MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 44 /2017

PREF MUN DE TOCANTINIA TO

Auditoria realizada no período 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/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 PDAI-2017, verificados os seguintes programas:
—

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS.
nº 248/2017, referente ao extra 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 249/2017, referente ao extra PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
-

—

PROINFÃNCIA, exercício 2008 — OS nº 251 /2017, referente ao extra PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento; Monitoramento e
Controle Social.
-

1. Convênio 700293/2008

Objeto do Programa: Construção de Escola de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferência:Convênio

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 940.500,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
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
—
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examinadas considerando os seguintes períodos:

Tema
Gestão Financeira

Período Examinado
Abril/2012 a Novembro/2017

Informação:
Conforme as ações celebradas no Convênio nº 700293/2008, foram previstas
a construção de 01 unidade de educação infantil
’B’,
registrada no Sistema SIMEC, de acordo com a consulta realizada
(Proinfância), do tipo
em 26/10/2017.

para

o

município de Tocantínia-TO

da

ência

700293
2°_ Tºmº
Ad1t1vo

bra

3/02/201

3809

940.5000

3/02/201

3809

359.500,00

Total

Situação

FND

1.300.000,

bra
29.959,

executada

em análise

29.959,

Foram verificadas as ações referentes à obra de construção da creche
escolare consignada no Convênio nº 700293/2008 relativa a obra: ID 3809
Constatações:
1.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:
No período verificado de abril/2012 a dezembro/2013, os repasses dos
recursos financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta
corrente específica aberta no Banco do Brasil, c/c 22856-7, agéncia nº 0862—1, em
consonância com o artigo 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consultas dos extratos do Banco do Brasil da conta específica nº
22856-7, agência nº 0862-1, consulta realizada em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do
programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. Sº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio
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eletrônico.
Fato:
No período observado de abril/2012 a dezembro/2013, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município à conta do Programa Próinfância ocorreu
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta do extrato bancário da conta específica nº 22856-7 agência
nº 862-1 do Banco do Brasil, consulta realizada em 27/10/2017.

Análise da equipe:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente
identificados conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e
no § 19, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

1.3 Não atendimento aos ditames dos
Resolução CDIFNDE nº 44/2011.

§§

lº

e/ou 2ª, Art. 4º da

Fato:
No período de junho/2012 a dezembro/2013, foram verificadas que os
recursos relacionados ao Proinfância foram devidamente aplicados no mercado financeiro
enquanto não utilizados, em consonância com o § 2º, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
44/201 1. No entanto, houve débitos de tarifas bancárias, relacionados a sustação/revogaçâo
de cheques que estavam disponíveis a Prefeitura, que foram debitadas diretamente na conta
corrente específica no valor total de R$140,00, 0 que está em desacordo com o & 1º, do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Tela de consulta dos extratos bancários da conta específica nº 22856-7
agência nº 0862-1 - Banco do Brasil, consulta realizada em 26/10/2017, da Prefeitura
Municipal de Tocantínia-TO.

Manifestação da entidade:

Prefeitura

Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 0052-004, de 07/1 1/2017, a
apresentou por meio do Ofício nº 271/2017, de 09/11/2017 a seguinte

justificativa:
"Através do OFÍCIO/SEMC/148/201 7 de 07/1 1/2017, solicitamos informações
ao Banco do Brasil, Agência 0862-1, Miracema/TO, sobre os apontamentos, já
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que os mesmos foram lançados na data de 04/01/2013, na gestão anterior. O
banco nos apresentou espelho de relatório ﬁnal indicando 13 lançamentos de
contra ordem sem ocorrência policial das folhas de cheques com numeração
de (850007 - 850009 - 850010 - 85001 850012 - 850013 850014 - 850015 —

—

85001 6

-

85001

7 -

850018

-

850019

—

-

850020), gerando tarifas de

Sustação/Revogação na ordem de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). (1). O
entendimento que se tem desse fato é que a ex—gestão ao assumir o governo,
pediu sustação das folhas de cheques de todas as contas correntes
administradas pelo município, gerando assim esse valor como tarifa de
Sustação/Revogação, que não esta prevista nos §§ Iº e 29, respectivamente, do
artigo 49 da Resoluçõa CD/FNDE nº 44/2011. Assim sendo, o débito foi legal
perante a legislação e a administração pública municipal cometeu o erro ao
exigir sustação de folhas de cheques que sequer foram emitidas, de uma conta
privativa e que conforme Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011 , já não
poderia mesmo emitir Chequer como forma de pagamento de qualquer
natureza, somente através de transferência bancária.

Análise da equipe:
A alegação da Prefeitura corrobora o fato. Foram identificados débitos
referentes & sustação/revogação de cheques, no valor total de R$ 140,00. débitos estes, não
cobertos pelo acordo de cooperação firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil S.A

Acobrança de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente
específica, está em desacordo com os §§ lº e 29, e respectivamente, com o artigo 49 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:

A DIPLA
1.3.1 à Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA.
CPF nº-.758.033--, Ex Prefeito
do Municipio de Tocantinia—TO , a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
a título de débito, o valor original impugnado de R$ 140,00 (cento e quarenta reais),
referente a débito de tarifa bancaria relacionada & sustação/revogação de cheques na conta
específica do Convênio nº 700293/2008, acrescidos de juros e correção monetária aplicados
a partir da data de 31/01/2013, conforme quadro do campo evidencia da constatação 1.3.
Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do
Tribunal de ContasdaUnião-TC,acessadoemseusítiovirtualpelapágin

diligenciar

o Sr.

"http:l/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, p r e e n c h i d o n o s
&

tiovirtualdoTesouroNaciona]N
1'
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(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
121980— 17, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira
DIFIN, para que a Coordenação- Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas- CGCAP, adote as providências cabíveis.

—

Identificação do responsável:
CPF: -.714.931--

Valor Original:

R$ 140.00

1.4 Débito não identificado na conta corrente específica do programa.

Fato:
A Prefeitura não apresentou documentação comprobatória referente ao débito
na conta corrente específica do programa em 31/01/2013 no valor de R$ 1.839,58.

Evidências:
Tela de consultas dos extratos bancários da conta específica nº 22856-7
agência nº 0862-1 do Banco do Brasil, consulta realizada em 27/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 0052-004, de 07/11/2017, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 271/2017, de 09/1 1/201 7 a seguinte

justificativa:
"Através da correspondência emitida pelo Banco do Brasil citado no item 01,
obtivemos a cópia do documento identificado como, GRU -Guia de
Recolhimento da União, de 31/01/2013 no valor citado no fato, R$ 1.839,58.
Porem não conseguimos através dos documentos analisados e apresentados
na prestação de contas inserido no SIGPC (Sistema de Gestão e Prestação de
Contas), através do nosso assessor à época, que continuou na gestão anterior,
pois o mesmo valor foi somado ao dos débitos de sustação de cheques
justificados no item 01, totalizando R$ 140,40 (cento e quarenta reais e
quarenta centavos), totalizando R$ 1.979,98 (mil novecentos e setenta e nove
enoventa e oito centavos) Portanto para essa questão solicitamos um prazo
maior pra entrarmos em contato com o ex-assessor para darmos uma resposta
concreta do que se trata o lançamento contábil".

Análise da equipe:
A Prefeitura em sua alegação, informa que o débito no valor de R$ 1.839,58
na conta específica do Programa, foi identificado como recolhimento, por meio de GRU,
mas que não foi póssivel vincular a origem do motivo dessa devolução.
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A alegação da Prefeitura corrobora o fato. Não foi apresentado a esta equipe
de auditoria nenhum comprovante da realização da despesa ou recolhimento do débito
constatado,o que está em desacordo com o disposto na CLÁUSULA TERCEIRA, DAS
OBRIGAÇÓES do Convênio nº 700293/2008:
O) manter os recursos deste convênio em conta bancária específica, aberta
pelo CONCEDENTE, incluindo a contrapartida, somente podendo utilizá-los
para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para
aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas na Portaria
Ministerial nº 127/20018 e na cláusula décima do convênio".

Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:

Á DIPLA

Sr.,

1.4.1 á Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA.

-.758.033--

CPF nº
Ex Prefeito
do Município de Tocantínia-TO , a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
a título de débito, o valor original impugnado de R$ 1.839,58 (mil oitocentos e trinta e nove
reais e cinquenta e oito centavos), referente a débito não identificado na conta especifica do
Convênio nº 700293/2008, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da
data de 31/01/2013, conforme quadro do campo evidencia da constatação 1.4. Para 0 cálculo
do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da

diligenciar

o

União-TC,acessadoemseusítiovirtualpelapágina

"http:l/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção “Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, p r e e n c h í d o n o s i

tiovirtualdoTesouroNacional

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/grulgru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
121980-17, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira DIFIN, para que a Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.

Identificação do responsável:
CPF:

-.714.931.
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Valor Original:

R$ 1.839,58

1.5 Contrapartida inferior ao valor previsto em convênio

Fato:
Em análise aos extratos bancários da conta específica do convênio nº
700293/2008, verificou—se que o valor de contrapartida depositada no total de R$25.152,54
foi inferior ao pactuado na Cláusula Quinta do Segundo Termo Aditivo, que é de
R$29.959,60.

Evidências:
Tela de consulta dos extratos bancários da conta específica nº 22856—7 ,
agência 0862-1 do Banco do Brasil, consulta realizada em 27/10/2017, cópia do Segundo
Termo Aditivo ao convênio 700293/2008.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 0052-004, de 07/11/2017, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 271/2017, de 09/1 1/2017 a seguinte

justificativa:
"

Verificamos também que o valor correspondente apresentado como
depósitos efetuados referentes a contrapartida por parte do município
equivalem a valor de R$ 25.152,54 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e dois
reais e cinquneta e quatro centavos). Cumpriu o valor pactuado no convênio
nº 700293/2008-fl.5);
"DO VALOR - CLÁUSULA QUINTA - O valor do presente convênio é de
R$ 965.648,54 (novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e

quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), participandoo
FNDE com R$ 940.500,00 (novecentos e quarenta mil e quinhentos
reais) e o CONVENENTE com R$ 25.148,54 (vinte e cinco mil, cento e
quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a título de
contrapartida".
Se considerarmos que a:

"SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A título de contrapartida financeira, o
CONVENENTE, participará do projeto com um valor mínimo de 1%
(um por cento) do mesmo, conforme estabelecido na Lei nº 11.514, de
13 de agosto de 2007 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO".

Poderemos interpretar que o município foi prejudicado e até mesmo alegar
que houve apropriaçõa indébita por conta do FNDE já que os contratos de
convênio na pratica eram pactuadas na ordem de 1% (um por cento) de
contrapartida, o que resultaria num total de R$9.405,00 (nove mil

l
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quatrocentos e cinco reais). Se assim for considerado, o município deveria
reaver a título de contrapartida de ressarcimento a quantia equivalente a R$
15.747,54 (quinze mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro
centavos).

Porém se consideramos que o convenio foi aditivado e o mesmo passou por o
valor de R$ 1.329.959,60 (um milhão trezentos e vinte e nove mil, novecentas
e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), podemos concluir que o
município ainda teria que recolher a título de contrapartida ao órgão
CONCEDENTE o valor de R$ 4.807,06 (quatro mil oitocentos e sete reais e
seis centavos)ão Portanto cabe a análise do órgao competente para dirimir as
dúvidas e a interpretação do convênio acerca das alegações".

Análise da equipe:
A ausência de aporte de contrapartida pactuado no convênio, contraria o
disposto na letra, "j" do item II, da Cláusula Terceira do Convênio nº 700293/2008, a qual
estabelece que os recursos referentes a contrapartida financeira deverão ser depositados
concomitantemente com a liberação do recursos a conta específica do convênio a ser
realizada pelo FNDE.

Conforme a alegação da Prefeitura, informamos que & SUBCLÁUSULA
PRIMEIRA estabelece que o valor mínimo de contrapartida afixado pela LDO será de 1%, a
ser exigido pelo CONCEDENTE, cabendo ao CONVENENTE auferir ou não percentual
superior. Conforme acordado no Convênio Original 0 valor de R$25.148,54, a título de
contrapartida, foi bem superior ao percentural mínimo exigido, sendo estabelecido,
acordado e assinado pelos dirigentes das entidades. Com a assinatura do 29 Termo Aditivo
o valor original do convênio foi acrescido em R$ 364.311,06, sendo reajustado o valor de
contrapartida para R$ 29.959,60, também acordado e assinado, valendo, portanto, o valor
total pactuado em convênio.
Assim o disposto na SUBCLÁUSULA ÚNICA:
"Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o CONVENENTE deverá:

II - comprovar o cumprimento da contrapartida pacutuada"
Portanto, mantém—se a presente constatação.

Recomendações:
1.5.1 A DIPLA

diligenciar o Sr.
, CPF nº ..749.151-l, Ex
Prefeito do Município de Tocantínia-TO , a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$ 4.807,06 (quatro mil oitocentos e
sete reais e seis centavos), referente a contrapartida inferior ao valor previsto em Convênio
nº 700293/2008, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de
22/05/2012, conforme quadro do campo evidencia da constatação 1.4. Para o cálculo do
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montante a ser recolhido deverá ser utilizado

o

Sistema Débito do Tribunal de Contas da

União-TC,acessadoemseusítiovirtualpelapágína

"http:I/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, p r e e n c hi d o n o s

tiovirtualdoTesouroNacional

1’

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/grulgru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
121980-17, Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira
DIFIN, para que & Coordenação-Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de
Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.
—

Identificação do responsável:

CPF:-749

151

Valor Original:

.

R$ 4.807,06

1.6 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Foi verificado no Sistema SIMEC Obras 2.0, aha "Cadastro da Obra", em
26/10/2017, que a obra ID nº 3809 pertinente ao convênio nº 700293/2008 encontra-se com
status de "obra concluída tendo 97,43% de execução física, de acordo com a ultima vistoria
realizada e inserida no sistema por empresa contratada pelo FNDE em 09/11/2016.
Verificou—se ainda que a referida obra encontra-se em funcionamento, conforme
demonstrado no relatório fotográfico, no campo "Evidências". No entanto, consta no SIMEC,
apontamentos de restrições e inconformidades em situações de aguardo providências e/ou
correção, sem a devida adoção de providências por parte da Prefeitura desde dezembro de
2016, o que vem comprometendo o parecer de conclusão do cumprimento do objeto".
—

Evidências:
Obras 2.0, aba 'Restrições
Inconformidades', em 26/10/2017 e inspeção ’in-loco’ realizada na obra de construção do
Proinfância acima citada, conforme levantamento fotográfico a seguir:

Relatório extraído do Sistema SIMEC

-

e

.
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Creche-Tereza Hilário Ribeiro - Tellhado incompleto

Creche Tereza Hxlano Rlbeiro

~

,

~~

Creche Tereza Hilário Ribeiro

Escola de Educação Infantil Tereza ~ Hilário Ribeiro (Placa de inaugurazão)
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~~~~
Escola de Educação Infantil Tereza Hilário Ribeiro (Parquínho na
Escolar).

Escola de Educação Infantil Tereza Hilário Ribeiro (Criança no Pátio
da Escola).

~

Escola de Educação Infantil Tereza Hilário Ribeiro (Sala de Aula em
funcionamento).

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 0052-004, de 07/11/2017, 8.
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 271/2017, de 09/11/2017 a seguinte

justificativa:
De fato o apontamento acima é verídico. Porém insta esclarecer que estes
apontamentos de restrições e inconformidades foram lançados no sistema do
monitoramento de obras do SIMEC em dezembro de 2016, ou seja, 04
(quatro) aos após a conclusão e funcionamento da obra. A atual gestão vem
gradativamente eliminando situações para chegarmos a conclusão do
cumprimento do objeto, se hoje olharmos o mapa do sistema verificaremos
que só estamos em vermelho as restrições e inconformidades da obra
lançadas recentemente para concluirmos e inserirmos o parecer de conclusão
do objeto da obra. Vale a pena ressaltar que o município só conseguiu
habilitar a nova engenheira no mês de agosto/201 7. E que as notas técnicas e
relatórios fotográficos para solução das restrições em questão já estão sendo
providencias e breve esse problema já estará solucionado, pois é também
interesse do município a solução para continuarmos a parceria de
atendimento através do PAR ( Plano de Ações Articuladas) do MEC/FNDE,
em busca de uma edução de qualidade a toda nossa população.
—

l'

%
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A referida obra já está concluindo seu quinto ano de atendimento a nossa
crianças, e portanto, já está necessitando de reformas para dar continuidade à
qualidade em um ambiente saudável para o desenvolvimento físico e cognitivo
do labor escolar de nossos estudantes da primeira etapa de ensino.

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, a obra encontra com status de
"obra concluída" tendo 97,43% de execução física, de acordo com a ultima Vistoria realizada
e inserida no sistema por empresa contratada pelo FNDE em 09/1 1/2016. A unidade escolar
encontra-se em funcionamento a aproximadamente 4 (quatro) anos, constam também
apontamentos de 'restrições e inconformidades' referentes à execução da obra de
construção da unidade do Proinfância.

A Prefeitura alega que vem gradativamente eliminando situações para chegar
a conclusão do cumprimento do objeto, mas não houve realização de novas medições de
execução da obra, como também não foram apresentadas a essa equipe de auditoria
nenhuma prova documental do saneamento as restrições e incorformidades apontadas no
SIEMC, o que esta impedindo a alaboração do Parecer de Cumprimento do Objeto do
Programa.
A falta de manifestação e/ou adoção de providências por parte da Prefeitura,
disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores,
que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de recursos para execução das
obras no âmbito do PAC 2.

contraria

o

'

Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.6.1 A DIGAP

A Diretoria de Gestão, Articulação

e Projetos

Educacionais - DIGAP.

Avaliar a situação da obra e, considerando que a obra está concluída e em
funcionamento a mais de cinco anos, adotar medidas junto à Prefeitura Municipal de
Tocantínia/TO que considerar necessárias para o saneamento das
inconsistências/inconformidades, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
2. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

V
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Montante dos recursos financeiross 100.619,60
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 - PDAI.

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:
ODO EXAMINADO
Gestão Financeira

017 a outubro/2017

onitoramento

016 a outubro/2017

Controle Social

016 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 março 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, ele 24.264—0, agência nº 862-1, em consonância com o
artigo Sº 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 24.264-0, agência nº 862—1, Banco do Brasil, meses de março
a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, ele 24.264-0, agência nº 862-1, em consonância com o artigo Bº da
Resolução CD/FN DE nº 44/201 1.
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2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa 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 49 da
Resolução 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 nº 24.264-0, agência nº 862-1, Banco do Brasil, meses de março
a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 24.264-0 agência nº
862-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 2.9,

Art.

49 da

Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, de março a outubro de 2017, constatou-se que não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 24.264—0, agência nº 862—1, Banco do Brasil, meses de março
a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 24.264—0, agência nº
862-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº

44/2011.
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2.4 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.
Fato:

De acordo as visitas ”in loco" da equipe de auditoria do FNDE e
documentação analisada referente ao período de 06 a 10/11/2017, verificaram-se evidências
de oferta de alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no
campo evidência, entre as quais: aplicação de R$354.698,40 (trezentos e cinquenta e quatro
mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) dos recursos da conta específica
do PNAE para a realização de despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme
verificação no extrato da conta bancária respectiva; comprovantes de recebimento de
gêneros alimentícios nas escolas; demonstrativo do movimento mensal dos gêneros
alimentícios na escola; demonstrativos dos alimentos utilizados nas preparações e dos
alunos atendidos; verificação in loco de gêneros alimentícios armazenados nas escolas e
verificação da preparação e oferta da merenda nas escolas, conforme amostra de escolas
Visitadas constantes no quadro III do campo "Evidências".

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 24.264-0,géncia 862-1 Banco do Brasil, meses de março a
outubro de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, comprovantes de recebimento
dos gêneros alimentícios nas escolas, Movimento Mensal de Gêneros e relatório fotográfico
das escolas visitadas, conforme quadros I, II e

111:

Quadro

I

Municipais-

(INEP)
2017
17027055

Alves de Brito. (Rural)
empo Integral Antônio
da Luz.

17039886
1 7050405

Souza Luz. (Rural)

Constantino Pedro

17053676

Castro.
5

ducação Infantil Tereza
Ribeiro.

17054907

Quadro

II

de Remessa (Ordem de Compra)

Municipais\.
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Me

empo Integral Antônio
nvindo da Luz

19/04/17

Alves de Brito (Rural)

1/06/17

Constantino Pedro de
Castro

7/08/17

ducação Infantil Tereza
Ribeiro

I17

Souza da Luz

1/06/17

Quadro

III
alor
(R$)

Alimentícios.
Frances.

Sousa

—

Carvalho de
ME.
Alimentícios.

13/08/17

778,36

8/06/17

316,80

18/04/17

1.709,37

19/04/17

1.702,51

19/04/1 7

579,06

19/04/17

1.629,35

18/09/17

686,40

09/10/17

920,69

[05/17

275,00

de Maracujá,
Goiaba e Acerola.

Cloves Plnto Soares.

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

Produtos

NF.Nº

Valor

Data

~

~~

Leite
Pasteuriza do
Idevaldo José Duarte.

"

(R$)

2.644.468

23/10/1 7

700,00

2.457.549

10/05/17

713,70

Alface, Couve e
Cheiro Verde.

2.434.802

24/04/17

815.49

Leite In Natura.

2.606.936

15/09/17

201,25

Polpa de
Abacaxi.

2.517.736

27/06/17

400,00

Leite
Pasteurizado e

“"'

Queijo.
Jean Carlos Rodrigues

Lino.
.

_

.

Franmsca Paula Rlbelro
Cam P os dos Santos.

R.F.Nº 44/2017 / PREF MUN DE TOCAN'HNIA

16 de 36

Polpas de Cajá,

Ilson Pereira dos Santos.

Maracujá,
Acerola, Goiaba, 2.435.201
Abacaxi e
Tamarindo.

24/04/17

1.344,00

Relatório fotográfico dos géneros armazenados nas escolas:

E. M Professor Constantino Pedro de Castro (Gêneros Armazenados)

~M
E.

Professor Constantino Pedro de Castro (Gêneros Armazenados)

~wêªªªgúegral Antomo Benevmdo da Luz (Generos
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é

à

~~
E. M Tempo Integral Antônio Benevindo da Luz (Gênero
Armazenados)

'

'

E. M Benevindo Sousa Luz (Gêneros Armazenados)

%

&

E. M Benevindo Sousa Luz (Géneros Armazenados)

E.

M Benevindo Sousa Luz (Géneros Amazenados)

~
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Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo "evidência" - quadro I, no período de 06 a 10/11/2017, verificou-se que houve
evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no período
examinado, 01/03/2017 a 10/11/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos
disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e controle de distribuição de gêneros
alimentícios), que o preparo da merenda escolar ocorreu com gêneros adquiridos com
recursos do PNAE.

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

Programa.
Fato:
Após a diSponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na.
data de 23/05/2017, o atual Conselho de Alimentação Escolar — CAE, constituído em
06/07/2017 emitiu o parecer em 14/07/2017 sobre a prestação de contas do exercício de
2016 e disponibilizou no Sistema de Gestão de Conselho — SIGECON, em 17/07/2017, antes
da data ﬁnal prevista no SIGPC, que seria 21/08/2017.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), consulta na data de 27/10/2017, registro em ata
de reunião da equipe técnica do FNDE com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 06/11/2017 e Ata de reunião do CAE para apreciação da prestação de contas do
exercício de 2016 de 14/07/2016.

Análise da equipe:
Conforme apurado em visita ao CAE, verificou-se que
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atual conselho,

constituído em 06/07/2017, emitiu o parecer em 14/07/2017 sobre a prestação de contas do
exercício de 2016 e o disponibilizou no Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON) em
14/07/2014, em consonância com o disposto do inciso II no art. 36, da Resolução
CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

2.6 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE:CAE Virtual em 27/10/2017 e reunião com
membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 06/11/2017, verificou-se que atual
composição do CAE está de acordo com o disposto no § 14, do artigo 34 da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE. Acesso
em 27/11/2017, Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar — CAE, em
06/11/2017.

Análise da equipe:
Em consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE.
Acesso em 27/11/2017, Constatou-se que a atual composição do Conselho está de acordo
com o previsto no inciso I a IV, do artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

2.7 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE, não apresentou documentos que
comprovassem sua atuando conforme previsto em legislação, na verificação da distribuição
dos gêneros entregues as escolas e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar,
contrariando o disposto do art. 35 da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:

000/2017 e

Registro em ata lavrada em 06/11/2017, Solicitação de Auditoria nº. 052Inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no período

de 07 a 10/11/2017, conforme quadros demonstrativos:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

Municipais-

—

FNDE.

úmero
(INEP)

de

201 7
01

Alves de Brito. (Rural)

17027055

159
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E

empo Integral Antônio
O da Luz.

-

17039886
17050405

o Souza Luz. (Rural)

04
5

Constantino Pedro

1 7053676

de Castro.

ucação Infantil Tereza
Ribeiro.

170-54907

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 06/11/2017, em relação ao acompanhamento do Programa e a
existência de um cronograma de visitas e/ou de verificação da situação da Alimentação
Escolar, o Conselho aﬁrmou que:
Que não realizou fiscalização no período, e que possui cronograma de visitas
às escolas no exercício, mas ainda não foi executado.

Análise da equipe:
O Conselho de Alimentação Escolar — CAE afirmou em ata de 06/11/2016, que
fiscalização no período e que possui cronograma de visitas às escolas no

não realizou
exercício, mas ainda não foi executado. A ausência da atuação do conselho de acordo com as
competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto nas escolas, na
verificação da distribuição dos gêneros entregues e demais procedimentos inerentes à
Alimentação Escolar, contraria o disposto do art. 35 da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de
17/06/2013.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE
à Diretoria de Ações Educacionais

—

DIRAE,

Alimentação Escolar - CAE, para que exerça o
acompanhamento do Programa conforme art. 35, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de

Notificar

o Conselho de

17/06/2013, em especial quanto a atribuição fiscalizadora.

2.8 Ausência de disponibilização pelo gestor de infraestrutura
necessária para atuação do Conselho.
Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado e
verificação in loco, a infraestrutura disponibilizada pela Prefeitura não é adequada para
plena execução das atividades de sua competência. E disponibilizado apenas um espaço
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denominado como sala dos Conselhos contendo uma mesa para reunião, nas sem
equipamento de informática, tais como: computador com impressora, internet e telefone.
Evidências:
Verificação in loco da instalação do Conselho e registro em Ata lavrada na
reunião da equipe técnica do FNDE com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, realizada em 06/11/2017.

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 06/1 1/2017, em relação a Entidade disponibilizar a infraestrutura
necessária à execução das atividades do CAE, o Conselho afirmou que:

Que possui uma sala na SEMEC para reunião, no entanto não é
disponibilizado equipamentos tais como: computador, impressora, internet e
arquivo.
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 052-02 de 07/11/2017, a
Prefeitura apresentou por meio do oﬁcio nº 2 70/PM de 09/11/2017, a seguinte justificativa:
Dispomos de uma sala ampla com aparelho climatização dependendo somente
de agendamento por parte dos membros e em breve iremos adquirir um
computador para uso coletiva dos conselhos.

Análise da equipe:
A justificativa da entidade corrobora o que foi constatado. A ausência de
infraestrutura adequada e necessária para plena execução das atividades de sua
competência, tais como: local apropriado com condições adequadas com equipamento de
informática, computador, impressora, internet e telefone, contraria o disposto nos incisos I e
II do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, os quais dispõem:

Art. 36 Os Estados, o Distrito Federal

e os Municípios devem:

I - garantir

ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização e de
assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades
de sua competência, tais como:
a) local apropriado com condições adequadas para as reuniões do Conselho;
b) disponibilidade de equipamento de informática;
o) transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício
de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e extraordinárias do
CAE; e
d) disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de
Ação do CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e
atribuições, a fim de desenvolver as atividades de forma efetiva.

\

Recomendações:

&
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2.8.1 A DIRAE
‘a

Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE,

Prefeitura Municipal de Tocantínia—TO para que em prazo certo
comprove perante o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao CAE
infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas
atribuições como órgão de controle social.

Notificar

a

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

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 136.001,92
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte do Escolar— PNATE, tendo por base as observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:
ODO EXAMINADO
a Outubro/2017

Gestão Financeira

to

aneiro/2016 a Outubro/2017

Controle Social

aneiro/2016 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:
3.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.

Fato:

\
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No período verificado de março 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 16.538-7, agência nº 862-1, 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 nº 24.264-0, agência nº 862—1, Banco do Brasil, meses de março
a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do programa,
conforme previsto no art. Zº do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº
Os recursos

44/2011.

3.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município a conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 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 49 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 16.538-7, agência nº 862-1, Banco do Brasil, meses de março
a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 16.538—7 agência nº
862-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

zº, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, de março a outubro de 2017, observou-se que não
houve débitos de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem
como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não

&
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utilizados, em consonância com os
CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº e 29, respectivamente,

do artigo 49 da Resolução

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 16.538-7, agência nº 862-1, Banco do Brasil, meses de março
e outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 16.538—7, agência nº
862-1, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não houve débitos
pertinentes às tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como
os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados,
em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

3.4 Evidência documental da utilização dos recursos do Programa.
Fato:
De acordo com as visitas ”in loco" da equipe de auditoria do FNDE e
documentação analisada referente ao período de março a outubro de 2017, verificaram-se
evidências de oferta de Transporte Escolar ao público alvo do Programa nas escolas
visitadas, descritas no campo evidência, entre as quais: aplicação de R$ 136.001,92 (cento e
trinta e sies mil, um real e noventa e dois centavos) dos recursos da conta específica do
PNATE, para a realização de despesas como: contratação de empresa especializada de
transporte escolar e com manutenção dos ônibus do Caminho da Escola, adquiridos com
recursos do programa, conforme verificação no extrato da conta bancária respectiva:
comprovantes de pagamentos, verificação de planilhas de rotas do transporte escolar.
verificação in loco do transporte escolar nas escolas constantes no quadro I do campo
"Evidências".

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente, 16538-7, agência nº 862-1, Banco do Brasil S.A, meses de
março a outubro de 2017. Conforme amostra, planilha de rotas do transporte escolar 2017,
relatório fotográfico e cópias de notas iiscais conforme quadros I a IV:

Quadro

I

Municipais-

de

(INEP)
2017

Alves de Brito.
empo Integral Antônio
da Luz.
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A

03

04

Souza Luz

Constantino Pedro
e Castro.

05

Infantil Tereza
Ribeiro.

Quadro

Serv1ço Prestado
~

46

17053676

264

17054907

273

II

-

Fornecedor

1 7050405

~

~

"Troca de Embreagem,
Alternador, Troca
Radiador, Troca
Radiador, Troca Setor
Direção -Placa MXE

Valor

NF.N º Data

‘

(R$)

308

10/06/17

Troca de Reparo,
Removedor, Torno,
Mecânico — Placa 1095

429

13/07/17 820,00

[Serviços diversas

440

19/07/17

'

1.350,00

Serrana -Centro Automotivo 1095,

__

~

1.620,00

~

Quadro
'

Empresa

III
Valor

NF.Nº Data

Produtos
..

Rolamento Cardan

~

”6498

Articulação Ivevo,
Terminal Direção Iveco,
Reparo Setor Iveco,
6649
Cremalheira Roda

(R$)

09/06/17 910,00

13/07/17 2.681,00

Iveco.

Alavanca, Alternador,
Serrana -Centro Automotivo Plug Alternador,
Lâmpada H—7, Lâmpada
67, Lâmpada

69,
Lâmpada Pingo Dágua,
Capa Alternador,
Abraçadeiras, Fita
isolante e Lâmpada I
Polo.
—

Alto Posto de Combustível
lLubriﬁcante M e P LTDA.

—

Óleo Diesel,
Lubn'ficante, Aditivo.

e

6517

10/06/17 2.231,00

II

H470

“513

31/08/17 10903.81]
10l06/17 g_254,03_I

Quadro IV

Empresa
.

Produtos

NF.N—.,

Valor

Data

~~

,

(R$)
_
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Marcos Aurélio da Silva
Marinho

Locação de Veículo

para 0 Transporte
Escolar.

317

31/08/17 4.700,00

nr.—...ª,.
.-o

"º“

,

'

I.-

.

3*“: H

'" ªªª—Pun“
,

'

ônibus estacionado no pátio da Escola Municipal Ana Alves de Brito

~
.,

i

Caminho da Escola.

ônibus do Programa Caminho da Escola.

~

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo "evidência" — quadro I, no período de 06 a 10/11/2017, verificou-se que houve
evidências de oferta de Transporte Escolar aos Escolares de rede Municipal de Ensino no
período examinado, 01/04/2017 a 17/11/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos
documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e planilha de rotas do transporte
escolar), que a manutenção dos ônibus do Caminho da Escola e a contratação do transporte
escolar ocorreu com recursos do PNATE.

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

Programa.
Fato:
Após a disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
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Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC na
data de 17/05/2017, o atual do CAOS/FUNDEB, constituído em 17/04/2017, emitiu Parecer
sobre a prestação de contas do exercício de 2016 na data de 30/06/2017, antes da data final
prevista no SIGPC, que seria 21/08/2017 e disponibilizou no Sistema de Gestão de Conselho
—

SIGECON, em 16/06/2017.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), consulta em 26/10/2017 e ata 02/2017, de

30/06/2017.

Análise da equipe:
Conforme apurado em visita ao CACS/FUNDEB verificou-se que o atual
conselho, constituído em 17/04/2017, emitiu o parecer em 30/06/2017 sobre a prestação de
contas do exercício de 2016 e o disponibilizou no Sistema de Gestão de Conselhos
(SIGECON) em 16/06/2016, em consonância com o disposto do inciso II no art. 36, da
Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

3.6 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Em consulta ao sitio do SIMEC/MEC (cadastro do CACS/FUNDEB) em
26/10/2017, verificou-se que atual composição do CAOS/FUNDEB está de acordo com o
artigo 24 da Lei 11.494/2007.

Evidências:

Consulta ao Sitio do SIMEC/MEC (cadastro do CAOS/FUNDEB) em
26/10/2017.

Análise da equipe:
Em consulta ao Sitio do SIMEC/MEC (Cadastro do CAOS/FUNDEB), acesso
em 26/10/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com o disposto
do artigo 24 da Lei 11.494/2007.

3.7 Veículo escolar em processo de sucateamento.

Fato:

Foi verificado que o ônibus Iveco ano 2012/2013 Placa OYA.1668/TO,
adquirido com recursos do Programa Caminho da Escola por meio do Termo de
Compromisso nº 5039/2012, encontra-se abandonado no pátio da Secretaria de Educação do
Município de Tocantínia-TO, apresentando severos sinais de degradação e deterioração,
bem como depredação e sucateamento com a retirada das seguintes peças: motor, câmbio,
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diferencial, painel de instrumentos, toda parte elétrica

quatros pneus. A depredação e
sucateamentos dos veículos adquiridos com recursos do programa, contraria o disposto nos
art. 2º e 3º, da Resolução CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012.
e os

Evidências:
Inspeção no veículo Placa: OYA.1668/T0, Termo de Compromisso nº
5039/2012, Oﬁcio nº 269/2017 e relatório fotográfico.

Onihus sucabeado

ônibus sucateado

Onibus sucateado
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 052-003, de 07/11/2017, a
Prefeitura Municipal de Tocantinia/TO, apresentou por meio do Ofício nº 269/17—PM, a

seguinte justificativa:

Informamos que já no período de transição de governo, foram verificadas
várias irregularidades no transporte escolar dentre elas o referido veículo
escolar. Além de analises contábeis que constataram os altos valores gastos
com a suposta manutenção da frota o que demonstrava relação incompatível
com a realidade da situação e conservação recebida pela atual administração.
Dentro das medidas providenciadas no momento, foi registrado o Boletim de
Ocorrência nº 3680 E/2017, datado de 18/01/2017, onde expunha a situação
precária de toda frota incluindo o veículo em questão. Onde se verifica a
ausência de peças do veículo. Até hoje, não foram localizadas pela gestão
atual. Foram oferecidas denúncias também nos órgãos federais competentes
informando a situação crítica do transporte escolar supracitado aos mesmos
providencias quanto aos responsáveis.

PROVIDENCIAS: Diante do exposto,

a

gestão atual encontra-se

temporariamente impossibilitada de tomada de providencias para o conserto
imediato do mesmo, uma vez que aguarda a manifestação dos órgãos
competentes em todo o processo de apuração das responsabilidades. Além do
mais, a atual administração está avaliando os custos benefícios de consertar 0
referido veículo, ou se é compensatória adquirir outro, ou até mesmo locar, a
ﬁm de cobrira rota escolar que seria feito pelo mesmo.

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que o referido veículo escolar adquirido com recursos
do Programa Caminho da Escola, foi deixado pela gestão anterior em estado irrecuperável,
cuja recuperação é inviável financeiramente devido ao custo superar o valor comercial dos
veículos. Conforme verificado pela auditoria, o ônibus adquirido à conta do Programa
Caminho da Escola encontra-se abandonado, sofrendo degradação pela ação da intempérie
e depredação, resultando em sucateamento do veículo com retirada de peças como motor.
câmbio, diferencial, painel de instrumento parte elétrica e pneus, caracterizando a ausência
de zelo ao patrimônio público, contribuindo dessa forma, pelo impedimento da garantia do
acesso diário e a permanência dos estudantes nas escolas, conforme preconiza o inciso I, do
art. 39 da Resolução CD/FNDE nº da 18/2012.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.5.1. A DIRAE:
Para alertar a Prefeitura Municipal de Tocantínia-TO para que, nos termos das
é de sua responsabilidade manter rotinas que garantam a adequada

normas do programa,

%
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manutenção da frota dos veículos escolares em especial dos adquiridos com recursos do
programa Caminho da Escola, de forma mantê-los em condições adequados de uso e
segurança, atendendo a clientela alvo do citado programa.

3.8 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
Conforme o CAOS/FUNDEB afirmou em ata de 06/11/2017, o Conselho não
vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação Vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa, na verificação da oferta do transporte aos alunos
e demais procedimentos inerentes ao transporte escolar, contrariando o disposto no § 13, do
art. 24— da Lei 11.494, de 20/06/2007.

Evidências:
Registro em ata e inspeção in loco nas escolas municipais pela equipe técnica
do FNDE no periodo de 06 a 10/11/2017, conforme quadros demonstrativos:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

Mumcnpais-

—

FNDE.

de

(INEP)
2017

Alves de Brito.
empo Integral Antônio
Vindo da Luz.

159

17039886

133

17050405

o Souza Luz

Constantino Pedro
Castro.
5

17027055

ducaçao Infantil Tereza
Ribeiro.

17053676
17054907

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 052-001, de 06/11/2017,
referente ao acompanhamento do Programa pelos Conselhos para subsídio à análise das
contas, o Conselho, apresentou a seguinte justiﬁcativa:
Não, porem o atual conselho está elaborando um cronograma para iniciar no
próximo ano.

Análise da equipe:
A

justificativa

do Conselho corrobora os fatos
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acompanhamento do objeto do programa na verificação da oferta do transporte escolar aos
alunos beneficiados pelo Programa, contraria disposto no § 13, do art. 24, da Lei 1 1.494 de
20/06/2007.

Recomendações:
3.8.1 A DIRAE
à

Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE,

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

3.9 Ausência de disponibilização pelo gestor de infraestrutura
necessária para atuação do Conselho.
Fato:
Conforme entrevista realizada por meio de questionário padronizado e
verificação in loco, o Conselho não recebe da Prefeitura infraestrutura adequada e
necessária para plena execução das atividades de sua competência, tais como: local
apropriado com condições adequadas para as reuniões; disponibilidade de equipamento de
informática; transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de
suas atividades.

Evidências:
Verificação "in loco” ‘as instalações do conselho e registro em ata da reunião
da equipe técnica do FNDE com membros do CAOS/FUNDEB realizada em 06/11/2017.

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CACS/FUNDEB, levada a
termo por meio de Ata de reunião de 06/11/2017, em relação ao acompanhamento do

Programa, o Conselho afirmou que:
Possui uma sala na SEMEC para reuniões. No entanto não e disponibilizado
equipamento tais como: computador com impressora, internet e armário.
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 052—02 de 07/11/2017, a
Prefeitura apresentou por meio do ofício nº 270/PM de 09/11/2017, a seguinte justificativa:

Dispomos de uma sala ampla com aparelho climatização dependendo somente
de agendamento por parte dos membros e em breve iremos adquirir um
computador para uso coletivo dos conselhos.
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Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura corrobora o que foi constatado e firmado pelo
Conselho. A ausência de infraestrutura adequada e necessária para plena execução das
atividades de sua competência, tais como: um local próprio com condições adequadas para
as reuniões; disponibilidade de equipamento de informática, para o exercício de suas
atividades, contraria o previsto no § 10, do art. 24, da Lei 11.494 de 20/06/2007.
Recomendações:
3.9.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal de Tocantínia - T0 para que, em prazo certo,
comprove perante o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao
CACS/FUNDEB, infraestrutura de forma efetiva com a finalidade de proporcionar o
desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social.

4. Conclusão:
4.1. 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.

4.2. Foram constatados prejuízos financeiros, conforme consignado nos
subitens 1.3, 1.4 e 1.5, devendo os responsáveis ser diligenciados a recolher ao erário os
valores correspondentes, no prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada & situação, a
Diretoria Financeira desta Autarquia deverá comunicada para fins de eventual cobrança do
débito em tomada de contas especial - TCE.
4.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.3 a 1.6, 2.7 e 2.8, 3.7 a 3.9,
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
4.4. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.1 a 2.6, 3.1 a 3.6, os
achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao conhecimento
das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

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

5. Encaminhamento:

5.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
5.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 2 (PNAE) e 3 (PNATE), atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 2.7, 2.8, 3.7 a 3.9, devendo, no prazo máximo de 30
dias, comunicar à Coordenação de Auditoria desta AUDIT (COAUD) 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 na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da
Ouvidoria do FNDE.

5.3. 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 2 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUN DEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 3 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
—

5.4. a DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria consignados
neste relatório, em especial aquele do item 1 (Proifância); atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 1.6, 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, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
5.5. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

RRNº 44/2017 I PREF MUN DE TOCANTINIA

5.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
Planejamento
e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
de
DIRAE, contidas nos subitens 2.7, 2.8, 3.7, 3.8 e 3.9; ‘a DIGAP contida no subitem 1.6; e para
conhecimento e providências quanto as recomendações dos do subitens 1.3, 1.4 e 1.5.

5.7. Prefeitura do Município de Tocantínia/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/CORAP/AUDIT

~~
DIVAP/CORAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 44 [2017
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
‘
suportadas em papéis de trabalho, encaminh :e Qditora-Chefe Substituta para anuência.

~

Em

_!á/iZj

Ú
hefe da DIVAP

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 0666739).

Em 111/_léj

i'-7'

~~
Auditora-Chefe Substituta
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