada em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na Conta Corrente nº 6261-8, Agência nº 1897-

1

‘1

“& "1.11 de 41
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X, do Banco do Brasil SA, específica do programa, conforme previsto no
nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art.

49 da

Art. 2º do Decreto

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro/2016 & abril/2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ 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 6261—8, Agência nº 1897-X, específica do programa,
consulta realizada em 18/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 6261-8, Agência nº
Brasil SA, específica do Programa, evidenciou-se que não se
identificaram débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, bem 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.
1897—X, do Banco do

2.3 Inexecução dos recursos repassados pelo Programa/Convênio.

Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 6261-8, Agência nº 1897-X, do Banco do Brasil SA,
específica do Programa, verificou—se a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNATE, contrariando o disposto no art. 29, da Resolução CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015.

Evidências:
Movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários da Conta
Corrente nº 6261-8, Agência nº 1897-X, do Banco do Brasil SA, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria « SA, nº 045-001/2017, a Prefeitura
Municipal de São Paulo/SP apresentou justificativas quanto ao fato apontado conforme a

seguir:

*

"(...) Nos anos de 2015 e 2016, a Secretaria Municipal de Educação optou por
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não

utilizar o recurso federal.
Entretando, segundo dados do Censo Escolar (dados extraídos em 31/08/2017), a
Rede Municipal de Educação possui 980 (novecentos e oitenta) alunos de Pré-Escola
que residem na área rural, sendo que 507 (quinhentos e sete) deles já são
transportados pelo TEG. No Ensino Fundamental são atendidos pelo TEG. No Ensino
Médio são 06 (seis) alunos residentes em área rural e que não são atendidos pelo
Programa.
Sendo assim, os alunos que residem em área rural e que se encaixam nos critérios
estabelecidos pelo Programa municipal já são atendidos pelo TEG.

Ademais, observamos que esses alunos estão localizados em diversas regiões do
municípios, que não são próximas entre si, dada a dimensão da cidade de São Paulo, o
que dificulta a adoção por parte da municipalidade de um modelo que se adeque ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
Nesse sentido, ressaltamos que ao realizar atendimentos específicos e pontuais, a
SME teria problemas em efetuar a prestação de contas das verbas federais".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em análise da movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da conta corrente específica do Programa, verificou—se que com os recursos repassados pelo
FNDE no exercício de 2017, no valor de R$75.523,14, não foram realizados nenhuma
despesa em prol da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, fato
que merece atenção da DIRAE/FNDE de forma a avaliar os impactos de recursos
transferidos pela autarquia e parados nas contas bancárias sem perspectivas de utilização e
quanto à efetivação de novos repasses.

Embora a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo, demonstrando a utilização de recursos próprios para a continuidade da oferta do
transporte aos alunos da rede municipal de educação, ressalta-se que o Programa consiste
na transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da
educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de melhorar as condições
de acesso a educação.

Recomendações:
2.3.1 A DIRAE

Avaliar sobre os impactos de recursos transferidos pela autarquia, contudo
sem utilização nas contas correntes do município e, também, acerca de futuros repasses à
conta do PNATE.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016
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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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 170.000,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, dos exercícios 2006, 2007 e
2008 (até julho).

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

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros transferidos ao Programa PDDEEtrutura-Acessibilidade foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica das Escolas que receberam recursos do FNDE no período de dezembro/2016 &
setembro de 2017, Escolas: EMEF Gen. Alvaro Silva Braga, EMEF Desembargador Arthur
Whitaker , EMEF Carlos de Andrade Rizaini, EMEF Prof. Ileusa Caetano da Silva, EMEF
Jean Mermoz, EMEF Prof. Roberto Mange, EMEF Vila Munck e EMEF Prof. Theodomiro do
Amaral, abertas no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas corrente, dos meses de dezembro/2016 a setembro/2017, consulta
realizada em 11/09/2017. das Escolas:

Extratos Banários do Banco do Brasil
S/A

Escola
[

[EMEF Gen. Alvaro Silva Braga
[EMEF Desem. Arthur Whitker
[EMEF Carlos de Andrade Rizzini

[[

[[
[[

Conta Comente nº
28875—6
21304—7

30957-5

[EMEF Prof. Ileusa Caetano da Silva“
[EMEF Jeam Mermoz
[[

28876-4

[EMEF Roberto Mange

28877—2

[[

75400-5

H

Agência nº

I

1810-4

[[

[

1544—x

T

[[

1818—x

[

[[

1810-4

H

l

0300-x

[[

[

1810—4

[[

[

~
;

\
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[EMEF Vila Munck

21305-5

[[

[EMEF Prof. Theodomiro do Amaral

26794-5

[[

.

[[
[[

1544-x
[

1740-x

[

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa PDDE-Acessibilidade de cada Escola são mantidos e movimentados nas contas
específicas do programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. Sº
da Resolução CID/FNDE nº 44/2011.

3.2 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
As Escolas: EMEF Gen. Alvaro Silva Braga, EMEF Desembargador Arthur
Whitaker , EMEF Carlos de Andrade Rizaini, EMEF Prof. Ileusa Caetano da Silva, EMEF

Jean Mermoz, EMEF Prof. Roberto Mange, EMEF Vila Munck e EMEF Prof. Theodomíro do
Amaral,realizaram despesas com recursos do PDDE—Acessibilidade mediante a emissão de
cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 49 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do
Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico (TED), mediante crédito em conta
corrente de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários, meses de dezembro/2016 & setembro/2017, consulta realizada em 11/09/2017,
das Escolas:

Escola
[

[EMEF Gen. Alvaro Silva Braga

[EMEF Desem. Arthur Whitker
[EMEF Carlos de Andrade Rizzini

Extratos Banários do Banco do Brasil
5/A
Agência nº
Conta Comente nº
[[

[[

28875—6

[[

21304—7

[[

30957-5

[EMEF Prof. Ileusa Caetano da Silva”

28876-4

[EMEF Jeam Mermoz

75400-5

[

[EMEF Roberto Mange
[EMEF Vila Munck

[

[[

[EMEF Prof. Theodomiro do Amaral

[[

28877-2

21305-5
26794-5
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[[
[[

[[
[[

[[
[[
[[
[[

1810-4
154451
1818—X

1810-4

0300-x
1810—4

[

[

[

[

[

[

[

1544—x
[

1740-x

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se & inadequação de movimentações financeiras ao
disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº 44/2011.
Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do Art. 14 da
citada Resolução:
*

”§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo

anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos “mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo.”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, tendo em vista que seus atos estão

amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.3 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CDIFNDE nº 44120110

§§

lº

e/ou 2ª, Art. 49 da

Fato:
No período de dezembro/2016 a setembro/2017, foram verificados débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente especifica, o que está em desacordo
com o § lº, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, e com o Acordo de Cooperação
nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil com vigência até 28/11/2017. No
entanto, os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com o § 29, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017, e tela de consulta dos extratos bancários da conta específica,
consulta realizada em 12/09/2017, da unidade escolar:
[

Unidade Escolar

[EMEF Álvaro Silva Braga

:

[

[EMEF Ileusa Caetano da Silva;
[EMEF jean Mermoz

[[BancolIAgência Conta Corrente[
Brasil ][ 1810-4
28875—6
Brasil [[ 1810—4 [[
28876-4

%

[EMEF Gov. Lucas Nogueira Garcez

,

I

0300-x
[[ Brasil“
“Brasil [[ 0687—4

[

[[

75400-5

[[

52825-0

Análise da equipe:
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Em análise aos extratos bancários da conta específica do PDDE—
Acessíbilidade, verificou-se que foram debitadas tarifas bancárias das escolas beneficiadas
com recursos do Programa, em discordância com os os ditames previstos no § lº e 2º, do
Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Com base nos extratos bancários da conta corrente da Escola: EMEF Carlos
Drummond de Andrade verificou—se que foram cobradas débitos referentes a tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica e que também os recursos foram
aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados.

A cobrança de débitos referentes & tarifas bancárias esta em desacordo com o
disposto no Acordo de Cooperação nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil
com vigência até 28/11/2017.

Recomendações:
3.3.1 A DIFIN

-

para análise

e

providências cabíveis quanto as constatações

abaixo:

Adotar metodologia que, de forma periódica, permita verificar débitos
indevidos de tarifas bancárias, em desacordo com os Acordos de Cooperação firmados com
os bancos oficiais, de forma a acionar, sempre que necessário, as instituições financeiras
para que cumpram o pactuado no referido instrumento jurídico.
3.4 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do
Programa.
Fato:
Conforme extrato bancário e visita técnica do FNDE ao município no periodo
de 02 a 06/10/2017, nas Unidades Executoras: EMEF Prof. Lilian Maso, EMEF Rodrigues
Alves, EMEF Marili Dias, EMEF Mario Kosel Filho, EMEF Prof. Maria Aárecoda Magnamelli
e EMEF Gov. Lucas Nogueira Garcez, beneficiadas com recursos do programa, verificou-se,
que os recursos recebidos do programa em dezembro de 2016, não foram utilizados até o
período da inspeção, sendo portando, reprogramados.

Evidências:
e inspeção in loco nas
demonstrativo.
quadro
conforme
Unidades Escolares no período de 02 a 06/10/2017,

Extrato bancário (consulta realizada em 11/09/2017)

~

[Extratos Bancários Banco do Brasil SA,

[

Saldo em

.
Unidade Execu tora

Conta Corrente

A

conta

Repasse
(R$)

I

Agencm

(R‘S)
«

em

11/10/2017
12. 500, 00l

{EMEF Prof. Lilian Maso

1499307

[0687-4

[

[EMEF Gov. Lucas Nogueira Garcez

{52825-0

[0687-4

”10 000, 00
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12 943, 72

10. 367 ,22]

17

deli]

\

[EMEF Prof. Maria Aparecida Magnameiinil36463—0

"3011-2

"12.500,00

lEMEFProf.Mari1iDias

‘H20381-5

14273—0

12.500,00

!EMEFMarioKoselFilho

Jl41939-7

[28150

12.500,00

[EMEFRodriguesAlves

;“28638-9

“3571—8

112.500,00

[

[

l

][

12.962,59]
12.962,59

12.962,59
12.962,59

'

Análise da equipe:
A não utilização dos recursos repassados pelo programa a conta corrente das
Unidades Executora: EMEF Prof. Kilian Maso, EMEF Gov. Lucas Nogueira Garcez, EMEF
Prof. Maria Aparecida Magnamelli, EMEF Prof. Marili Dias, EMEF Mario Kosel Filho e
EMEF Rodrigues Alves, ficou demonstrado à falta de planejamento por parte das unidades,
o que pode acarretar prejuízo ao programa nas ações proposto pelas Unidades Escolares.

Recomendações:
3.4.1 A DIRAE

Avaliar

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

e a

a

adequada continuidade do Programa na localidade.

3.5 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.

Fato:
Após visita técnica do; FNDE ao município no período de 02 a 07/10/2017, nas
Escolas beneficiadas com recursos] do Programa, verificou-se que há indicativo de que as
unidades vêm cumprido o objeto doàprograma, conforme previsto no plano de ação proposto
pelas unidades escolares. Foram realizadas visitas às escolas contempladas com o PDDE
Acessibilidade: Escolas: EMEF Gen. Alvaro Silva Braga, EMEF Desem. Arthur Whitaker ,
EMEF Carlos de Andrade Rizaini, EMEF Prof. Ileusa Caetano da Silva, EMEF Jean Mermoz,
EMEF Prof. Roberto Mange, EMEF Vila Munck e EMEF Prof. Theodomiro do Amaral, de
modo a verificar a existência do objeto do programa, sendo observado o seguinte:
a) as escolas implementaram reformas e adaptações necessárias para adequar
acesso de estudantes com limitações de mobilidade, encontrando-se essas reformas e
adaptações, na maioria dos casos, bem realizadas, tais como: reformas de banheiros,
construção de rampas, alargamentogde portas, entre outros.
o

b) foram adquiridos materiais didáticos relacionados às necessidades
especiais dos alunos, tais como: livros, brinquedos, cadeiras de rodas e equipamentos
permanentes, entre outros, os quaisase apresentavam em razoável estado de conservação.

Evidências:

R.F.Nº 39/2017 IPREF MUN DE SAO PAULO
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Notas fiscais, cópia de Plano de Ação, cópia de laudo médicos de alunos com
deficiência e relatório fotográfico das Visitas pela equipe de auditoria as escolas Escolas:
EMEF Gen. Alvaro Silva Braga, EMEF Desem. Arthur Whitaker , EMEF Carlos de Andrade
Rizaini, EMEF Prof. lleusa Caetano da Silva, EMEF Jean Mermoz, EMEF Prof. Roberto
Mange, EMEF Vila Munck e EMEF Prof. Theodomiro do Amaral, conforme a seguir:
Unidade
Executora

Empresa

~

N.F.

Produto

Data

Nº

Placa indicadora para

062

deficientes
Colocação de 14,28 m2 de

~

13/09/2017

~
Valor
(R$)

15,00

forro PVC no banherio

R.L.

Manutenção
e Reformas
LTDA - ME

acessivel, reforma/adaptação
do banheiro e construção de
maca em alvenaria para
realização de higiene de
crianças com necessidades,
barras de apoio/segurança
articulável em aço tubular
inoxiavel em aço tubular
inoxidável em forma 80 cm ,
instalação de 03 botões e
emergência para instação nos
sanitários, com cabo elétrico e

187

interruptores
Forro PVC 3m, corrimão de
vaso sanitário acessível, luz
para solicitação de
emergência, cabo elétrico 1,5
058
santil 100m, areia fina,
cimento Vºtorantin, pedra 01,
argamassa, revestimento multi
branco, tábua de madeira MDF

EMEF Vila

Munck

Astec
Inclusão
Assistiva
LTDA - EPP

Infoseven

Informática
Eireli

Lupa eletrônica mini com tela
própria, assento sanitário
elevado 13 cm, assento
sanitário elevado de 7 cm

31/08/2017 5.179,68

~
16/08/2017 2.558,98

089

24/08/2017 1'080’00

4195

16/08/2017 1.755,64

Gab. atx padrão 4 baias,
gravador dvd asus sata, hard
disk 1.0 tera seagete, mb

asrock fm2, memoria

4930,

monitor 18.5 led aoc, mouse
padrão usb preto, teclado
padrão usb, proc amd a4 4000
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RL
EMEF
Manutenção
Desembargador
e Reformas
Arthur Whitaker
LTDA _ ME

Vaso sanitário para
acessibilidade, corrimão de
vaso sanitário acessível,
lavatório acessivel, barra
acessível, ducha higiênica
íirbirmar, porta lisa, piso
mesclado, revestimento 15x15
branco, cabo elétrico 2,5 santil,
barra de cano 3/4 marron
tigre, barra de cano 75", barra
de cano 40“, valvula para
lavatório, sifão sanfonapo PVC,
rejunte branco, argamassa

056 20/07/2017 5.440,02

botornatin, cimento Vºtorantin,
areia ﬁna, ralo para banheiro e
placa de sinalização para baixa
Visão

Sanmarcos
Comércio de

EMEF
Theo domiro do

Materiais

Amaral

Tinta piso 181ts azkul eucaex,
49085 21/07/2017
tinta piso 3.6 lts azul eucatex
,
Tinta piso lplts azul eucatex,
duºhª hldlººmºª 9”
ﬂex
48561 17/07/2017
completa blukit e tinta piso 3-6
lts amarelo demrcaçao eucatex

~~

_

“ªº

Italivros
Livraria e

Armário de aço vitrine,

Papelaria
LTDA

e

comadre, escada para hospital

maca fixa com encoto p/ 8'780

503

15/08/2017 3'000'00

pop 15x15 3/16—5/8, tábua de
pinus cerrada 30 cms, piso

anti—derrap ante

Jaime

13/07/2017 1.300,00

~

Areia lavada, pedra brita,
cimento cp II Vºtorantin,
bianco otto baumg 181, tela
500

11/07/2017 3.435,00

645

13/07/2017 2.565,00

eliane,

argamassas externa, rejuntes

Herman
Meneses
Balladares

539,40

cabeça

Barra de apoio deficiente físico
inox 60 cms, barra de apoio
deficiente físico inox 80 cms,
torneira automática com
alavanca deficiente físico e
placa de sinalização def. físico

EMEF Ileusa
Caetano da
Silva

319'80

_

.

_

kg, tmta piso cores
novacor, kito rolo p/pintura
cores

1

serviço de alvenaria, serviço de
e rreparos de
cimentados, dreparos de que
ra e nivelamentos de calçada
interna da UE, construção de
tres rampas de acesso,
colocação e rejuntamento de
piso antidrrapante, colocação e
pintura de corrimâos nas
rampas de acesso e pintura d0

quebra

piso da entrada.

A.“
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Serviços de instalação de pia,
instalação de barras de apoio
no banheiro para portadores

necessidades

especiais,
instalação de placas de
~sinalizaão
Lava. deficiente físico deca

Jaime

Herman
Meneses
Balladares
ME

plus

—

1-51

14/07/2017

370,00

504

14/07/2017

80,00

Adaptação do encanamento

banheiro

acessível

~
~~
~

649

para

250,00
instalação de pia a torneira 648 14/07/2017
automática e instalação de
torneira automática
Bebedouro de pressão elétrico
com acionador em braille -110v 16203 03/07/2017 2.000,00
- marca íbbl
Sorobã 21 eixos em pp, bola
futsal com guizo, calculadora 2967 04/08/2017
238,35

EMEF Ileusa
Caetano da
Silva

Civian
Comércio,
Importação e sonora em português
Exportação
Jogo dominó tatil baixo relevo
em mdf 28 plus 70x35x3 mm,

brinquedo domino animais,

2988

04/09/20 1 7

50,37

domésticos libras 28 pcs

Construção de 03 rampas de
acesso em três pontos externos
escola, construçao de
acesswel em
% ebedouro
alvenria na quadra/pátio

166

25/07/2017 5.867,00

060

01/09/2017

015

30/06/2017 2.482,10

externo da escola,

Fita antiaderrapante norton
50mc5mi

R. L. dos

Santos

-

Manutenção
EMEF Prof.
e Reformas
Roberto Mange ME

—

Areia média, pedra 01, cimento
Vºtorantin, torneira automática
deca, revestimento 20x30,
pastilha 5x5 azul, barra de
cano 3/4 marron tigre, válvula
para lavatório, barra de cano

40“, calhas de chapa

20,00

galvanizadas, conexões 3/4
cotovelo, bloco de concreto 15,
argamassa Vºtorantin 20 kg,
rejunte branco, conexões e
registro geral de agua fria

Loja Civíam

Teclado ampliado

e

colorido

clevy
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204033 11/08/2017

510,00

Serviços de elétrica na unidade
EMEF Alvaro Silva Braga,
Engenharia e substituição de chave nh-02,
Construções fixação e re—colocação dos
LTDA - EPP
cabos de energia de
alimentação das chaves.
Cadeado pado n 30, rolinho de
espuma 050m, fita crepe, timta
Dep. de
para piso lukscolr galão de 3.5
Materiais p/
lt, tinta latex acril. coral rd.
Construção
muit 3,.61t branca, abraçadeira
Alba LTDA
nylon 3,6X200, pincel tigre,
pincel tigre 519x12 /2
Bebedouro duplo inox begel
E. Cristina de brx cj 40
Sousa
Gobo 30 cm opaco Brinquedos
físico/político, globo físico e
político luminoso 30 cm

~
PCT

'

Armarinhos
Fernado
LTDA
EMEF Gal.
Alvaro Silva
Braga

Vieira
Serralheria
Politecnica

~
LTDA ME
—

J Souza

Brinquedos
ME

-

236

6421

26/07/2017

342,50

182

27/07/2017

989,00

189

31/07/2017 1.110,00

Fitilho emfesta 5mmx50cm cor
fantasia 0/01, auto adesivo vmp
tam. 45cmx02mts tac, auto 9.258
adesiso vmp tam. 45cmx02mts
tac, caneta molin ponta média
01 pç reparo no alambrada da
quadra, 01 pç conserto e
reinstalação do portão do
pátio,04 pçs conserto das 1797
portas das salas de aula com
serviço de solda e alinhamento
das portas

Projetor home tomate 3000
lumens

Atlas visual do corpo humano
c/32 páginas rideel, bola de
futsal max 200 termotec
infantil penalty, bola de futsal
max 500 c/cost. penalty, bala
de ping-pong branca 0/48
pangué, bola de vinil sonora
10cm c/2 peças - aj, papel

19/06/2017 1.360,00

19/07/2017

23,61

18/07/2017 1.350,00

144

18/07/2017 1.392,00

833

13/07/2017 1.395,23

~

—

Ogochi
Comercial

Eireli - EPP

almaço
200x275mm
quadriculado c/400 flspanamericana, raquete de
ping—pong plus 4 borrachaspangué e tinta guache 250m1
cores mistas acrilex

R.F.Nº 39/2017 ! PREF MUN DE SAO PAULO

22 de 41

"5:\
É

«

É
:”;
_e

33 :'

.

\

‘

:

“xx

“w”,

ª“

'

$$

'

i

x

onforme plano de ação - EMEF Álvaro Silva Braga
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Cadeira de rodas adquirida
Roberto Mange

coorme plano de ação

—

EMEF Prof.

Análise da equipe:
As execuções dos planos de ações das Escolas contempladas com recursos do
PDDE-acessibilidade mostraram—se adequadas a mobilidade dos alunos com limitações, bem
como os materiais adquiridos estavam de acordo às necessidades especiais dos alunos
indicando que as unidades vêm cumprindo o objeto do programa, conforme previsto
no piano de ação proposto pelas unidades escolares.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2014

-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 4.124.108,80
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa N acionai
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
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Infantil

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

—

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

Tema Período Examinado

I

I

Gestão Financeira

I

II

janeiro/2017

II

janeiro/2015 a Junho [2017

&

Junho /2017

I

'

I

Monitoramento

I

Informação:
Conforme as ações celebradas no Termo de Compromisso nº 11571/2014,
foram previstas para o municipio de São Paulo/SP a construção de 78 unidades de educação
infantil (Proinfância), do tipo 'A', registradas no Sistema SIMEC, de acordo com a consulta
realizada em 19/09/2017.
II'l'C/ConvénioII Vigência ID da
~ ~

abraIIVar Global

II
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.

1.371.887

1

326.351
7

1

1 009597

1009601
193.317

1

1

205.
1

1.288.

1009643

1.371.887

1

1.288.

1009653

193.317
205.

1009063
100961 1

Não efetuado

1

1.371.887

1

1.371.887

efetuado

1009605
1

1009621

1.371.887

1009591

1.288.

193.317

1009660

1.371.887

257.

1009623

1

257.

1009596

1.371.887

257.

1

1.371.887

257.

193.317

1

1009586
1009587
1009588
1.371.887

1

1

1009598
“1009600

1009603
1
1

1157112014

1009608

1.371.887

1009609
1
1
1

1

14

1

1009617
1

1.371.887

1

1009620
1
1

1
1

1009629

1009530
1009631
1

1009633
1009634
1

1

1009643

1009545
1

1.371.887

1009647
1009654

1009655
1009656
1
1

1009659
1

1

7.893.107
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Foram verificadas as ações referentes às obras de construção das creches
escolares consignadas no Termo de Compromisso nº 11571/2014, relativas às obras: ID
1009621 (Distrito Cidade Lider), ID 1009591 (Distrito Tatuapé), ID 1009607 - (Distrito
Parque do Carmo), ID 1009653 - (Distrito josé Bonifácio), ID 1009605 - (Distrito Grajaú), ID
1009638 - (Distrito Campo Limpo), ID 1009623 (Distrito Campo Limpo), ID 1009649
(Distrito Anhanguera), ID 1009660 (Distrito jaraguá) e ID 1009602 (Distrito de
Brasilândia).
—

—

—

—

—

——

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

Financeira, Contingenciamento
Constatações:

4.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
Os repasses dos recursos financeiros foram depositados e mantidos em conta

corrente aberta no Banco do Brasil SA, específica do Programa, em consonância com
artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

o

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do Programa, período de agosto de 2014 a junho de
2017, conforme segue:
]

Termo de Compromisso

][

Banco/Conta Corrente

11571/2014

][

001/1897-X/9631—8

1

]

]

Análise da equipe:
recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
Os

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada exclusivamente por meio
crédito em conta corrente e de titularidade dos fornecedores, os quais
mediante
eletrônico
foram devidamente identificados conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução
K

x

tx

N

(1

l
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CD/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
bancários da conta corrente específica do Programa, período de agosto de 2014 a junho de
2017, conforme segue:
[

Termo de Compromisso
11571/2014

l

Banco/Conta Corrente
001/1897-X/9631-8

H

H

[

[

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente específica do Progrtama,

referente ao Termo de Compromisso/Proinfância nº 11571/2014, evidenciou-se

a

movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico em consonância com
artigo 2º , do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4g , da Resolução nº 44/2011.

o

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do Proinfância não foram
verificadas débitos com tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados na finalidade do Programa, em consonância com os §§ 1º 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 específica do Programa, período de agosto de 2014 a junho de
2017, conforme segue:
[

Termo de Compromisso

l

11571/2014

H

Banco/Conta Corrente

[]

001/1897—X/9631-8

I

]

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente específica do Programa,
referente ao Termo de Compromisso nº 11571/2014 evidenciou-se que não foram cobradas
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados na finalidade do
Programa, em consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
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CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no VSIMEC.
Fato:
Nas obras ínspecionadas ID 1009607 (Parque do Carmo) e ID 1009653 Uosé
Bonifácio), verificou-se que ambas encontravam—se concluídas e em atividade, no entanto,
não há nenhum registro no Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba 'Funcíonamento' da situação
que se encontra a obra, com as respectivas fotos comprobatórias, contrariando a letra “e”,
do item III, do art Sº da Resolução CD/FNDE nº 25/2013.

Evidências:
Relatório extraído do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba 'Funcionamento', em
19/09/2017 e inspeção in 1000 realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, no dia 03/10/2017, conforme relatório fotografia a seguir:

131903653 Distrito José Bonifácio
=-
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2009607 - Distrito Parq ue cio Carmo

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria » SA, nº 45.002/2017, & Prefeitura
Municipal de São Paulo/SP encaminhou, por meio do expediente datado de 30/10/2017, a
seguinte justificativa:

"Quanto à ausência de inserção de dados no SIMEC, comunicamos que a
Secretaria Municipal de Educação inseriu fotos na aba ”Funcionamento da
Oba', referentes às obras concluídas (ID) 1009593, 1009594, 1009597,
1009601, 1009607, 1009615, 1009627, 1009628, 1009644, 1009648,
1009652, 1009653 e 100966 ".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal de São Paulo informar que tomou
providências quanto a inserção dos dados no SIMEC Obras 2.0, pertinentes as obras de
unidades de educação infantil do Proinfância, ID 1009607 e ID 1009653, tal providência
somente foi realizada por solicitação desta auditoria. A ausência de informação no sistema
prejudica o monitoramento do FNDE, contrariando a letra "e", do item III, do art Sº de
Resolução CD/FNDE nº 25/2013, que determina a obrigatoriedade ao executor em manter
atualizado os registros da execução das obras no Sistema SIMEC, cíentificando o FNDE
sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e informações no
Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.
—

Portanto, mantém—se a constatação, ressalvando-se que deixa—se de fazer
recomendações tendo em vista que a prefeitura adotou, durante os trabalhos de auditagem,

“g
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regularização da situação apontada no SIMEC, conforme pesquisa em 28/11/2017, cujos
extratos encontram-se juntados aos papéis de trabalho.
a

4.5 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.
Fato:
Conforme análise realizada nos processos de pagamentos apresentados,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do
FNDE/MEC, contrariando o art. 5º, item III, letra ’r’, da Resolução CD/FNDE nº 25/2013 e
alterações posteriores.

Evidências:
Exemplificando as Notas Fiscais abaixo demonstradas:

Empresa Contratada
[

I

l

Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda

Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda

Pilão Engenharia

e

Construções Ltda

Sec Socie de Engenhsria e Construções Ltda
1

I

[

Pilão Engenharia

e

Construções Ltda

Lopes Kalil EngenhariaeComércio Ltda

Notas Fiscais
Número“ Data ll Valor
[

H

H

H

H

H

H

]

I

4-728

”08/03/2016H145.265,51}

4741

”10/03/2016H171.375,68{

1893

[[07/07/2015ﬂ624462,51]

0307

[[03/09/2015“144.355,79I

1835

[31/03/2015II516.380,70]

4724

l08/03/2016“158.711,62§

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA, nº 45.002/2017, a Prefeitura
Municipal de São Paulo/SP encaminhou, por meio do expediente datado de 30/10/2017, a
seguinte justificativa:
—

"Proinfância - Notas Fiscais': contém as notas fiscais, conforme relação na
página 2 do referido arquivo, identificadas com o nome do programa Proinfância e do
FNDE/MEC".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a Prefeitura Municipal de São Paulo informar que tomou
providências quanto a identificação das nota fiscais, tal providência somente foi realizada
por solicitação desta auditoria. A ausência de identificação contraria o disposto no Art.Sº,
Inciso III, letra “r” da Resolução/CD/FNDE nº 25/2013 e alterações posteriores, o qual
estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do
objeto da transferência deverá conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, o
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item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou

()

Acórdão nº 795/2008-TCU-1g

Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

“[...] Não

trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a
Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
se

com a seguinte conclusão:

[...]

identijicação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identijicação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, [ ]
a não

Portanto, mantém-se a constatação, ressalvando—se que deixa—se de fazer
recomendações tendo em Vista que a prefeitura adotou, após os trabalhos de auditagem, a
regularização da situação relacionada à identificação da documentação do programa,
conforme expediente, de 30/10/2017, encaminhado pela prefeitura ao FNDE, o qual
encontra-se juntado aos papéis de trabalho

4.6 Obra(s) em andamento.
Fato:
Em verificação 'in loco' realizada nas obras do Proinfância ID 1009591, ID
1009605, ID 1009621, ID 1009623, ID 1009638, ID 1009649, ID 1009660, pertinentes ao
Termo de Compromisso nº 11571/2014, constatou—se que as mesmas encontravam-se em
andamento, com o canteiro de obras em funcionamento, conforme levantamento fotográfico
contido no campo evidência.

valor total repassados pelo FNDE foi de R$ 7.893.107,42, 0
que representa 17.16% dos recursos previstos no Termo de Compromisso nº 11571/2014,
cuja a Vigência expira em 06/04/2018.
Destaca—se que o

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, no dia 03/10/2017, conforme relatório fotográfico & seguir:
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to 1008623
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Análise da equipe:
Conforme verificado in

RFNº

1000 no

~

canteiro de cada uma das obras inspecionadas,
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~

as mesmas encontravam-se em andamento, estando o Termo de Compromisso
prazo de vigência (06/04/2018).

dentro do

4.7 Confirmação de conclusão de obras do Programa.

Fato:
Conforme inspeção in loco realizada nas obras do Proinfância IDs 1009607 e
1009653, pertinentes ao Termo de Compromisso nº 11571/2014, constatou—se que as
mesmas encontravam-se aparentemente concluídas e também estavam em funcionamento,
conforme levantamento fotográfico contido no campo evidência..

Ressalta-se que a Vigência do Termo de Compromisso nº 11571/2014
terminará na data de 06/04/2018, os quais foram repassados pelo FNDE o valor total de R$
7.893.107,42, que representa 17,16% dos recursos previstos. Sendo que as referidas obras
encontram-se com status de "concluída" no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle
do Ministério da Educação - SIMEC, OBRAS 2.0.

Evidências:
Inspeção 'in-loco' realizada nas obras de construção do Proinfância acima
Citadas, no dia 04/10/2017, conforme relatório fotográfico & seguir:

ID 1009507 -

Distrito Parque cia Carmo

R.F.Nº 39/2017 IPREF MUN DE SAO PAULO

ID iii-09653 -

Distrito Íºsé Bonifácio

Análise da equipe:
Conforme foi verificado, as obras IDs 1009607 e 1009653 foram concluídas
em conformidade com Termo de Compromisso nº 11571/2014.

4.8 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Em verificação in loco realizada nas obras ID 1009638 (Distrito Campo
Limpo), ID 1009605 - (Distrito Grajaú) e ID 1009623 (Distrito Campo Limpo), verificou-se
ausência de placa de identificação com logo do Governo Federal/Ministério da Educação e
do FNDE, contrariando o disposto no art. 5º, Inciso III, letra "j" da Resolução/CD/FNDE nº
25, de 14/06/2013 e alterações posteriores.
—

—

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas obras de construção do Proinfância acima
citadas, no dia 03/10/2017, conforme relatório fotográfico a seguir:
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Distrito Grai'aif!

I

Distrito Campo Limpo — ID 1009638

- iD 1609555

]

Manifestação da entidade:
Em atendimento & Solicitação de Auditoria - SA, nº 45.002/2017, a Prefeitura
Municipal de São Paulo/SP encaminhou, por meio do expediente datado de 30/10/2017, a
seguinte justificativa:

"Quanto às placas de identificação das obras, a Secretaria Municipal de
Serviços e Obras, responsável pelo acompanhamento das obras, informa que
as placas existiram no início das obras e que as empresas foram convocadas a
instalarem novas placas".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de Placa de identificação das obras com 0 logo do Governo Federal
”j” da
/ Ministério da Educação / FNDE, contraria o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra
Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, a 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 & marca do Governo Federal em placas, de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à 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:
4.8.1 A DIGAP

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove a fixação das placas
em cada uma das obras apontadas no campo “Evidências" pela equipe da Auditoria Interna
do FNDE, atendendo a legislação vigente e o pactuado com o Governo Federal.

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, 3.4, 4.8, foram
verificadas impropriedades na operacionalizaçâo do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.5
4.1 a 4.7, 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 FN DE.
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,—
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6.2. DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE) e 3 (PDDE), atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 2.3 e 3.4 , 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 c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da AUDIT, bem como
demandas outras e denúncias recebidas na Ouvidoria do FNDE.

6.3. 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 e 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 2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.
—

6.4. DIGAP; a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (Proinfância), atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.8, 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 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.

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, bem assim para que adote providências quanto ao
atendimento da recomendação constante do subitem 3.3, devendo essa diretoria, no prazo
de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento DlPLA/COPAC
acerca das providências adotadas com relação a recomendação 3.3.1;
6.5. a Diretoria Financeira

-

—

6.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações ã
DIRAE, contidas nos subitens 2.3 e 3.4; a DIFIN contida no subitem 3.3; e a DIGAP contida
no subitem 4.8.
6.7. a Prefeitura do Município de São Paulo/SP, para conhecimento e adoção
julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no presente
que
de medidas
Relatório de Auditoria.
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 39 /2017
DESPACHO

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

Chi-313$:E

da DIVAP

&

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.
nr“)

Em
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ii

q/x
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Coordenadora da CORAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 0644540).
:

Em 2% ÉÍ/ xii, H

Auditor—Chefe

R.F.Nº 39/2017 IPREF MUN DE SAO PAULO

41 de 41

e

