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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 45 [2017

PREF MUN DE MIRANORTE TO

Auditoria realizada no período

13 a 17 de novembro de 2017 com o objetivo
a execução dos programas educacionais, no âmbito da entidade executora,
considerando os macroprocessos finalísticos/T emas: Gestão Financeira, monitoramento,

de

verificar

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, foram verificados os seguintes programas:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS.
a item extra PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.

nº 252/2017, referente

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
2017 OS n9253/2017, referente a item extra PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

—

Programa Caminho da Escola, exercício 2014 - OS nº 256/2017, referente a
Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e

item extra PDAI PAINT/2017

—

Acessibilidade.
-

PAC

II - PROINFÃNCIA, exercício 2012 OS nº 255/2017, referente a item
- Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Contingenciamento;
—

extra PDAI PAINT/2017
Monitoramento

e

Controle Social.

1. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

exercício 2012
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 280.000,00
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

I

\
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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

Infantil

—

examinadas considerando os seguintes períodos:

Tema

Período Examinado

Gestão Financeira

Abril/2012 a Novembro/2017

Informação:
Conforme as ações celebradas no Termo de Compromisso nº 3156/2012,
foram previstas para o município de Miranorte-TO a construção de 01 unidade de educação
infantil (Proínfância), do tipo 'B', registrada no Sistema SIMEC, de acordo com a consulta
realizada em 26/10/2017.
TC

11

º

.

A

.

Vigenma

ID da
Obra

3156/2012 31/03/2017“

24881

Repasse Efetuado

Valor do Termo FNDE
llR$1.400.000,00

..

.
Situaçao PC

~

R$ 800.000,00

Foram verificadas as ações referentes à obra de construção da creche
escolare consignada no Termo de Compromisso nº 3156/2012 relativa a obra: ID 24881.
Constatações:
1.1 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado de maiol/2012 a novembro/2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município a 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 § lº, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta dos extratos bancários do Banco do Brasil conta nº 9182-0
agência nº4560-8, conulta realizada em 27/10/2017.

Análise da equipe:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à 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 § lª, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.
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1.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, junho/2012 a novembro/2017, não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consultas dos extratos do Banco do Brasil da conta específica nº
9182-0, agência nº 4560-8 do Programa, 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 § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

1.3 Recursos depositados e/ou mantidos em conta diversa da específica
do Programa.

Fato:
Em consulta aos extratos bancários do Banco do Brasil foi verificado que no
período de abril/2012 a n0vembro/2017, que parte dos recursos financeiros repassados e
destinados a execução do Programa, foram transferidos da conta específica nº 9182-0
agência nº 4560-8, Banco do Brasil, para a conta corrente nº 30000-4 agéncia 4560-8,
Banco do Brasil, conta única do município, contrariando o previsto no artigo 3º da

Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
nº 4560-8

,

Telas de consulta dos extratos do Banco do Brasil da conta nº 9182—0 agência
e conta nº 30000-4 agéncia nº 4560-8 conforme quadro abaixo:

~

Dt movimentação
02/07/2012
02/07/2012
02/07/2012
l

12/07/2012

~

[

Histórico

Agência nº 4560-8 Conta nº
9182-0
30000-4
Débito
Crédito

J

j

Transferência

-30.000,00

Transferência

-80.000,00

30.000,00
80.000,00

-23.000,00_

213.000n

20.000,00]

20.00070l

Transferéncia
Transferéncia

l'"

x,

xl

l
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:

12/07/2012

[Frransferência

[[

12/07/2012

"Transferência

I

-12.960,00
-5.500,00

16/07/2012

Transferência de saldo

-3.000,00

16/07/2012

Transferência

-2.000,00

F

18/07/2012

"Transferência de saldo

F

20/07/2012

"Transferência

20/07/2012

"Transferência

Total

1000,00

[

-30.000,06

~
l

60.000,00
-237.460,00

12.960,00
5.500,00
3.000,00
2.000,00
1000,00]
30.000,00

~

30.000,00

237.460,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 0053-003, de 14/1 1/201'7, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício SEMED GAB nº 288/2017, de 23/11/2017 a
—

seguinte justificativa:

"informamos a Vossa Senhoria que quanto ao fato sobre o pagamento não
especificado na conta do Programa nº 9182-0, o Departamento de Finanças
apresentou extratos já entregue em mãos ao Auditor Técnico duranate a visita
in loco comprovando que houve transferência da conta de origem para a conta
únida nº 30.000-4 da Prefeitura, após esse procedimento alguns pagamentos
foram efetuadas a empresa contratada Araújo e Luz LTDA para executar os
serviços de construções da Escola Pública de Educação Infantil
PROINFÁNCIA, totalizando os débitos no valor de R$ 237.460,00 (duzentos e
trinta e sete mil quatrocentos e sessenta reais), ..."
—

Análise da equipe:
A alegação da Prefeitura corrobora & constatação do fato. Em análise aos
extratos bancários apresentados ficou evidenciada a transferência dos recursos da conta
específica do Programa para conta única do município, de acordo com o quadro
demonstrado no campo evidência, contudo, pela documentação apresentada, não foi
possível para a equipe de auditoria fazer a conciliação bancária de forma a comprovar a
relação pagamentos/transferências e documentos comprobatórios de execução , aos
credores beneficiados credenciados.

A transferência de recursos da conta específica do Programa deve
obrigatoriamente obedecer ao disposto no item II do Termo de Compromisso nº
PAC203156/2012, que estabelece:

"II

Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC
exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado; responsabilizando—se
para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das
despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira,
devendo a movimentação realizar-se, exclusivamente, mediante ordem
bancária, Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra
-

R.F.Nª 45/2017 / PREF MUN DE MIRANORTE

4 de 39

modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique
identificada a destinação e, no caso de pagamento, o credor;"
Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A DIGAP

Avaliar

situação apresentada e, considerando a movimentação indevida
apontada pela equipe da Auditoria Interna quando da análise financeira da prestação de
contas respectiva, concluir sobre o potencial prejuízo ao programa, adotando 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.
a

1.4 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em verificação 'in loco' realizada na obra do Proinfância ID 24881 - Escola de
Educação Infantil da Comunidade São joão e ID 1012563 - Escola de Educação Infantil Tipo
E localizada na Rua 18, Esq. com Rua 05, verificou-se que a mesma encontra-se paralisada
e
abandonada, com a placa de identificação da obra danificada, muro de arrimo inacabado,
entre outras situações, não se observando atividades que indiquem cuidados com a guarda e
conservação dos bens públicos, contrariando o disposto na letra 'a', do Inc III, do Art. 59, da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.

Evidências:

Relatório extraído do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba 'Restríções &
Inconformidades', em 26/10/2017, Inspeção 'in-loco' realizada nas obras de construção do
Proinfância acima citadas, no dia 14/11/2017, conforme levantamento fotográfico a seguir:
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Obra paralizada

Obra paralizada

Obra paralizada

Obra paralizada

~~
Obra paralizada

~~

~

Obra paralizada
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

SA nº 0053-003, de 14/11/2017, a
a

Prefeitura apresentou por meio do Ofício SEMED GAB nº 288/2017, de 23/11/2017
seguinte justificativa:

“1. Ao tempo em que lhe cumprimento, sirvo-me do presente para informar
que os fatos mencionados na S.A nº 053-003/2017 no que trata sobre a
Escola Pública de Educação Intantil - PROINFÁNCIA, ajustificamos que a
Empresa foi notificada para corrigir as restrições e inconformidades
apontadas no SIMEC, sengo (sic) que a gestão anterior executou uma Ação
judicial conforme em anexo e esse processo está em tramitação no Tribunal
de justica (sic) do tocantins".

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, a obra encontra com status de
"obra inacabada" tendo 33,58% de execução física, de acordo com a ultima vistoria

realizada e inserida no sistema por enpresa contratada pelo FNDE em 30/06/2016.
A obra paralisada e inacabada descumpre o disposto no artigo 59 Inc III letra
"e" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
08.06.2012 e alterações posteriores que estabelece a
obrigação da Prefeitura de concluir a construção ainda que com recursos próprios conforme
segue: "e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no Termo
de Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem
insuficientes para a conclusão da(s) obra(s)".

Apesar da descontinuidade de execução e a auséncia da guarda e conservação
adequada da obra do Proinfância, por parte da Prefeitura Municipal, não foi observado na
inspeção realizada ações de depredação e vandalismo, mas, em consequência, a perda de
investimentos já realizados caracterizando assim o prejuízo ao erário.
Destaca—se que o Termo de Compromisso nº 3156/2012 teve sua vigência
expirada em 31/03/2017, não havendo por parte da gestão atual, empossada em janeiro de
2017, nenhuma solicitação de prorrogação de prazo.

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A DIGAP

A Diretoria de Gestão, Articulação

e

Projetos Educacionais

—

DIGAP,

Avaliar imediatamente a situação apresentada, considerando que a vigência
do termo de compromisso expirou e adotar as medidas necessárias que garantam a
quantificação dos danos e a reparação ao erário federal.

\

]
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1.5 Débito indevido na conta específica do Convênio ou Programa.

Fato:
Em análise a conta específica nº 9182-0 agência nº 4560-8, do Banco do
Brasil, foi identificado um débito intitulado de "pagto bb cré veíc usado" no valor de
R$100.000,00, em 29/06/2012 o qual não foi apresentado destinação e/ou documentação
comprobatória ao débito evidenciado.

Evidências:

Programa nº
abaixo:

Telas de consulta de extratos do Banco do Brasil Conta específica do
9182—0 agência 4560-8, consulta realizada em 27/10/2017, conforme quadro

Histórico

m
29/06/2012

ºtgbbºrªº'vºlº'

Documento

Conta
182

4560-8

33.108.010.1

R$
100.000,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 0053—003, de 14/1 1/2017, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício SEMED GAB nº 288/2017, de 23/11/2017 a
seguinte justificativa;

"... exceto o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - (pagto bb créd veíc
usado), valor esse que não foi esclarecido a origem da saída do recurso."

Análise da equipe:
A alegação da Prefeitura corrobora a constatação. Em análise aos extratos
bancários da conta específica do Programa nº 9182-0 agência 4560-8 não foi apresentado a
esta equipe de auditoria nenhum documento comprobatório da realização da despesa e
como também não foi identificado o credor beneficiado, evidenciando a utilização do recurso
em finalidade diversa ao cumprimento do objeto do Programa.
A transferência de recursos da conta específica do Programa deve
obrigatoriamente obedecer ao disposto no item II do Termo de Compromisso nº
PAC203156/2012, que estabelece:

"II

- Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo
no cumprimento do objeto pactuado;
exclusivamente
FNDE/MEC

responsabilizando—se para que a movimentação dos recursos ocorra somente
para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou

para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se,
exclusivamente, mediante ordem bancária, Transferência Eletrônica de
Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco

R.F.N9 45/2017 IPREF MUN DE MIRANORTE

1

\x

\\
%

'\

8 de 39

/

&

KY

Mig

Central do Brasil em que fique identificada

a

destinação e, no caso de

pagamento, o credor;"

Recomendações:
1.5.1 ÁDIPLA
à

Sr.,

Divisão de Planejamento

e

Acompanhamento

-

DIPLA.

diligenciar o
CPF nº-.758.033—., Ex Prefeito
do Municipio de Miranorte-TO , a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE,
a titulo de débito, o valor original impugnado de R$ 100.00,00 (cem mil
reais), referente a
débito indevido na conta específica do PAC H PROINFNCIA/2012, acrescidos de juros e
correção monetária aplicados a partir da data de 29/06/2012 conforme quadro do campo
evidencia da constatação. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o
SistemaDébito doTribunaldeContasdaUnião-TCU,acessadoemseusitiov
i
r
t
u
a
l
e
l
a
á
p
i
n
p
a
g
"http://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

tiovirtualdoTesouroNacional
—

GRU, p

re

e n c h i d o n o s

1'

(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:

-.846.243.

Valor Original:

R$ 100.000,00

2. 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, do
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 249.028,80
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:

[TEMA

“PERÍODO EXAMINADO

lGestào Financeira

"Março/2017 a novembro/2017

lMonitoramento

"janeiro/2 015

a

outubro/2 017

[Controle Social

“Janeiro/2016

&

outubro/2017

]

j
J

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, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica aberta no
Banco do Brasil, c/c 24.261-6, agência nº 862—1, em consonância com o artigo 39 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 24.261-6, 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

conta específica do
Programa são mantidos e movimentados exclusivamente na conta específica do programa,
conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº
Os recursos

a

,

ª

44/2011.

l'
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2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado de março a outubro de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município a conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados

conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011
art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

e no §

lº,

do

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 24.261-6, agéncia 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 24.261—6 agéncia 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.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª e

2ª, Art. 4º 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 §§ 19 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 da conta corrente nº 24.261-6, agéncia nº 862-1, Banco do Brasil, meses de março
de a outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente c/c 26.261—6, agência nº
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 §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CSD/FNDE nº
44/2011.
862—1,
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2.4 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.
Fato:
No período analisado, 13 a 17/11/2017, verificaram-se evidências de oferta de
alimentação ao público alvo do Programa nas escolas visitadas, descritas no campo
"evidências", entre as quais: aplicação de R$ 249.028,80 (duzentos e quarenta e nove mil,
vinte e oito reais e oitenta 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
I do campo "Evidências".

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente 24.261—6, agência 0862-1, Banco do Brasil, meses de março a
novembro de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, comprovantes de
recebimento dos gêneros alimentícios nas escolas e relatório fotográfico das escolas
visitadas, conforme quadros I, II e III:

Quadro

I
Numero

MumCIpalsT

o (INEP)
de
—2016/2017

In

os

tônio Pereira de Sousa.
17015464

tônio Pereira de Sousa
(Anexo),

tônio Uchoa Viana
1 7040442

tônio Uchoa Viana
(Anexo)

17053056

Castro Alves

Odilon José de Oliveira
Rural (São José).

-

17015758

Creche Criança Esperança

17046840

Felipe Fagundes de
Carvalho

17015600
Quadro II

\

\
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Notas fiscais pagas com recursos do Programa, conforme exemplificado.

Data

Valor

449

13/03/17

5.304,50

1.019

01/09/17

4.100,00

Abobara, Açucara, Alho,
Cenoura, Cebola, Batata,
inglesa, Feijão carioca, Oleo 5.111
de soja, Ovo branco,
Repolho, Sal e Tomate.

18/04/17

Sal, Açucara, Óleo de soja,
Feijão, Cenoura, Batata
inglesa, Tomate, Repolho,
Alho e Cebola,

30/08/17

Produtos

Empresa

R5331
.

NF.N,,

_

Dlstnbuldora
EIRELI-ME.

Biscoito Doce Maisena,
Biscoito Cream Cracrer
Macarrão.

e

B'lSCOI't0 D 0C8 M a1's e n
a,
Biscoito Cream Cracrer e

(R$)

Macarrão.

Atacado de
Prod.
Alimentícios.

8.066

27/04/17

~

7182

27/09/17

19.413,88

Achocolatado, Margarina,
Leite em pó, Polvilho doce e 114
Colorau.

05/05/17

4.308,26

Achocolatado, Margarina,
Leite em pó, Polvilho doce e 274
Colorau.

06/09/17

4.439,14

~

milhº-

Frango congelador, Carne
moída, Arroz e Flocos de
milho.

~
L. R. Reis
ME-

_

4.571,08

6840

_

Frango congelador, Carne
moída, Arroz e Flocos de

Comercial
Alves.

~
5.387,14

_...1
1...,

13.117,16

~

Quadro III
-—-—__-

Produtos da Agricultura Familiar Adquiridos com Recursos do Programa
conforme exempliﬁcado.
Fornecedor
Produtos
NF.Nº
Data ]Valor (R$) 7

Paulo Regino Martins dos

Santos

2.394.220

3am Prat“

2.566.405

Melancia.

2.592.332 ]31/08/17 1.200,00

Melancia.

2.592.359

01/09/17 480,00

Mel.

2.600.766

12/06/17 390,00

IMel.

2.600.780

11/09/17 120,00

[Melancia.

2.600.589

11/09/17 400,00

[Melancia.

2.631.310

10/10/17 800,00

aranja,

Edﬂton Costa Souza.
Emﬂia PfeL
Jºsé Gonçalvesde Lima.

~~

Banana Prata.
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30/03/17 600,00

~

10/08/17 1.520,00

'"

Relatório fotográfico dos gêneros armazenados nas escolas visitadas:

~

E' M' Tempo Integral Antonio Pereira de Sousa (Generos
Armazenados).

E. M. Tempo

Integral Antônio Pereira de Sousa (Refeição Pronta).

E. M. Tempo

Integral Antônio Pereira de Sousa (Gêneros

Armazenados).

Integral Antônio Pereira de ousa Anexo (Gêneros

E. M. Tempo Integral Antônio Pereira de Sousa Anexo (Refeição

E. M. Tempo

Pronta).

Armazenados).

—

~

\
.

.
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E. M. Tempo Integral Antônio Pereira de Sousa Anexo (Gêneros
Armazenados).
—

w

E. M. Tempo

Integral Antônio Uchoa Viana (Refeição Pronta).

a

E. M. Tempo

Integral Antônio Uchoa Viana (Refeição Pronta).
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~~
~~
...A

E. M. Tempo

Integral Antônio Uchoa Viana (Gêneros

~

5

E. M. Tempo Integral Antônio Uchoa Viana (Gêneros

Armazenados).

Armazenados).

~~
E. M. Tempo Integral Antônio Uchoa Viana Anexo (Gêneros
Armazenados).

E, M. Tempo

Integral Castro Alves (Gêneros Armazenados),

E. M. Tempo

Integral Antônio Uchoa Viana - Anexo (Gêneros

Armazenados).

~

E. M. Tempo

~

Integral Castro Alves (Gêneros Armazenados).
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E. M. Tempo

Felipe Fagundes de Carvalho (Generos
Integral Felipe Fagundes de Carvalho (Refeição Pronta).
ªâzigªãgsãntegml

~

~

~~

~~

~

E. M. Tempo Integral Felipe Fagundes de Carvalho (Gêneros Armazenados).

Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
campo "evidência" quadro I, no período de 13 a 17/11/2017, verificou-se que
houve
evidências de abastecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar no período
examinado, 01/03/2017 a 17/11/2017, sendo constatado, ainda, por análise dos documentos
disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e controle de distribuição de gêneros
—
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;

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 26/05/2017, o Conselho de Alimentação Escolar CAE emitiu o Parecer da prestação
de contas do exercício de 2016 na data de 25/04/2017 e disponibilizou no Sistema de Gestão
de Conselho - SIGECON em 28/06/2017, antes da data final prevista no SIGPC, que seria
21/08/2017, e que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram
satisfatoriamente respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na data de 27/10/2017 e Parecer conclusivo do
CAE, exercício de 2016 de 25/04/2017.

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 13/11/2017, em relação ao acesso aos documentos
comprobatórios da execução e da prestação de contas do programa, o Conselho afirmou
que:
Que teve acesso aos documentos e atos sobre a execução do programa em

2016, informou ainda, ao assumir o atual mandato o parecer já tinha sido
analisado e assinado pelo Conselho anterior, que analisou novamente a
prestação de contas e disponibilizou no SIGECOM em 28/06/2017.

Análise da equipe:
Conforme afirmado em Ata de 13/11/2017, o Conselho de Alimentação Escolar
aos documentos e atos da execução do Programa para avaliação e
emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas, conforme previsto no inciso 11 do
art. 36, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

- CAE teve acesso

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 13/11/2017, verificou-se que &
atual composição do CAE, está em consonância com o artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº

\L\
Ã

&
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Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual> Consulta Espelho do CAE acesso
em 27/10/2017 e reunião com membros do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em
13/11/2017.

Análise da equipe:
Verificou-se que a atual composição do Conselho está em consonância
com o
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

familiar.

2.7 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à
agricultura

Fato:
D0 total de recursos repassados pelo FNDE de março a outubro
de 2017, no
montante de R$249.028,80, a Prefeitura de Miranorte - TO utilizou
R$13.250,00, na
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, no
período, o que
corresponde a 5,32% dos recursos financeiros repassados pela Autarquia.
Dessa forma,
considerando que o período letivo está no final, a Entidade não respeitou
o mínimo de 30%
para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar e do
Empreendedor Familiar, conforme estabelecido no artigo 18, da
Resolução/CD/FNDE nº 26,

de 17/06/2013.

Evidências:

~

Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

Favorecido

CNPJ/CPF

N. Fiscal JData
2.394.220 730/03/17

Valor

2.394.235

30/03/17

240,00

2.294.261

30/03/17

400,00

2394280

30/03/17

Mlõº'ºº

2.566.405

10/08/17

1.520,00

2.566.412

10/08/17

640,00

2.566.416

10/08/17

400,00

2.566.417

10/08/17

320,00

2.592.359

31/08/17

4800c

2.592.410

31/08/17

160,00

2.592.332

31/08/17

1.200,00

[2.592.407

31/08/17

~
Paulo Regino Martins dos Santos

Edilton Costa Souza

557.971.211-15

607.258.421—72

600,00

[200,00
‘\

».
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025.115.481-51

José Gonçalves de Lima

~
2.600.586

[11/09/17

[2.600.589

11/09/17

400,00

2.631.294

10/10/17

[2400,00

2.631.310

10/10/17

800,00

2.631.314

10/10/17

480,00

2.631.318

10/10/17

400,00

2.600.775

11/09/17

210,00

2.600.780

1

1/09/17

120,00

2.600.766

11/09/17

390,00

2.600.784

11/09/17

90,00

2.600.592

11/09/17 J1200,00

2.600.591

11/09/17 “240,00

811.522.560.68

Emília Pferl

1.200,00

~
~
~

"']

13.250,00

Total R$

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 053—002/2017, de 13/11/2017, a
Prefeitura apresentou, por meio do Oficio/SEMED/GAB nº 0279 de 16/11/2017, as seguintes

justificativas:

justificamos que foi realizada a Chamada Pública nº 02/201 7, para aquisição
de alimentos da Agricultura Familiar/Alimentação Escolar das Estaduais e
Municipais do município de Miranorte-TO.
abertura dos envelopes, contendo os Projetos de Venda, verificamos
que não foram contemplados todos os produtos alimentícios para o andamento
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Feita

a

Vale ressaltar que não havendo proponente até a data da abertura dos
projetos de venda, da primeira chamada pública que foi dia 28/07/2017
prorrogou-se até dia 21/12/2017, mesmo assim não houve fornecedores
suficientes para concorrer aos produtos alimentícios, não atingindo, portanto
os 30% que deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar como rege a Lei nº 11.947 de
1

6/06/2009.

Análise da equipe:
Em que pese às dificuldades encontras pela Prefeitura, de acordo com o artigo
24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do total dos recursos financeiros
repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, o mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da
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reforma agrária,

as comunidades

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/I“ CU:

...empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e legalização desses.

agricultura familiar

Dessa forma, mantém-se a constatação devendo a Prefeitura de Miranorte TO empreender esforços para a utilização dos percentuais preconizados na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, para aquisição de produtos da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso.
o planejamento das aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros
desse segmento no decorrer de todo período letivo.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE
à

Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE.

orientar

Prefeitura Municipal de Miranorte - TO para que adote medidas
concretas visando assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% para aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da
Lei nº 11947/2009,
a

2.8 Ausência do acompanhamento pelo Conselho das ações
empreendidas na execução do Programa.
Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE, não comprovou sua atuação de
acordo com as competências definidas na legislação vigente, no acompanhamento do objeto
do Programa, no exercício de 2017, contrariando o previsto no art. 35 da Resolução
CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013.

Em reunião com CAE em 13/11/2017, não foram apresentados documentos
que demonstrem o acompanhamento do programa no exercício de 2017. O CAE apresentou
somente cronograma de visitas às escolas, porém, não houve apresentação de relatórios de
Visitas ou outros documentos similares.

Evidências:
Cronograma de Vistas nas escolas, resposta à Solicitação de Auditoria » SA nº
053-001, de 13/11/2017 e Inspeção "in loco" nas Escolas Municipais pela equipe técnica do

R.F.Nº 45/2017 / PREF MUN DE MIRANORTE

de 39

FNDE no período de 14 a 16/11/2017 conforme quadros demonstrativos:
Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

Mumcrpars-

—

FNDE.

o (INEP)

"2015/2017

Tempo Integral

umero
de

tônio Pereira de Sousa.
17015464

tônio Pereira de Sousa
(Anexo),

tônio Uchoa Viana
17040442

tônio Uchoa Viana
(Anexo)

1 7053056

Castro Alves

Odilon Jose de Oliveira

-

17015753

(São José).

Creche Criança

17046840

ça

elipe Fagundes de
Carvalho

17015600

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 053-001, de 13/11/2017, o
CAE por meio de expediente, apresentou o seguinte esclarecimento:
—

Em relação às visitas escolares o Conselho reuniu-se para montar o
cronograma de vistas às escolas durante o ano. A cada visita é realizado um
relatório das observações feitas no ambiente escolar, especificamente na
cozinha, depósito e demais espaços.

Análise da equipe:
Apesar de o Conselho de Alimentação Escolar CAE ter informado por meio
de expediente em resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 053-001, de 13/11/2017, que
realizou Visitas nas escolas no exercício de 2017, não apresentou os relatórios de visitas ou
outros documentos que comprovassem sua atuação de acordo com as competências
definidas na legislação, relacionadas ao acompanhamento do objeto nas escolas, a
verificação da distribuição dos gêneros entregues e aos demais procedimentos inerentes à
Alimentação Escolar, contrariando o previsto no art. 35 da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26
de 17/06/2013.
—

—

Recomendações:

~
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2.8.1 A DIRAE

Notificar o Conselho de Alimentação Escolar CAE para que exerça as
competências previstas no, art. 35 da Resolução CD/FNDE/MEC nº 26 de 17/06/2013 que
dispõe sobre as atribuições do Conselho, em especial quanto ao acompanhamento do objeto
do programa e à verificação da distribuição dos gêneros alimentícios, bem como demais
procedimentos inerentes à Alimentação Escolar.
—

2.9 Ausência de disponibilização pelo gestor de
necessária para atuação do Conselho.

infraestrutura

Fato:
Conselho registrou na ata de reunião de 13/11/2017, que não vem
recebendo 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 para que possa exercer suas de
forma mais efetiva.
O

Evidências:
Verificação in loco e registro em ata da reunião com membros do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, realizada em 13/11/2017 e Solicitação de Auditoria - SA nº 053002, de 13/11/2017.

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAE, levada a termo por
meio de Ata de reunião de 13/11/2017, em relação a Entidade disponibilizar a infraestrutura
necessária à execução das atividades do CAE, o Conselho afirmou que:

E disponibilizada uma sala que funciona na SEMED apenas para reuniões, que
não tem espaço próprio para desempenhar suas atividades.
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 053—002, de 13/11/2017, a
Prefeitura por meio de Oficio/SEMED/GAB nº 279, de 16/11/2017, apresentou a seguinte
justificativa:

No que se trata sobre a ausência de infraestrutura para o Conselho de
Alimentação Escolar CAE, esta Secretaria informa que já disponibiliza
quando solicitado alguns instrumentos necessários ao funcionamento do
referido conselho (local para reuniões, computador para uso e carro com
combustível quando necessário para as visitas in loco), e quanto ao local
adequado informamos que no prazo de até 06 (seis) meses as medidas serão
tomadas conforme determina a recomendação na solicitação supracitada.
—

Análise da equipe:

\
RK.

\z
]'s
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A justificativa da Prefeitura de que tomará medidas relacionadas ao local
adequado para reuniões do Conselho corrobora a constatação.

A infraestrutura adequada deve fornecida pela Prefeitura para a plena
execução das atividades do Conselho, 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 para a
execução das atividades do CAE, contraria o previsto do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Recomendações:
2.9.1 A DIRAE

Prefeitura Municipal de Miranorte - TO para que em prazo certo
comprove perante o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas visando assegurar ao
Conselho de Alimentação Escolar - 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 A0 TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 42.274,96
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
do Escolar- PNATE, tendo por base as observações in loco e a
Transporte
ao
Apoio
de
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:
ODO EXAMINADO
arço a Outubro/2017

Gestão Financeira

Monitoramento

aneiro/2016 a Outubro/2017

Controle Social

aneiro/2016 a Outubro/2017

Informação:

\\\\;\
.,
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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:
No período verificado, março e 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 16534-4, agência nº 4560—8, 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 16.534-4, agência nº 4560-8, Banco do Brasil, meses de
março e outubro de 2017, consultas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentado exclusicamente na conta específica do programa,
conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. Bº da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

3.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, março e outubro de 2017, a movimentação dos
recursos financeiros transferidos ao município a conta do Programa N aciona] 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 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do
art. 29 do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 16534-4, agência nº 4560-8, 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 16534-4 agé
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4560-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

3.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e 29,

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
utilizados, em consonância com os §§ lº e 2º, 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 da conta corrente nº 16534-4, agência nº 4560-8, 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 16534-4, agência nº
4560-8, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram
débitos pertinentes às tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem como os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 4Q da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

3.4 Evidência documental da utilização dos recursos do Programa.
Fato:
De acordo com a 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$ 42.274,96 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis
centavos) dos recursos da conta específica do PNATE, para a realização de despesas como:
contratação de empresa especializada de transporte escolar, 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, 16534-4, agência nº 4560-8, Banco do Brasil S.A, meses de
março a outubro de 2017. Conforme amostra, cópias de notas fiscais, planilha de rotas do
transporte escolar 2017 e relatório fotográfico, conforme quadros I e II:

\\
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Quadro I

Escolas Municipais inspecionadas pela equipe técnica

Municipais-

—

FNDE.

o (INEP)

dN‘;1mero

-2016/2017

Tempo In
tônio Pereira de Sousa.

17015464

tônio Pereira de Sousa
(Anexo),

tônio Uchoa Viana
17040442

tônio Uchoa Viana
(Anexo)

Castro Alves

17053056

Odilon jose de [Oliveira

-

17015758

(Sao Jose).

Creche Criança Esperança

17046840

Felipe Fagundes de
Carvalho

17015600

~
Empresa
Ideal Transporte—
LTDA.

Quadro
.

Semço

~

N.F Data

Locação de
Veículos para
Transporte Escolar
Rural.

~

E. M. Tempo

Valor
Nota

Pago/Recurso
Programa

29

17/04/17 77.432,98 10.432,98

64

12/06/17 99.903,93 10.813,95

145

16/10/17 96.901,58 16.898,54

~~
ônibus Escolar Contratado Estacionado no Pátio da
Integral Felipe Fagundes de Carvalho.

II

]
_]
I

”

Ónibus Escolar Contatado Estacionado no Pátio da E. M. Tempo
Integral Felipe Fagundes de Carvalho.

~

\
>!

&)
1‘
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Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município listadas no
"evidência"
quadro I, no período de 13 a 17/11/2017, verificou-se que houve
campo
evidências de oferta de Transporte Escolar aos Escolares de rede Municipal de Ensino no
período examinado, 03/03/2017 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 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
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE no Sistema de Gestão de Prestação de
Contas - SIGPC na data de 25/04/2017, o CAOS/FUNDEB emitiu o Parecer Conclusivo da
prestação de contas do exercício de 2016 na data de 24/04/2017, antes da data final prevista
no SIGPC, que seria 21/08/2017, em conforme previsto no § lº, do art. 16, da Resolução
CD/FNDE/MEC nº 5, de 28/05/2015.

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

Análise da equipe:
Conforme apurado em Reunião com CAOS/FUNDEB, o Conselho anterior teve
acesso aos documentos e atos da execução do Programa para avaliação e emissão de
parecer definitivo sobre a prestação de contas antes do, conforme previsto no § lª, do art.
16, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 5, de 28/05/2015.

3.6 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Em consulta ao Portal do FNDE (cadastro do CACS) em 29/11/2017, verificou—
se que atual composição do CACS/FUNDEB está de acordo com o artigo 24 da Lei

11.494/2007.

Evidências:
Tela de consulta ao Portal do FNDE (cadastro do CACS/FUNDEB) em
29/11/2017.

Análise da equipe:
Em consulta ao Portal do FNDE (Cadastro do CAOS/FUNDEB), acesso em
29/11/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com o disposto do

1

\\‘\
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artigo 24 da Lei 11.494/2007.

3.7 Ausência de disponibilização pelo gestor de
necessária para atuação do Conselho.

infraestrutura

Fato:
Conforme as informações prestadas pelo CAOS/FUNDEB registradas em ata,
bem como verificação in loco, ﬁcou evidenciado de que o Conselho não vem recebendo 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, para o exercício de suas atividades,
contrariando o previsto no § 10, do art. 24, da Lei 11.494 de 20/06/2007.

Evidências:
Ata de reunião da equipe técnica do FNDE com membros do CACS/FUN DEB
realizada em 13/11/2017, e verificação ”in loco".

Manifestação da entidade:
Em reunião da Equipe de Auditoria do FNDE com o CAOS/FUNDEB, levada
termo por meio de Ata de reunião de 13/11/2017, em relação a Entidade disponibilizar
infraestrutura necessária à execução das atividades do CACS, o Conselho afirmou que:

a
a

E disponibilizada uma sala que funciona na SEMED apenas para reuniões, que
não tem espaço próprio para desempenhar suas atividades.
Em atendimento a Solicitação de Auditoria- SA nº 053- 002, de 13/11/2017, 3
Prefeitura por meio do Oﬁcio/SEMED/GAB nº 279, de 16/11/2017, apresentou a seguinte

justificativa:
No que se trata sobre a ausência de infraestrutura para o CAOS/FUNDEB,
esta Secretaria informa que já disponibiliza quanto solicitado alguns
instrumentos necessários ao funcionamento do referido conselho (local para
reuniões, computador para uso e carro com combustível quando necessário
para as visitas in loco), e quanto ao local adequado informamos que no prazo
de ate' 06 (seis) meses as medidas serão tomadas conforme determina a
recomendação na solicitação supracitada.

Análise da equipe:
A manifestação do gestor corrobora o que foi constatado. A ausência de
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, com a finalidade de proporcionar o
desenvolvimento de suas atribuições como órgão de controle social, contraria o previsto no
§ 10, do art. 24, da Lei 11 494 de 20/06/2007.

infraestrutura adequada

1

R.F.Nº 45/2017 / PREF MUN DE MIRANORTE

X

Recomendações:
3.8.1 A DIRAE

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

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2014

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 201300732, CAMINHO DA ESCOLA.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 469.879,20
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do PAR-Caminho da
por base as observações in loco e a aplicação de questionários padronizados
tendo
Escola,
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:

o

Período Examinado
meiro/2013 a setenbro/2014

Tema
Financeira

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$ 469.879,20 (quatrocentos e sessenta e
nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), constante no "Montante dos
recursos transferidos", informado acima, refere-se ao total transferido à conta do Programa
do PAR - "TD/2012, no exercício 2014, no entanto, a fiscalização teve como foco a verificação
das subações 4.2.12.3, destinada à aquisição de ônibus escolares do Caminho Escola, sendo:
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1 Onibus Rural Escolar ORE 2 (ônibus Rural Escolar Médio) e 1 ônibus Escolar com 01
(ônibus Rural Escolar Pequeno) conforme descrito no Termo de Compromisso/PAR nº
00732/2013 pactuado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Miranorte/TO, à conta do

Programa do PAR - TD/2014.
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 - CAOS/FUNDEB, com o fim de subsidiar as
conclusões da equipe de auditoria do FNDE.

Constatações:
4.1 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado de abril/2012 a dezembro/2013, 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 § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta do extrato bancário da conta específica nº 10352-7 agência
nº 4560-8, do Banco do Brasil, consulta realizada em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 10352-7, agência nº
4560-8, 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. 29 do Decreto nº 7507/2011.

4.2 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa
foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente específica nº 10352-7,
agência nº 4560-8 aberta no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
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bancários extraídos da conta corrente nº 10352-7, agência nº 4560-8, no Banco do Brasil,
meses de janeiro de 2014 a setembro de 2014, consultas realizadas em 26/10/2017.

Análise da equipe:
Em análise aos extratos bancários da conta específica, durante o período de
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. 29 do Decreto nº 7507/2011
e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1º e 2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

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 especifica 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 extraídos da conta corrente nº 10352-7, agência nº 4560-8, no Banco do Brasil,
meses de janeiro de 2014 a setembro de 2014, considerando os meses como movimento
bancário, consultas realizadas em 26//10/201'7.

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
29, do Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.
Fato:
Em inspeção in loco realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Miranorte/TO, no periodo de 12 a 17/11/2017, verificou-se a utilização dos recursos
repassados pelo FNDE a conta do PAR/T D - Caminho da Escola na aquisição de ônibus
escolares do Caminho Escola, sendo: 1 Onibus Rural Escolar ORE 2 (ônibus Rural Escolar
Médio) e 1 ônibus Escolar com ORE 1 (ônibus Rural Escolar Pequeno 4x4), conforme
especificado no Termo de Compromisso/PAR nº 00732/2013 conforme pactuado entre o
FNDE e a Prefeitura Municipal de Miranorte/TO, à conta do Programa do PAR TD/2013.
—

Evidências:
.

Consulta ao Sistema SIMEC, em 26/10/2017

e

Notas Fiscais descritas no

“&
V\
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quadro demonstrativo a seguir:
...—___...

Fornecedor

~

Marcopolo S/A

Man Latin América
Indústria e Comércio de
,
Veiculos LTDA

Descrição do Produto Nota Fiscal
Onibus Rurªl ORE 1 '
Pequeno
, .
011,15“ Rural ORE 2

Medio

Emissão Valor(R$)

112.715

17/01/2014 196.500,00

298761

17/01/2014 227.780,00

'

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

ônibus Caminho da Escola

Onibus - Caminho da Escola

—

Análise da equipe:
As aquisições dos ônibus escolares do Programa PAR TD - Caminho Escola
atenderam às especificações contidas no Termo de Compromisso/PAR nº 00732/2013. Em
Inspeçâo in loco, realizada na Prefeitura Municipal de Miranorte-TO, em 13/11/2017,
verificou—se a existência dos ônibus, que encontram-se alocados na Secretaria de Educação,
para prestação de serviços de transporte de escolares. Os documentos das despesas, tais
como as notas fiscais referentes às aquisições dos ônibus escolares estão cadastradas no
Sistema SIMEC, na aba Plano de Trabalho Execução e Acompanhamento Documentos
Anexos, conforme consulta realizada em 26/10/2017.
—

—
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4.5 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa ou Convênio.
Fato:
Em análise a documentação comprobatória da execução do Programa,
verificou-se que as notas fiscais das despesas efetuadas à conta específica não estavam

devidamente identificadas com

o

nome do Programa e do FNDE.

Evidências:
Notas Fiscais descritas no quadro demonstrativo a seguir:

Descrição do
Produto
ônibus Rural

Fornecedor
Marcopolo SIA

ORE

1

_

Pequeno

Nota
Fiscal

Emissao Vªlºr(R$)

112.715

17/01/2014 196.500,00

298761

17/01/2014 227.780,00

rlilian Latin América

Indústria

ônibus Rural
ORE 2 _ Médio

e

Comércio de
Veículos LTDA

Manifestação da entidade:
fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
Prefeitura Municipal de Miranorte—TO à Solicitação de Auditoria nº 053- 004/2017 de
14/11/2017.

Até

o

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas Notas Fiscais contraria o disposto no item XV
nº
00732/2013, o qual estabelece que "Emitir os documentos comprobatórios das
dado TC
despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente
Termo de Compromisso, ...".
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,
dentre outros, com a seguinte conclusão:

identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
(..), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão....
a não
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Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:
. a identificação dos documentos não é um
preceito inútil, pois visa
relacionar os documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que
o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar
despesas de mais de uma fonte.

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendação
4.5.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para verificar os documentos de despesas do PARCaminho da Escola que estão sem indicação do Programa e providenciar as devidas
identificações com o nome do Programa nesses documentos de despesas.
4.6 Nota fiscal sem o devido atesto de recebimento de produtos e/ou
serviços prestados.
Fato:
Em análise da documentação comprobatória da execução do Programa,
verificou-se que as notas fiscais não continham o devido atesto de recebimento dos veículos
adquiridos.

Evidências:

~
L

Notas Fiscais descritas no quadro demonstrativo a seguir:

Fornecedor

Marcopolo S/A

Man Latin América
Indústria e Comércio de
L_Yeículos LTDA

Descrição do Produto Nota Fiscal
ônibus Rural ORE 1 112.715

Pequeno
. .
1941113113

Rurªl ORE

e 10

~

Emissão Valor(R$)

17/01/2014 196.500,00!
'

2

'
298761

17/01/2014 227.780,00

Manifestação da entidade:
Até

o

fechamento deste relatório não houve manifestação por parte da
à Solicitação de Auditoria nº 053- 004/2017 de

Prefeitura Municipal de Miranorte-TO
14/11/2017.

Análise da equipe:
A ausência dos registros de ”atesto" de recebimento na documentação
comprobatória das despesas contraria o disposto na letra "d", § 2° do art. 36 do Decreto n.“
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93.872, de 23/12/1986, combinado com o inciso III, § 2° do art. 63 da Lei 11.“ 4.320, de
17/03/1964, e alterações posteriores, que determina que a liquidação da despesa por
fornecimento feito ou serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço.
Portanto, ratifica-se a presente constatação.

Recomendação
4.6.1 A DIRAE

Prefeitura para verificar os documentos de despesas do PAR—
Caminho da Escola que estão sem os atestos de recebimento e providenciar, considerando
que a equipe de auditoria do FNDE confirmou a existência dos veículos, as devidas
identificações de atesto de recebimento documentos de despesas.

Notificar

a

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.3 a 1.5, 2.7 a 2.9, 3.8. 4.5 e
4.6 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.
5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.1 a 2.6, 3.1 a 3.7, 4.1
a 4.4, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.

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

Autarquia.

6. Encaminhamento:

R.F.Nº 45/2017 / PREF MUN DE MIRANORTE

36 de 39

6.1. 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;
6.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 2 (PNAE); 3 (PNATE), 4 (CAMINHO DA ESCOLA) atentando
para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 2.7 a 2.9, 3.8, 4.5 e 4.6
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e 0) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da
Ouvidoria do FNDE.

6.3. 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 2 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, 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.
—

6.4. a DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 1 (PROINFÁNCIA); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 1.3 e 1.4, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação de
Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências adotadas com relação
às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise
técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos
programas e transferências fiscalizados,- 0) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
6.5. à Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

6.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 2.7 a 2.9, 3.8, 4.5, 4.6; e à DIGAP, contidas nos subitens 1.3 e
1.4,- e para conhecimento e providências da recomendação do subitem 1.5.
6.7. Prefeitura do Município de Miranorte/TO, para conhecimento e adoção de
medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no presente Relatório
de Auditoria.
'"“
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Em 07/12/2017

DIVAP/CORAP/AUDITIVAP/CORAP/AUDIT
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 45 [2017
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.

Emiã/Jjj

If
Chefe da DIVAP
v‘

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 0666761).

Auditora-Chefe Substituta
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