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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 43 [2017

PREF MUN DE PARAISO DO TOCANTINS TO

Auditoria realizada no período de 06 a 10 de novembro 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 - PDAI-2017, verificados as seguintes
açoes:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - CS.
nº 239/2017, extra PDAI PAINT/2017 - Anexo II. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento
e Controle Social;
-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
nº 240/2017, extra PDAI PAINT/2017 - Anexo II. Temas: Gestão Financeira;
2017
Monitoramento e Controle Social;
-

- OS

PDDE ESTRUTURA
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 - OS nº 241/2017, extra PDAI PAINT/2017 Anexo II.
Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade;

Programa Dinheiro Direto na Escola

—

—

—

—

nº 242/2017, extra PDAI
Anexo II. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e

- PAC

PAINT/2017 Controle Social;

II - PROINFÁNCIA, exercício 2013

- OS

e

Ação CAMINHO DA ESCOLA, exercício 2012 - OS nº
243/2017, extra PDAI PAINT/2017 - Anexo II. Temas: Gestão Financeira;
-

PAR - TD

-

Contingenciamento; Monitoramento

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 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.
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 445.277,80
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in 1000 e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
A verificação considerou os seguintes periodos para cada tema:

TEMA
o

Financeira

ODO EXAMINADO

eiro a outubr0/2017

nitoramento

a outubro/2017

e Social

a outubro/2017

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Monitoramento e Controle Social e estão dispostas na forma de constatações
consignadas neste Relatório.
Cabe esclarecer que a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE pela PM de Paraíso do Tocantins é realizado por meio de transferências de recursos
as UEX. que passam a ser responsáveis pela aquisição dos generos alimentícios, conforme
cardápio elaborado por Nutricionista, técnica responsável da Muncipalidade.

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

Fato:
No período verificado, janeiro a outubro de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica, aberta no Banco do Brasil, C/C nº 28.280-4, Agéncia nº 804-4, em consonância
com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Destaque-se que a Prefeitura Municipal executa o programa de alimentação
escolar por meio das Unidades Executoras das escolas e creches públicas de sua rede. para
as quais realiza a transferência dos recursos recebidos do FNDE, para as contas correntes
das respectivas UEX, abertas pela Prefeitura Municipal, para esta finalidade.

j' !*.'
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A execução do Programa na forma adotada pela Prefeitura Municipal é
prevista no art Sº da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013. Com base nesse artigo a
Prefeitura Municipal criou a Lei nº 1.542, 10/06/2009, que institui e regulamenta a forma da
execução na municipalidade, bem como a definição das fontes de recursos do PNAE e de
recursos próprios.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 28.280-4, Agência nº 804-4, Banco
do Brasil, meses de janeiro de 2017 a outubro de 2017, consultados em 26/10/2017; Lei nº
1.542, 10/06/2009, do município de Paraíso do Tocantins/T0.

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. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Cumpre esclarecer que os recursos do PNAE são transferidos às Unidades
Executoras pela Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, através da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, formalizado em convênio.
1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No período verificado, janeiro a outubro de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram movimentados exclusivamente por meio eletrônico, em conta
corrente específica aberta pelo FNDE no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 28.280—4, Agência nº
do Brasil, meses de 01/2017 a 10/2017, consultados em 26/10/2017.

804—4,

Banco

Análise da equipe:
transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa, bem como nas contas correntes das Unidades Executoras que recebem e
executam o PNAE foram movimentados exclusivamente por meio eletrônico, conforme
previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os recursos financeiros

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CID/FNDE nº

Fato:
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No período observado, janeiro a outubro de 2017, não se identificaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente nº 28280-4, agência
804-4, específica do programa, bem como os recursos foram devidamente aplicados no
mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com os §§
e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FN DE nº 44/201 1.

lº

Porém, nas contas correntes das Unidades Executoras destinadas à execução
do programa, verificou-se a incidência de tarifas bancárias, no entanto houve os respectivos
ressarcimentos pela Prefeitura Municipal, com a utilização de recursos próprios.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 28.280-4, Agência nº 804-4, Banco
do Brasil, meses de 01/2017 a 10/2017, consultados em 26/10/2017.

Extratos bancários das Unidades Executoras, listadas

&

seguir:

~

Agenc1a

Conta
Corrente

8 0 4 _4

2 8. 69 4-X

Associação de Apoio da Escola Municipal de 1º Grau Jardim Paulista
Associação de Apoio da Creche Maria José dos Santos

[8044
[8044

28.700—8

Associação de Apoio a Creche Municipal Aureny Siqueira Campos
[Associação de Apoio da Escola Municipal José Ribeiro Torres

[804—4

28.981—7

[804-4

”28.715-6

Unidade Executora
Assomaçao de Apoio Escolar da Escola Mumcipal Pedro Ludovico

Teixeira

,

28.966—3
.

.

Análise da equipe:
No período observado, janeiro a outubro de 2017, não se identiﬁcaram débitos
pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente nº 28280-4, agência
804-4, específica do programa, 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.
Porém, em relação às contas correntes das Unidades Executoras que recebem
e executam o Programa ocorreram débitos a título de tarifação bancária, no entanto a
Prefeitura Municipal realizou o ressarcimento dos respectivos valores, inexistindo prejuízo
ao erário.

1.4 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Verificou-se por meio do cotejamento das informações obtidas na reunião com
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membros do conselho realizada em 06/11/2017 e de consulta ao portal do FNDE, aba CAE
Virtual (espelho do CAE), que a composição do Conselho de Alimentação Escolar - CAE,
nomeado segundo o Decreto Municipal nº 328, de 10/03/2017, estava em conformidade com
disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Decreto Municipal nº 328, de 10/03/2017, Tela de consulta ao Portal do
FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE,, de 07/11/2017.

Análise da equipe:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE,

foi constituído em conformidade

com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.5

0 Conselho atua regularmente no acompanhamento

das ações do

programa.
Fato:
As atas das reuniões apresentadas pelo Conselho de Alimentação Escolar CAE, bem como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram
que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação
vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.

Evidências:
Atas do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, de 11/07/2017 e 10/08/2017,
Termo de Visita à escola, de 23/08/2017, 22/08/2017.

Análise da equipe:
As atas das reuniões apresentadas pelo Conselho de Alimentação Escolar
CAE, bem como a entrevista realizada por meio de questionário padronizado demonstram
que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação
vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.
—

1.6 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.

Fato:

0 Conselho recebe da Prefeitura Municipal infraestrutura necessária para
plena execução das atividades de sua competência tais como: disponibilidade de
equipamento de informática; material de expediente; transporte para deslocamento dos
membros aos locais relativos ao exercício de suas atividades e local com condições
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adequadas para as reuniões, porém foi declarado que esse local não é exclusivo para o
Conselho

Evidências:

e

Ata de Reunião da Equipe de Auditoria com membros do CAE, de 06/11/2017
questionário aplicado ao Conselho pela equipe de Auditoria, em 03/07/2017.

Análise da equipe:
A estrutura fornecida pela Prefeitura Municipal para a execução das
atividades do CAE está em consonância com o previsto no art. 36 da Resolução nº 26, de
17/06/2013.

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

Programa.
Fato:
A análise das contas relativas à execução do Programa e a emissão do
respectivo parecer final da prestação de contas pelo Conselho de Alimentação Escolar
CAE, foi realizado com auxílio de relatórios sintéticos encaminhados pela Prefeitura de
Paraíso do Tocantins/TO. Conforme consulta junto ao Sistema de Gestão de Prestação de
Contas (SIGPC), o parecer da prestação de contas do exercício de 2016 foi emitido em
11/07/2017, dentro do o prazo para envio que seria até a data de 05/10/2017.

—

Evidências:
Recibo do Parecer do Conselho
Referente a Prestação de Contas, consultado do Sistema SIGECON, em 25/10/2017.

Ata de Reunião do CAE, de 11/08/2017

e

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com o CAB e por meio da ata de reunião, o
Conselho avalia a execução financeira do Programa por meio de relatórios sintéticos e
prestação de contas das Unidades Executoras encaminhados pela Prefeitura de Paraíso de
Tocantins/TO, realiza a análise e emissão de parecer conclusivo sobre a prestação de
contas.

1.8 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Paraíso do
Tocantins no período de 06 a 10/11/2017, foram verificadas evidências de que não houve
desabastecimentos de gêneros alimentícios nas escolas relacionadas e visitadas conforme o
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campo "evidências", bem como restou evidenciada a oferta regular de Merenda Escolar aos
alunos da rede, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE no período de março
a outubro de 2017 à conta do Programa de Alimentação Escolar.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, guias de remessas (controle da
distribuição dos gêneros alimentícios), cópias de notas fiscais, conforme quadros a seguir:
Empresa/Prestador Produtos
de Serviço

Unidade Executora

.

Bºm Mªmi" Aªªºªdº
e Varejo Ltda

Associação de Apoio
Escolar da Escola
WWW“ Pedrº LªdºVÍCº
Temeu‘a

Carne bovina,
açúcar cn'stal,
polvilho doce

N.F. Nº

Data

Valor (R$)

4995

02/02/2017

687,77

00000000

00000

2843

06/02/2017

353,47

Achocolatado,
alho, cebola,
sal, suco
000000,
cenoura '
tomate, repolho

Pªªºªªºrª A”

Riªsºª “CF"

Massas Ltda.

pao frances

Panificadora Alt
Massas Ltda.

Rosca doce

2844

08/02/2017

1,60

Leite
pasteurizado,
queijo ralado

3434775

06/02/2017

484,90

Milhoverde

2338380

21/02/2017

88,00

.

~
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Silvª

Peg Pag Secos e
Molhados Brasil

Ltda

Pão francês

1722

08/08/201 7

349.80

Leite
Pasteurizado

2565327

09/08/2107

719,10

09/08/2017

1.018,04

14/03/2017

397.90

Arroz, Came
2ª, Carne
músculo,
banana, Batata,
Iogurte,
278
Linguiça de
frango, Peito de
frango, Polpa
de caju, polpa
de goiaba

15/03/2017

1.625,30

Leite
pasteurizado

05/04/2017

61830

Bebida láctea,
Carne 2ª, came
músculo,
batata, cebola,
iogurte ameixa,
290
iogurte coco,
Peito de frango,
Polpa caju,
Polpa Goiaba,
Polvilho doce

07/04/2017

1.866,29

Banana

06/04/2017

88.00

24/04/2107

923,58

Achocolatado,
Amido de
Milho, Açafrão,
Farinha de
Trigo, Flocos
4422
de Milho,
Macarrão,
Margarina,
Polvilho doce

fino

Leitº
pasteurizado

Sema Com. Prod.

Alimentícios Ltda.
Associação de Apoio da
Escola Municipal de lº
Grau Jardim Paulista

Sema Com. Prod.

Alimentícios Ltda

Sema Com. Prod.

Alimentícios Ltda

—

2366212

2403467

2406328

Arroz, Carne 2g
Came músculo,
Maça, Linguiça
303
de frango,
Polpa Caju,
Polpa Goiaba

Leite
pasteurizado

2434919

24/04/201 7

415,90

Banana

2437473

25/04/2017

88.00
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Sema Com. Prod.

Alimentícios Ltda

Achocolatado,
Arroz, Bebida
Láctea Frutas,
Bebida láctea
morango,
Carne músculo, 276
Iogurte
morango,
Linguiça de
frango, Peito de
frango

14/03/2017

1.271,82

16/03/2017

442,91

Milho verde,
D.R.B Júnior
Supermercado

maça, Suco
acerola, Sugo
3193
caju, Queijo
ralado, Ovo
grande, Açúcar

Leite
___-._...—

Associação de Apoio a
Creche Municipal. Aureny
.
Siqueira Campos
_

-

3323363351

Panificadora Art
Massas Ltda.

Sema Com. Prod.
.

,

.

Alimenticms Ltda.

l—
'l—

Banana

2376963

21/03/2017

107,25

Banana

2376948

21/03/2017

143,00

289

00/04/2017

1.906,63

2947

05/04/2017

177,78

2404722

05/04/2017

540,00

304

24/04/2107

1.753,44

Arroz, bebida

iáctea,Came
29, Came

,
mªªºªlº'

Iogurte
morango,
Linguiça mista,
Peito de frango
Pão francês

ggªttíurizado

L

Arroz, Bebida
láctea
morango,
Bebida láctea
coco, Bebida
láctea
morango,
biscoito rosca
coco, Came
bovina 2º
Came bovina
músculo,
mandioca,

Leitº
.

Pasteunzado
Banana

2434910

24/04/2017

2437463

25/04/2017
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Bem Maior Atacado

Óleo de soja,
Flocos de

9455

31/07/2017

146.77

ColoI'ÍfICO, Ovo, 3499

03/08/2017

1.808,02

3450

03/08/2017

3,00

Pao frances

3139

09/08/2107

438,27

Dodi Carnes EIRELE
Came de 29
_ ME

2654

14/08/2017

542,54

e Varejo Ltda

milho, Farinha
de Trigo
Cebola,
Cenoura,
Farinha de
Mandioca,

,

,

D-R-B Jªmºr

Supermercado
Associação de Apoio da
Escola Municipal José
Ribelro Torres

gR-B Jumor
upermercado

Panificadora Art
Massas Ltda

J—

Batatinha
Inglesa.
Frango Alho in
natura ’Suco de
Cajú 3,81
reinado, Arroz,
Linguiça de
frago
Colon’ﬁco
—

—

Leite

mimªdo

mma/zon

Relatório fotográfico das unidades escolares Visitadas, por amostragem:

EM Pedro Ludovico - produto agricultura familiar

EM Pouso Alegre - oferta de merenda
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Creche Arco Iris - existência de gêneros alimentícios

~EM Ver ]osé Odete - existência

de gêneros alimentícios

~

EM José Ribeiro Torres - existência de gêneros alimentícios
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~

EM José Ribeiro Torres - existência de gêneros alimentícios

~

LI"

' Aureny Siqueira Campos existência de gêneros
alimentícios
—

~~
EM Prop Luzia Tavares - existência de gêneros alimentícios

EM Profª Luzia Tavares - existência de gêneros alimentícios

..

~

EM Profª Luzia Tavares - oferta de merenda

EM Adélia Aguiar Barbosa existência de gêneros alimentícios

R.F,Nº 43/2017 / PREF MUN DE PARAISO D0 TOCANTINS

—

12

~
3

I,”

EM Instituto Presbiteriano Ebenezer - existência de gêneros
alimentícios

EM Instituto Presbiteriano Ebenezer existência de gêneros
alimentícios
—

~

l

., .-

,,

~Creche Maria José dos Santos - oferta de merenda

.

L1,,

Creche Maria José dos Santos - oferta de merenda

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de Paraíso do
Tocantins/TO, no período de 06 a 10/11/2017, verificou-se que houve abastecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar, sendo constatado, ainda, por análise dos
documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais, procedimentos de aquisiçao de
gêneros alimentícios pelas Unidades Executoras), que os recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar foram utilizados para a aquisição dos gêneros utilizados no preparo da
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merenda escolar.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 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 financeiroszR$ 54.652,96
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI. As questões referentes a cada
Tema foram examinadas considerando os seguintes períodos:

TEMA
Financeira

onitoramento
ntrole Social

ODO EXAMINADO
a outubro/201 7

a outubro/2017
a outubro/2017

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

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

Fato:
No período verificado, de janeiro a outubro de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, agência nº 0804-4, conta corrente nº 15832-1, em
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consonância com o artigo Sº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta ao sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
nº
15832-1, agência nº 0804-4, dos meses de janeiro a outubro de 2017, consulta
corrente
realizada em 26/10/2017.

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

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período examinado, de janeiro a outubro de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município à conta do PNATE 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 CDIFNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta ao sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos da conta
nº
15832-1, agência nº 0804-4, dos meses de janeiro a outubro de 2017, consulta
corrente
realizada em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 15832-1, agência nº
0804-4, Banco do Brasil, 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 nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CDIFNDE nº

Fato:
No período observado, de janeiro a outubro de 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
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4ª

ª“

consonância com os
44/201 1.

§§ 19 e 29,

respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 15832-1, agência nº 0804-4, Banco do Brasil, do período de
janeiro a outubro de 2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 15832-1, agência nº
0804-4, Banco do Brasil, 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 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

2.4 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do CACS/FUNDEB, em 07/11/2017, verificou—se que a
constituição desse Conselho de Paraíso do Tocantins/T0 está em conformidade com disposto
no artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.

Evidências:
Consulta ao sistema SIMEC/MEC, em 31/10/2017, e Ata da Reunião com
membros do CACS/FUNDEB, em 06/11/2017, na qual foram inseridas as respostas ao
questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

Análise da equipe:
A constituição do CAOS/FUNDEB está em conformidade com disposto no
artigo 24 da Lei nº 11.494, de 2007.

2.5 Conformidades no acompanhamento da execução do Programa

pelo Conselho.
Fato:
Verificou-se no livro de atas do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, nas entrevistas realizadas por meio de questionário
padronizado ao conselho e nas escolas visitadas pela equipe de auditoria que o Conselho
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realizou acompanhamento verificação das ações do Programa, em conformidade com

o

disposto no art. 24, §13 da Lei nº 11.494, de 20/06/2017

Evidências:
Ata da Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 06/11/2017, na qual
foram inseridas as respostas ao questionário aplicado pela equipe de auditoria, Relatório de
Inspeção Escolar.

Análise da equipe:
Conselho do FUNDEB - CAOS/FUNDEB está atuando de
acordo com as competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto
do Programa. As atas de reuniões apresentadas, bem como a entrevista realizada por meio
de questionário padronizado demonstram que o Conselho realizou inspeções nos roteiros do
transporte escolar e demais procedimentos inerentes à execução do Programa.

Verificou-se

o

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

Programa.
Fato:
Na data dos trabalhos de auditoria, verificou—se que a prefeitura havia
disponibilizado a prestação de contas do PNATE/2016 por meio do Sistema de Gestão de
Prestação de Contas - SIGPC, em 09/02/2017. Por sua vez, o Conselho emitiu o Parecer
sobre a análise da prestação de contas apresentada pela entidade, sendo registrado no
SIGPC, em 17/04/2017, dentro do o prazo para envio que seria até a data de 05/10/2017.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), de
09/02/2017 e do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), de 17/04/2017 6 Ata da
Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em 06/11/2017, na qual foram inseridas as
respostas ao questionário aplicado pela equipe de Auditoria.

Análise da equipe:
Verificou—se que a prestação de contas da Prefeitura Municipal, bem como o
parecer conclusivo do CACS/FNDEB foram apresentados a esta Autarquia, atendendo aos
prazos estabelecidos pela Resolução CD/FNDE Nº 10, de 09/08/2016.

A prestação de contas do programa encontra-se com status de "aguardando
análise" no SIGPC, e não consta nenhum efeito suspensivo, no SIGPC, relacionado à emissão
do Parecer.

2.7 Comprovação documental da utilização dos recursos do Program
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Fato:
Em inspeção in loco realizada na sede da Prefeitura Municipal de Paraíso do
Tocantins/TO, no período de 06/11 a 10/11/2017, verificou-se a utilização dos recursos
repassados pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
com prestação de serviços de transporte escolar (aluguel de veículos), seguros e taxas de
veículos destinados ao transporte escolar, conforme documento relacionado no campo
"evidência".

Evidências:

~

Fornecedor

Notas fiscais a seguir e fotos dos veículos, por amostragem:

Objeto

~
l15

“06/03/2017 6.100,00

[17

03/04/2017 6.100,00

18

02/05/2017 6.100,00

19

05/06/2017 6‘100'00

20

03/07/2017 6.100,00

24

31/08/2107 6.100,00

26

02/10/2017 [6.100,00_j

28

31/10/2107

6.100.007

16249833

2017

156,82

2017

156,82

MWA 0520 16249911

[2017

ISeguro veículo DPVAT - MWD 7692 ”10171193

”2017

156,82
%%%&—_]

Ismael'lfereira Locação de ônibus com motorista
de arauJo - MEI

~

~

Seguro veículo DPVAT - KCY 7229

~

-

Seguro veículo DPVAT MWA 0510 16249878

_

,

Seguro veículo

DPVAT -

ISeguro veículo DPVAT - MWU 8313H466574274 "2017

Seguradºra
Lider

Valor (R$)

"Nota FiscalHData

"156,82

-

[Seguro veículo DPVAT MWU 8323 [16249962

“2017

”156,82

-

2017

IE56,82
156,82

lSeguro veículo DPVAT MWU 8403 [466576277

Seguro veículo DPVAT - MWX 1531 “166587915 “2017

2017

156,82

-

2017

156,82

DPVAT - OLK 2362

585757119

2017

156,82

Seguro veículo DPVAT - OLL 2347

509468420

2017

156,82

Seguro veículo

l

1

Seguro veículo DPVAT - MXF 9342 “213920980
[Seguro veículo DPVAT OLH 4492 “532758005

~

Fotos de ônibus e kombis do Transporte Escolar.

,

<
_/
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Transporte Escolar ônibus próprio da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins
—

Tocantins

'

':

a

.‘_

~

Transporte Escolar ônibus próprio da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins
—

-

~

,,

1i

,

,

,

, ,,

~

,,

Transporte Escolar ônibus próprio da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins
—

.í'

'

A

.

Transporte Escolar - ônibus próprio da Prefeitura de Pa
Tocantins

~

~

[

.

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefeitura de Paraíso do
Tocantins
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453

,A

~

~

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefeitura de
Paraíso do Tocantins

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefeitura de
Paraíso do Tocantins

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefeitura de Paraíso do
Tocantins

Tocantins

~~
,:

,,

.

'

L

.—

Transporte Escolar - ônibus próprio da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins

~

*

mL,,

»

~

.

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefeitura de Paraíso do
Tocantins

~

ﬂ
~
!
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,4

~

~~ ~~
_

Ah

Transporte Escolar - ônibus próprio da Prefeitura de Paraíso do
Tocantins

Transporte Escolar - veículo alocado pela Prefei ra de Paraíso do
Tocantins

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco, realizada na Prefeitura Municipal, no período de 06/07 a
10/11/2017, verificou—se a existéncia de transporte para o escolar executados utilizando—se
de ônibus e vans contratados para prestação de serviços de transporte de escolares.
Verificou—se ainda, que no período de janeiro a outubro/2017 os recursos do
PNATE foram utilizados para pagamentos de taxas e seguro obrigatório referentes aos
veículos próprios adquiridos pelo Programa Caminho na Escola e de prestação de serviços
de transporte escolar, conforme previsto no art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de
28/05/2015, que determina que os recursos repassados & conta do PNATE destinarse—ão a:

I

Manutenção de veículos escolares rodoviários com Certificado de Registro de Veículo,
devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx, tais como: a) pagamento
de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas (do ano em curso),
pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrico e
funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes e outros serviços necessários
para adequada manutenção do veículo; (...) III - pagamento de serviços contratados junto a
terceiros, obedecidas, por parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos
artigos 136 e 138, da Lei nº 9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas
realizadas na contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro ou às Normas
da Autoridade Marítima, assim como às eventuais legislações complementares no âmbito
estadual, distrital e municipal.
-

3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA D0 CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 18.300,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa - PDDE
Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

TEMA

]

"

_

"PERÍODO EXAMINADOI
.

Gestao Financelrª

~

.

Monitoramento

dezembro/201 5 a

ºumbrº/2017

~

dezembro/201 6 a

outubrº/2017

Informªçãº:
e

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

Verificou-se que

as Unidades Executoras reprogramaram os recursos
recebidos em 2016 para o exercício de 2017, tendo em vista que a disponibilização em conta
corrente ocorrera em 28/12/2016. Durante o período observado, dezembro de 2016 a
outubro de 2017, oservou-se que foi executado parte dos recursos por uma Unidade
Executora - UEX, sendo os recursos restantes mantidos em conta de aplicação no mercado
financeiro.

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

Fato:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da unidade
executora Associação de Apoio a Creche Arco Iris e a Associação de Apoio da Escola
Municipal Vereador José Odete, referentes ao Programa PDDE - Acessibilidade, exercício
2016, foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do programa,

(
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É

,
,-

conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011
44/2011.

e

art.

39 da Resolução

CD/FNDE nº

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas corrente abaixo descritas Banco do Brasil, meses de dezembro de
2016 a outubro de 2017, considerando os meses como movimento bancário, consultas
realizadas em 26/l10/2017.

‘Iynidade Executora

l_AgênciaHConta Cor—rente Valor (R$)]

[Associação de Apoio a Creche Arco Iris

[0804-4 “43.966-5

Associação de Apoio da Escola Municipal Vereador
José Odete

0804-4 43969-X

8300,06]
10 000

00

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica da unidade

executora Associação de Apoio a Creche Arco Iris e a Associação de Apoio da Escola
Municipal Vereador José Odete, referentes ao Programa PDDE - Acessibilidade, exercício
2016, foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do programa,
conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. Sº da Resolução CD/FNDE nº
44/20 1 1.

3.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período examinado, dezembro de 2016 a outubro de 2017, a
movimentação dos recursos financeiros transferidos ao município ‘a conta do PDDE
Acessibilidade ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta
corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados
conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do
art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas corrente abaixo descritas Banco do Brasil, meses de dezembro de
2016 a outubro de 2017, considerando os meses como movimento bancário, consultas
realizadas em 26/]1 0/201 7.

IUnidade Executora

IlAgênciallConta CorrenteHValor (R$)"

.
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Associação de Apoio a Creche Arco Iris

”0804-4 “43.966-5

Associação de Apoio da Escola Municipal Vereador 0804-4

Jose Odete

43969-X

8.300,00
10.000,00

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes das Unidades
Executoras, específicas do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações
financeiras ao disposto no artigo 2º , do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 49 , da Resolução
nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de dezembro de 2016 a outubro de 2017, não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação das contas corrente das Unidades Executoras (UEX)
EM Creche Arco Iris e a EM. Vereador José Odete, no período, 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:

~

Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários das contas corrente abaixo descritas Banco do Brasil, meses de dezembro de
2016 a outubro de 2017, considerando os meses como movimento bancário, consultas
realizadas em 26/l10/2017.
"Agência, Conta Corrente Valor (R$)
Associação de Apoio a Creche Arco Iris
”0804-4 43.966—5
8.300,00
Assóciação de Apoio da Escola Municipal Vereador
10.000,00
08 0 4_ 4 43969-X

[Unidade Executora

José Odete

Análise da equipe:
Em análise nos extratos bancários da conta específica, durante o período de
execução do PDDE-Acessibilidade, verificou-se que não houve débitos de tarifas bancárias
das escolas beneficiadas com recursos do Programa, de acordo com os os ditames previstos
no § lº e 29, do Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011. Com base nos extratos bancários
das contas correntes da Escolas: Arco Iris e Vereador José Odete , verificou-se que não
houve débitos referentes & tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
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específica e que também os recursos foram aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados.

3.4 Execução do plano de ações proposto pelas UEX.
Fato:
Na visita realizada pela equipe de auditoria ao município, no período de 06 a
10/11/2017, e em análise aos documentos das despesas descritos no campo "evidências“.
referente aos recursos recebidos do PDDE Acessibilidade, verificou-se que foram
executados os serviços, apenas na EM Vereador José Odete, conforme previsto no plano do
PDDE Acessibilidade, registrados no site do FNDE. Observou-se que a maioria das ações
previstas foram executadas, desde adequação de acesso como exemplo construção de
rampas, adaptação de acessos aos sanitários PNE, instalação de grades de proteção e
aquisição de equipamentos de pequeno porte para salas de recursos.
Quanto a UEX EM Creche Arco Iris não foram realizadas as intervenções até o
momento, em razão da expectativa do recebimento de uma nova creche em construção

Evidências:
Notas fiscais a seguir

e

relatório fotográfico da Escola Municipal Vereador

José Odete:

uni

alor

ornecedor

nidade Executora
de Apoio da Escola
Vereador osé Odete

Gonçalves - MEI

Silva Papelaria EIRELE-
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18/05/201

200,00

5/201

000,00

25 de
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~

rampa com inclinação superior a 20%

rampas de acesso a salas e sanitários

Análise da equipe:
A execução do plano de ação da Unidade Executora EM Vereador josé Odete,
contemplada com recurso do PDDE acessibilidade mostrou-se adequada à mobilidade dos
alunos com limitações, bem como os materiais adquiridos estavam de acordo às
necessidades especiais dos alunos indicando de que a unidade Vêm cumprido o objeto do
programa, conforme previsto no plano de ação proposto pelas unidades escolares. Ressalva
para a UEX Associação de Apoio a Creche Arco Iris que reprogramou o recurso para
utilização.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2012

-

TRANSFERENCIA DIRETA -

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 4972/2012, CAMINHO DA ESCOLA.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 634.149,60
Extensão dos exames:

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

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

Tema

II

Período Examinado
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A ll f

Gestão Financeira

junho/2012

&

outubro/2017
H

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

Cumpre esclarecer que o valor de R$ 634.149,60 (seiscentos e trinta e quatro
mil reais), constante no "Montante dos recursos transferidos", informado acima, refere-se ao
total transferido à conta do Programa do PAR - TD, exercício 2012, no entanto, a fiscalização
da equipe de auditoria do FNDE teve como foco a verificação das subações destinadas à
aquisição de ônibus escolares do Caminho Escola, sendo: 1 Onibus Rural Escolar ORE 3
(ônibus Rural Escolar Grande) e 1 ônibus Escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box)
para cadeira de rodas, conforme descrito no Termo de Compromisso/PAR nº 4972/2012
pactuado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, à conta
do Programa do PAR - TD/2012.

Dessa forma, as ações de controle fiscalizadas no âmbito do Programa
Caminho da Escola referiram-se à verificação física dos ônibus adquiridos e sua utilização
pela comunidade escolar beneficiada. Também foi realizada reunião com os membros do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - CACS/FUNDEB, com o fim de subsidiar as
conclusões da equipe de auditoria do FNDE.

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

Fato:
No período verificado, junho de 2012 a outubro de 2017, os repasses dos
recursos financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta
corrente específica aberta no Banco do Brasil, 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
corrente nº 34.782-5, agência nº 0804-4, no Banco do Brasil, meses de
conta
bancários da
junho de 2012 a outubro de 2017, consultas realizadas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Em análise aos extratos bancários da conta específica, durante o período de
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execução do PAR Caminho da Escola, verificou-se que os recursos financeiros transferidos
pelo FNDE à conta específica do Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente
nas contas específicas do programa, conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7507/2011
e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No pen’odo examinado, junho de 2012 a outubro de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município à conta do PAR - Caminho da Escola 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 § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 34.782-5, agência nº 0804—4, no Banco do Brasil, meses de
junho de 2012 a outubro de 2017, consultas realizadas em 26//10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 34.782-5, agência nº
804-4, no Banco do Brasil, especifica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no conforme disposto nos termos do caput do artigo
4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nª

Fato:
Com base nos extratos bancários da conta corrente, verificou—se que não
foram realizados débitos referentes a tarifas bancárias pela movimentação da conta
corrente específica e que também os recursos foram aplicados no mercado financeiro

enquanto não utilizados.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 34.782-5, agência nº 0804-4, no Banco do Brasil, meses de
junho de 2012 a outubro de 2017, considerando os meses como movimento bancário,
consultas realizadas em 26/10/2017.

~
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Análise da equipe:
Em análise aos extratos bancários da conta específica, durante o período de
execução do PAR Caminho da Escola, verificou-se que não foram debitados valores a título
de tarifas bancárias dos recursos do Programa, de acordo com os ditames previstos no § lº e
2ª, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.
Fato:
Em fiscalização in loco realizada na sede da Prefeitura Municipal de Paraíso
do Tocantins/TO, no período de 06/11 a 10/11/2017, verificou-se por meio de inspeção física
aos veículos, bem como pela análise de documentação de despesa, que foram adquiridos
ônibus escolares com recursos repassados pelo FNDE à conta do PAR/TD - Caminho da
Escola, sendo: 1 Onibus Rural Escolar ORE 3 (ônibus Rural Escolar Grande) e 1 ônibus
Escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas, conforme descrito
no Termo de Compromisso/PAR nº 4972/2012, correspondentes às subações 42.12.33 e
4.2.12.9, sendo: 1 Onibus Rural Escolar ORE 3 (ônibus Rural Escolar Grande) e 1 ônibus
Escolar com 02 (duas) áreas reservadas (box) para cadeira de rodas, conforme especificado
no Termo de Compromisso/PAR nº 4972/2012 pactuado entre o FNDE e a Prefeitura
Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, à conta do Programa do PAR - TD/2012.

Evidências:
Consulta ao Sistema SIMEC, em 29/11/2017 e Notas Fiscais descritas no
quadro demonstrativo a seguir:

Fornecedor
Marcopolo SA

~
~

Objeto
Aqmªiºªº dº ºnibus
escolar

, .
. Man Latin América Indústria
de ªmbªs
1:313:51"
Ltda
Veículos
de
Comércio
e

~

Nota Fiscal

DataTlValor

(R$)

84939

23/10/2012 132.000,00

256525

09/04/2013 226.840,00

.

...-___.

~~

Fotos dos veículos adquiridos com recursos do PAR/TD Caminho da Escola:
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~

PAR/I‘D - Aquisição de ônibus escolar

PAR/I‘D

—

quisição de ônibus escolar

R.F.Nº 43/2017 I PREF MUN DE PARAISO DO TOCANTINS

~
%

~
30 de 43

,

~

PAR/TD - Aquisição de ônibus escolar

~

_

PAR/TD - Aquisição de ônibus escolar

«&

PAR/TD - Aquisição de ônibus escolar

PAR/TD Aquisição de ônibus escolar
—

Análise da equipe:
As aquisições dos ônibus escolares do Programa PAR TD - Caminho Escola
atenderam às especificações contidas no Termo de Compromisso/PAR nº 4972/2012. Em
Inspeção in loco, realizada na garagem da Prefeitura Municipal, no 09/11/2017, verificou-se
a existência dos ônibus, que encontram-se alocados na Secretaria de Educação, bem como
de ônibus e vans contratados para prestação de serviços de transporte de escolares. Os
documentos das despesas, tais como as notas fiscais referentes às aquisições dos ônibus
escolares não estão cadastradas no Sistema SIMEC, na aba Plano de Trabalho Execução e
Acompanhamento - Documentos Anexos, conforme consulta realizada em 29/1 1/2017.
—

5. Convênio 830310l2007

Objeto do Programa: Construção de Escola de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferência:Convênio

Montante dos recursos Hnanceiros:R$ 700.000,00
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Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa PAR
Convênio 830310/2007 e Termo de Compromisso 10919/2014, tendo por base as
observações in loco e a aplicação de questionários padronizados elaborados em
conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI. As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os seguintes
períodos:
TEMA

P

Gestão Financeira

ODO

2008 a 2017

Informação:
As questões apreciadas contextualizam o Tema Gestão Financeira e estão
dispostas na forma de constatações consignadas neste Relatório.
Cabe esclarecer que apesar da Ordem de Serviço nº 242/2017 mencionar

apenas o Convênio nº 830310/2007, também foram analisados documentos relativos
ao Termo de Compromisso nº 1099919/2014, cujo objeto é construção de Creche - Tipo B.

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:
As construções de creches do PROINFÃN CIA foram firmadas entre o FNDE e
a Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/T0, por meio do Convênio nº 830310/2010,
referente à obra ID nº 1458 e o Termo de Compromisso PAC2 10919/2014, referente à obra
ID nº 25677. A vigência, valores repassados e situação das obras estão descritos a seguir:

~
Valor
TC/ _
CONVENIO

VIGENCIA

Percentual Situaç ão
da
Repassado
Obra

ID

Valor Global Repassado
(Obra)
pelo FNDE
(R$)
(R$)

_830310/2007

10919/2014

31/12/2010
31/01/2018

1458

25677

707'070'71

100'00%

700.000,00

'1'926'044'14

290.073,33

15'06%
“

inacabada

paralisada

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

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros do Programa
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Compromisso nº 10919/2014, foram mantidos e movimentados em conta corrente específica
aberta no Banco do Brasil constante do campo evidência, em consonância com o artigo 39
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:

~

Telas de consulta realizada no portal do FNDE e extrato bancário de conta

corrente:
Convenio/TC

~
.

10919/2014

Conta

Banco Agência

Brªªª

08044

344893

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE são mantidos e movimentados

nas contas específicas do Programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011
e art. Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Em relação a conta do convénio 830310/2007, essa não está mais ativa, não
sendo possível a emissão de extrato do Banco Brasil, desativada desde fevereiro de 201 1.

5.2 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 da obra firmada noTermo
de Compromisso PAC2 10919/2014, referente à obra ID nº 25677, período de julho de 2011
a outubro de 2017, 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 6 no § lª, do
art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Extratos bancários apenas da conta corrente nº 34489-3, Agência nº 804-4,
Banco do Brasil, meses de Junho de 2012 a outubro de 2017, consultado em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 34489-3, Agência nº
804—4, Banco do Brasil S.A, especifica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
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49, da Resolução nº 44/2011. Quanto a conta corrente nº 23276-9 agência

nº 804-4, Banco
do Brasil S.A, referente ao Convênio nº 830310/2010, correspondente à obra ID nº
1458, encontra-se inativa, portanto, sem registro no sitio do FNDE, Liberações Consultas
Gerais.
—

5.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e

zº, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Verificou-se que durante o período de execução do Proinfância não houve
débitos de tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes específicas, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/2 01 1 .

Evidências:
Extratos bancários apenas da conta corrente nº 34489-3, Agência nº 804-4,
Banco do Brasil, meses de Junho de 2012 a outubro de 2017, consultado em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes do Banco do Brasil S.A,
acima mencionadas, específicas do Programa, evidenciou-se que não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes específica, bem 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.

5.4 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.
Fato:
Em consulta ao Sistema SIMEC, Módulo Obras 2.0, na aba Execução
Orçamentária, 25/10/2017, não foram constatados os registros das medições e notas fiscais,
correspondentes ao pagamento das 03 (três) medições realizadas para a obra ID nº 25677 Escola de Educação Infantil tipo B, localizado no bairro Paulista, referente ao Termo de
Compromisso nº 10919/2014.
—

Evidências:
Tela de consulta ao Sistema SIMEC, de 25/10/2017.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 054-003/201 7, de
07/11/2017, que solicitou esclarecimentos quanto às providências tomadas para registro de
informações no Sistema SIMEC e quanto à ausência de medições, a Prefeitura Municipal de
Paraíso do Tocantins/TO, por meio de documento s/nº, de 10/11/2017, sem signatário.
apresentou os esclarecimentos a seguir:
As notas fiscais foram anexadas por engano na aba "documentos".
Estamos aguardando a liberação do sistema, considerando o equívoco na inserção dos
documentos.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informa que realizou a inserção dos dados referente
aos pagamentos realizados a empresa contratada, equivocadamente na aba documentos e
que aguarda a liberação do sistema (SIMEC) para correção.
A ausência de dados no SIMEC prejudica o acompanhamento e
monitoramento da execução de obras e, consequentemente, futuras liberações de recursos,
”j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
contrariando o disposto no Art. 5º, Inciso III, letras “f" e
08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de:
f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;
j. permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s). fornecendo, as
informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se refere ao
exame da documentação.

Recomendações:
5.4.1 A DIGAP

Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO para que
providencie a inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, assim que o sistema estiver
liberado para a inserção de informações, mantendo-o sempre atualizado, na forma das
normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da citada providência.

Notificar

a

5.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em visita a creche EMEI Sonho de Criança registrado no Sistema SIMEC sob
ID nº 25677 - Metodologia Inovadora, verificou-se que a obra encontrava—se com execução
paralisada, conforme fotos no campo evidência, sem previsão para reinício. Verificou-se
junto ao SIMEC que obra é do tipo MI e encontra—se em processo de reformulação para
'
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migrar para convencional tipo

B, sem prazo para reinicio dos trabalhos. Em consulta ao
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC, em 05/09/2017.

Verificou—se que a obra estava com execução física de 30,00%, não tendo
registro de supervisão da empresa contratada pelo FNDE, até 09/11/2017.
Destaque—se que o Termo de Compromisso PAC2 10919/2014 está

vigente,

com data de término para 15/01/2018.

Evidências:
Relatório Fotográfico das escolas Visitadas

telas de consulta ao SIMEC,
realizada em 30/10/2017, nas obras conforme quadro demonstrativo:

Convênio]
TC

obra

.

valor
liberado (R$)

..

Situaçao

I~

10919/2014

~

ID

e

CMEI.
25677 Sonho de
Criança

~

(execução)/paralisada

Obra paralisada - ID 25677

vista fachada lateral - Obra 25677

ID 25677 - fachada lateral

vista ID 25677
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Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 054-003/2017, de
07/11/2017, que solicitou esclarecimentos quanto às providências adotadas para
continuidade na execução da obra, a Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins/TO, por
meio de documento s/nº, de 10/11/2017, sem signatário, apresentou os esclarecimentos a
seguir:
Análise de engenharia emitida em 10/02/201 (SIC), que liberou de metodologia
inovadora para obra convencional:

Autorização do senhor
construção.

autorizando e deferindo a migração da obra em

Portanto, até o presente momento não foram provídencíads as etapas que antecedem
a liberação de novos desembolsos.

Análise da equipe:
Os esclarecimentos da Prefeitura demonstram que a demora na migração da
obra de tipo MI para Convencional tipo B é fator que atrasa o reinício da construção da

creche.
O avanço na execução física correspondente a 30%, portanto, superior ao
montante de recursos disponibilizados até aqui (15% do total). Verificou-se que a Prefeitura
Municipal está aguardando a tramitação da migração de tipo de obra no SIMEC para,
retomar as solicitações de desembolso, considerando que a opção inicial pela Metodologia
Inovadora não possihitou a conclusão do empreendimento.

Conforme a tela Solicitação de Desbloqueio da Obra, do SIMEC, consulta em
06/11/2017, a DIGAP autorizou a modificação da obra em outubro, 08 meses após do
deferimento técnico realizado em 20/02/2017
Registre-se que a vigência o termo de compromisso vence em 31/01/2018 e
até o momento não houve liberação de recursos para a retomada da obra.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
5.5.1 A DIGAP

nº 25677, referente ao Termo de Compromisso
PAC2 10919/2014, adotando iniciativas que garantam continuidade da obra, considerando a
vigência do termo de compromisso até 31/01/2018, e, se eventualmente necessário, adotar
iniciativas visando resguardar os cofres desta Autarquia.

Avaliar

a situação da obra ID
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5.6 Obra(s) inacabada(s).
Fato:
Em verificação in loco realizada em obra de construção da unidade do
PROINFANCIA, bem como análise documental e de dados constantes no Sistema Integrado
de Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, em 26/10/2017, verificou-se que a
obra referente à construção de creche ID nº 1458, correspondente ao Convênio nº
830310/2007, está em situação inacabada, sem perspectiva de continuidade da execução,
contrariando o disposto no art. 59, Inciso III, letra 'a' da Resolução CD/FNDE r1913,
de 08/06/2012 e alterações.

No SIMEC, a execução física registrada é de 11,72%, sendo a última
atualização realizada em 18/11/2011, segundo a Fiscalização da Prefeitura. Ainda, há
registros na aba cumprimento do objeto, com o Parecer Técnico de Execução Fisica
Conclusivo emitido pela Coordenação Geral de Infra-estura Educacional - CGEST, em
12/08/2014, com a conclusão de "Reprovado Totalmente", "objetivo não cumprido".
Registra-se que o Convênio está vencido desde 31/12/2010.

Evidências:
Telas de consulta do SIMEC, de 30/10/2017 e Parecer Técnico de Execução
Fisica Conclusivo emitido pela Coordenação Geral de Infra—estura Educacional - CGEST,
12/08/2014. Consulta de crédito no Sistema de Gestão de Recolhimento da União, em
01/12/2017.

Relatório fotográfico, contendo vistas da obra ID nº 1458
Esperança, referente à verificação in loco no dia 09/11/2017:

[,
'.

~

Obra ID nº 1458 Vista área posterior
—

Obra ID nº 1453 - Setor Nova Esperança
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Setor Nova

Obra ID nº 1458 - Vista área posterior - Fundaçao sem

~

~

~

g—.,,

....

Obra ID nº 1458 -Vista frontal

e“

,

.

ªn....

_

Obra ID nº 1458 - Vista área posterior

Obra ID nº 1458 Vista frontal
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 054—003/2017, de 07/11/2017,
quanto às providências referente ao Convênio nº 830310/2007, a Prefeitura Municipal de
Paraíso do Tocantins/TO, por meio de documento s/nº, de 10/11/2017, sem
signatário, apresentou as seguintes justificativas:
Apresentou relatório junto FNDE, informando que medidas judiciais foram tomadas,
no ano de 2010 contra o gestor anterior, por meio da Ação Civil de Danos expresso no
Processo 2010.0001 .911336-0 da lª Vara Civil da Comarca de Paraíso do Tocantins

—

TO.

Recolheu no ano de 2011, conforme GRU, anexo, saldo em conta corrente na conta
23276—9 ag. 804—4, em 25/02/2011 no valor de R$ 416.740,33.

Em junho de 2014 encaminhou oficio a DIGAP com documentos anexos que
esclarecem os fatos sobre o convênio 830310/2007 e respectiva prestação de contas.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corroborou

a constatação.

Trata-se de obra inacabada, iniciada em 2008

e

interrompida em março de

«
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2009, com liberação de 100% do recurso previsto, cuja ordem de serviço foi assinada em
12/12/2008, conforme documento anexado no SIMEC. Constatou—se a prefeitura
encaminhou diversos oficios ao FNDE, por meio do SIMEC, solicitando a retomada do
empreendimento. Entretanto, em resposta dada CGIMP/DIGAP, foi demonstrada a
impossibilidade de continuidade, documento inserido também no SIMEC.

Verificou-se que a CGEST/DIGAP analisou a situação da obra e concluiu, por
meio do Parecer Técnico de Execução Fisica, emitido em 12/08/2014, pela reprovação total
do objeto, documento este inserido no SIMEC.

A PM de Paraíso do Tocantins devolveu o saldo da conta especifica da obra de
ID 1458, cujo crédito foi constatado no Sistema de Gestão de Recolhimento da União, em
01/12/2017, no valor de R$416.740,33.
A Prefeitura Municipal não concluiu a construção das obras do Proinfância: ID
1458 - Escola de Educação Infantil da Setor Nova Esperança, objeto do Convênio nºs
830310/2007, que se encontra inacabada, em descumprimento ao disposto no Art. Sº Inc III
letra ”a” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores:
a. executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC & conta do PAC 2, de
acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especíâcações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

os prazos e os custos previstos...

”

Conforme detectado na visita da equipe de auditoria, & descontinuidade de
execução e a ausência de guarda e conservação adequada da obra, por parte da Prefeitura
Municipal, gerou ações de depredação e vandalismo, e, consequentemente, a perda de
investimentos já realizados caracterizando assim o prejuízo ao erário.
Portanto, permanece a presente constatação.

Recomendações:
5.6.1 A DIGAP

Considerando que a obra está inacabada e que há documento de reprovação
do objeto pela DIGAP, adotar iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal,
acionando, se necessário, a Diretoria Financeira, para que adote ações quanto à Tomada de
Contas Especial.

6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processo previsto no PAINT
respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.

6.2. Nas constatações referentes aos subitens 5.4 a 5.6 foram verificadas
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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.
6.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.8, 2.1 a 2.7, 3.1 a 3.4.
4.1 a 4.4, 5.1 a 5.3, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser
levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providencias que entender
cabíveis.

6.4. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerem as
neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
apontadas
questões
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.
6.5. 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.

7. Encaminhamento:

7.1. à 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;
7.2. à DIRAE: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PNATE), 3 (PDDE) e 4 (Caminho da Escola); 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 as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações da
CGU e dos relatórios da Auditoria interna, hem como demandas outras e denúncias
recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.

7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
—
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das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
7.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, quanto ao item 5 (PROINFÁNCIA); atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 5.4 a 5.6, 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, hem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
7.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.
7.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento - COPAC, para acompanhar as recomendações à
DIGAP contidas no subitem 5.4 a 5.6.
7.7. Prefeitura do Município de Paraíso do Tocantins/TO, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria.

Em 05/12/2017

DIVAP/ÇORAP/AUDIT
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DESPACHO

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

Em

ISL/15L
Chefe da DIVAP
XXX

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 0666720).

Auditora-Chefe Substituta
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