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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 27 /2017

PREF MUN DE VIAMAO RS
21 a 25 de agosto de 2017, com o objetivo
no âmbito da entidade executora,
educacionais,
de verificar a execução dos programas
considerando os macroprocessos finalísticos/temas: Gestão Financeira, Monitoramento,
Controle Social, Acessibilidade e Contingenciamento, priorizando-se programas definidos no
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2017, e conforme o respectivo Plano Detalhado de
Auditoria Interna - PDAI-2017, verificando os seguintes programas:

Auditoria realizada no período de

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - 0.5.
nº 155/2017, referente ao item 72 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício
2017 O.S. nº 156/2017, referente ao item 73 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social;
-

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 - O.S. nº 157/2017, referente ao item 74 do PDAI
PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.
-

I PROINFÁNCIA, exercício 2014 - 0.8. nº 158/2017, referente ao item
75 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
Monitoramento e Controle Social.
- PAC

11

- Programa Caminho da Escola, exercício 2015 - OS nº 169/2017,

item extra PDAI PAINT/2017

—

referente a
Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e

Acessibilidade.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
contribuir para a redução dos índices de evasão e para formação de bons hábitos
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alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.390.398,80
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.
—

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:
ODO EXAMINADO
0

Financeira

onitoramento
ntrole Social

aneiro/2017 a

017

osto/2015 a

osto/2017

013 a

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

Fato:
No período verificado, janeiro a agosto de 2017, os repasses dos recursos
financeiros ao Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº 467952, agência nº 0628, em
consonância com o Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011, e o artigo 39 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 467952, agência nº 0628, Banco do Brasil, no período de
janeiro a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
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Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas do
programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. Bº da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
Fato:
No período observado, janeiro a agosto de 2017, a movimentação dos recursos
financeiros transferidos ao município à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar
ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identiﬁcados conforme os termos
do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº
7.507/201 1 .

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 467952, agência nº 0628, Banco do Brasil, no período de
janeiro a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 467952, agência nº
0628, 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.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e 2ª, Art. 49 da Resolução

CD/FNDE nº

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

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 467952, agência nº 0628, Banco do Brasil, no período de
janeiro a agosto de 2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 467952, agéncia nº
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0628, Banco do Brasil, 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 44/2011.
1.4 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
21/08/2017, verificou-se que a constituição desse Conselho de Viamão/RS está em
conformidade com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CAE Virtual>Consulta Espelho do CAE, Acesso
em 07/08/2017, reunião com membros do CAE, em 21/08/2017, conforme registro em Ata.

Análise da equipe:
A constituição do Conselho de Alimentação Escolar - CAE está em
conformidade com disposto no artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

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

Programa.
Fato:
Após disponibilização pela Prefeitura da prestação de contas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, o
Conselho de Alimentação Escolar - CAE emitiu em 21/03/2017 o Parecer da prestação de

contas do exercício de 2016, dentro do prazo para envio.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC,
Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 21/08/2017
(registrada em Ata).

Análise da equipe:
Não houve atraso na emissão do Parecer da prestação de contas do programa
do exercício de 2016, dessa forma ficou demonstrado que o CAE cumpriu com a atribuição
de analisar a prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução
do Programa no SIGECON Online, conforme estabelecido no art. 35, III, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2003.

1.6 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
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Fato:
Conforme verificação “in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 21/08/2017, constatou-se que o Conselho vem
recebendo da Prefeitura de Viamão/RS, infraestrutura para execução das atividades de sua
competência tais como: sala junto aos Conselhos de Educação, com arquivo, materiais de
expediente e disponibilização de transporte, conforme previsão do art. 36, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
No entanto, os membros informaram que necessitam de uma sala de reuniões
mais adequada, e que não possuem equipamentos de informática na sala dos Conselhos
(quando necessitam usar o computador, os membros do Conselho utilizam os equipamentos
do setor de nutrição).

Evidências:
Ata de reunião realizada em 21 de agosto de 2017, na SMED de Viamão/RS,
com a participação da equipe de auditoria e representantes do Conselho de Alimentação
Escolar.

Análise da equipe:
Embora existam necessidades específicas do Conselho ainda não atendidas, a
equipe de auditoria entende que a SMED procura alternativas para disponibilizar estrutura
adequada para realização das atividades do CAE. Portanto, a estrutura fornecida pela
Prefeitura para a execução'das atividades do CAE está em consonância com o previsto no
art. 36, da Resolução CDIFNDE nº 26/2013.

1.7 O Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Alimentação Escolar - CAE
(Calendário das reuniões mensais de 2017, calendário de visitas semanais nas escolas do
Município, certificados de capacitação, relatórios de Visitas e plano de ação), indicam que o
Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
Os documentos apresentados pelo Conselho de

acompanhamento do objeto do Programa.

Evidências:
Visitas às escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no período de 21 à
25/08/2017, resposta dos membros do CAE ao questionário aplicado pela equipe de
Auditoria em 21/08/2017 (registrado em Ata).

Análise da equipe:
Os documentos apresentados, bem como a reunião realizada com os membros

do CAE em 21/08/2017 demonstram que o Conselho realizou Visitas nas escolas procedendo
a regular verificação da distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros alimentícios,
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prestação de contas e demais procedimentos inerentes à Alimentação Escolar, com a
participação efetiva dos conselheiros.
Verificou-se que o Conselho de Alimentação Escolar — CAE vem atuando no
acompanhamento do objeto do Programa conforme com as competências definidas no art.
35 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013..
1.8 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Viamão/RS,
no período de 21 a 25/08/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda nas escolas
visitadas, descritas no campo evidência, em consonância com os repasses realizados pelo
FNDE de janeiro a agosto de 2017, à conta do Programa de Alimentação Escolar. Conforme
verificação in loco nas escolas da rede municipal de ensino constatou-se que não houve
desabastecimento de gêneros alimentícios, bem como restou evidenciada & oferta regular de
Merenda Escolar aos alunos da rede, no período.

Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas, controle da distribuição dos
gêneros alimentícios às escolas por meio de guias de remessas e cópias de notas fiscais.

Quadro I - Escolas Municipais inspecionadas:
INEP - 2016

de alunos

EMEF ALBERTO
PASQUALINI

167497

1034

EMEF FREI PACIFICO

167268

99

EMEF ANITA GARIBALDI

167713

705

166873

801

166903

185

APOLINARIO
VES DOS SANTOS
CEL AUGUSTO
GA
CORACY PRATES

A VEIGA
FELISBERTO DA
COSTA NUNES

EMEF HUMBERTO DE
CAMPOS

EMEF JARDIM
OUTEIRAL

FUN JERONIMO
RTO
SC MUN ENS FUN
UCIANA DE ABREU

66911

89

166938

119

166962

657

207626

562

167012

199

167047

1290
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MONTE ALEGRE
IIEMEF
UNTO AO CAIC

12
I

PRESIDENTE
IIEMEF
GETULIO VARG AS

13

43177867

937

43167748

648

43167152

4568

43167292

435

I

II

"EMEF RICARDO
FAICKER NUNES

I14

EMEF SANTA ISABEL

'15
EMEF SAO TOME

~
428

43002900

I16

EMEI MARIQUINHA-

I1:

EMEI Possmomo DA
CUNHA

I18

43199453

_!
QUERENCIA

43299237

ª

~
=

ESC EDUC INF

19

192

119

J

~

Relatório fotogrático:

)—

\UI dª.“

EMEF Humberto Campos

EMEF Cel Augusto Fraga
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EMEF São Tomé

Análise da equipe:
Em inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de
Viamão/RS, no período de 21 a 25/08/2017, verificou—se que houve abastecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar até a data verificada do exercício de 2017, sendo
constatado, ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas
fiscais, cronogramas de entrega de gêneros perecíveis e não perecíveis, e controle de
recebimento de gêneros alimentícios), bem como por meio de fotos das visitas às escolas,
que a aquisição dos gêneros utilizados no preparo da merenda escolar foi realizada com
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

1.9 Despensas em boas condições para armazenamento dos alimentos

Fato:
A equipe de auditoria verificou, em visita à 19 escolas e creches municipais
em Viamão/RS, que as despensas de alimentos encontravam-se em boas condições de
estocagem dos gêneros da alimentação escolar com despensas em geral limpas, ventiladas,
iluminadas e organizadas. Os alimentos são separados por grupo, são adotados o sistema
PVPS (primeiro que vence primeiro que sai).
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Evidências:
Relatório fotográfico das escolas visitadas.

INEP - 2016
ALBERTO

ASQUALINI
FREI PACIFICO

EMEF ANITA GARIBALDI
APOLINARIO
VES DOS SANTOS
CEL AUGUSTO
CORACY PRATES

VEIGA
FELISBERTO DA
STA NUNES

HUMBERTO DE

EMEF JARDIM
OUTEIRAL

FUN JERONIMO
RTO

sc MUN ENS FUN
UCIANA DE ABREU
MONTE ALEGRE
AO CAIC

EMEF PRESIDENTE
O VARGAS

RICARDO
AICKER NUNES

SANTA ISABEL
SAO TOME

de alunos

167497

1034

167268

99

167713

705

166873

ªºl

1 66903

185

16691 1

89

166938
166962

07525
167012

167047
177867
167748
167152

167292
900

EMEI MARIQUINHA
POSSIDONIO DA

199453
EDUC INF
UERENCIA

Fotos das despensas:
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EMEF Anita Garibaldi

~

EMEF Humberto Campos

EMEF Frei Paciﬁco

EMEF Mariquinha

Análise da equipe:
Da visita, a equipe verificou que nas 19 escolas e creches visitadas as
despensas são em geral limpas, ventiladas, iluminadas e organizadas. Os alimentos são
separados por grupo, são adotados o sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que sai).
Verificou-se que todas as escolas e creches visitadas possuem proteção com telas
milimetradas das janelas ou aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação
de alimentos, para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas, em conformidade ao que
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dispõe a Resolução da Anvisa, RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004.

Dessa forma, não foram verificados problemas visíveis em relação à
estocagem dos alimentos.

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

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 128.067,15
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.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes periodos:
ODO EXAMINADO

aneiro/2017 a

017

onitoramento

015 a

osto/2017

trole Social

aneiro/2015 a

017

Financeira

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:

financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, conta corrente nº
Os repasses dos recursos
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184063, Agência nº 0628, em consonância com
44/2011.

o

artigo Bº da Resolução CD/FNDE nº

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente específica do programa,consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na conta corrente nº 184063, Agência nº 0628,
específica do programa, conforme previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e art. 39 da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os recursos financeiros

2.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos foi realizada 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. Zº do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 184063, agéncia nº 0628, Banco do Brasil, específica do
programa, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 184063, agência nº
0628, Banco do Brasil S.A, especifica do Programa, evidenciou—se & 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

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro de 2016 a agosto de 2017, não houve débitos
de tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
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Telas de consulta no sítio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 184063, agência nº 0628, Banco do Brasil, específica do
programa, consulta realizada em 07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 184063, agência nº
0628, Banco do Brasil SA, especifica do Programa, evidenciou-se que não se identificaram
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ 1º e Zª, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

2.4 Conformidade na constituição do Conselho.
Fato:
Cotejando os registros internos no âmbito do FNDE com as informações
obtidas na reunião com membros do Conselho do CAOS/FUNDEB, em 21/08/2017, verificou—
se que a constituição do Conselho de Viamão/RS está em conformidade com disposto no
artigo 34 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Consulta ao Portal do FNDE: CACS - Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB, acesso em 21/11/2017; reunião com membros do
CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, conforme registro em Ata.

Análise da equipe:
Em consulta ao Portal do FNDE (Cadastro do CAOS/FUNDEB), acesso em
21/08/2017, verificou-se que a constituição do Conselho está de acordo com o disposto
do artigo 24 da Lei11.494/2007.

2.5 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação “in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho CACS-FUNDE, em 21/08/2017, constatou-se que o Conselho vem recebendo da
Prefeitura de Viamão/RS infraestrutura para execução das atividades, conforme previsto no
art. 24, § 10, da Lei nº 11.494/2007.
Embora não exista uma sala específica para o Conselho, a SMED disponibiliza
uma sala para reuniões, com equipamentos de informática e materiais de expediente.
Registra-se também que existe uma casa de Conselhos do Município de Viamão/RS, onde o
CAOS/FUNDEB já realizou 3 reuniões. A SMED também oferece apoio de transporte para
realização das Visitas pertinentes à atuação do Conselho.
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Evidências:
Ata de reunião realizada em 21 de agosto 2017, na SMED de Viamão/RS, com
a participação da equipe de auditoria e representantes do Conselho de Alimentação Escolar.

Análise da equipe:
Em reunião registrada em Ata com os membros do CAOS/FUNDEB,
veriﬁcamos que o Conselho recebe da Prefeitura Municipal apoio logístico para realização
de suas atividades, tais como: instalações físicas adequadas, equipamentos, materiais de
expediente e transporte. A infraestrutura básica e apoio logístico auxiliam no exercício das
atividades inerentes ao CAOS/FUNDEB, de acordo com disposto no art. 24, § 10, da Lei nº
11.494/2007.

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

Programa.
Fato:
A análise das contas relativas a execução do Programa e a emissão do
respectivo parecer final da prestação de contas pelo Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB foi realizada em 11/04/2017, dentro do prazo
para envio, conforme consulta junto ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC).

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), e do Sistema
de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), na qual demonstra a emissão de parecer do
conselho em 11/04/2017 sobre a execução do programa; e Ata da reunião com membros do
CACS/FUNDEB, em 21/08/2017, na qual foram inseridas as respostas ao questionário
aplicado ao Conselho equipe de Auditoria.

Análise da equipe:
Conforme apurado em reunião com o CAOS/FUNDEB, constatou—se que o
parecer da análise de prestação de contas do exercício de 2016 foi emitido em período hábil
dentro do SIGPC.

2.7 Atuação deficiente do CACS-FUNDEB.

Fato:

Registra-se que

CAOS/FUNDEB realizou fiscalização em duas rotas
referentes a duas escolas (conforme registrado em Ata da reunião realizada em 21/08/2017),
no entanto, o Conselho não apresentou à equipe de auditoria instrumentos concretos de
atuação, tais como cronogramas de Visitas às escolas, relatórios de Visitas ou Atas de
reuinões do Conselho.
o

Evidências:
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Ata de reunião da equipe de auditoria junto aos membros do CAOS/FUNDEB,
em 21/08/2017.

Análise da equipe:
Conforme consta no campo "fato", o CACS/FUNDEB informou, em reunião
com a equipe de auditoria, que houve iiscalização em duas rotas referentes a duas escolas
(registrada em ata da auditoria), no entanto, não houve formalização do dia da visita, hem
como tomadas de decisões e encaminhamentos sobre as situações encontradas em visita "in
loco".

Verificou-se, com base nas declarações do Conselho, na ausência de
apresentação de cronogramas e documentos de visitas às escolas, de atas de reunião que
demonstrem atuação do Conselho ou encaminhamentos de sua responsabilidade, que o
CACS/FUNDEB está atuando de forma deficiente na verificação das ações do Programa.

Recomendações:
2.7.1 A DIRAE

Conselho do FUNDEB para que exerça as competências
fiscalizadoras previstas no art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011.

Notificar

o

2.8 Utilização do transporte escolar pelos beneficiários do Programa.
Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Viamão/RS
no período de 21 a 25/08/2017, foi constatada a execução do Programa Nacional de
Transporte Escolar, conforme entrevistas realizadas com os gestores do Municípios (não
formalizadas em ata) e fotos disponíveis no campo "evidência".

Evidências:
Entrevistas com gestores das escolas (não registradas em Ata) e relatório
fotográfico do ônibus placa IWI 6228, ao buscar um aluno na EMEF Pascoalini:

Onibus placa 6228 - Escola Pascoalim

PNATE EMEF Pascoalini
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PNATE -EMEF Pascoalini

Análise da equipe:
Concomitante às inspeções in loco nas escolas da rede de ensino do município
de Viamão/RS, no período de 21 a 25/08/2017, veriﬁcou—se que houve o regular atendimento
do transporte escolar aos beneficiários do programa.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercício 2016

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 24.900,00
Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Dinheiro
— PDDE - Acessibilidade, tendo por base as
observações in loco e a
aplicação de questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.

Direto na Escola

—

As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os

seguintes períodos:
ODO EXAMINADO

Financeira
onitoramento

aneiro/2016 a

01 7

meiro/2016 a
aneiro/2016 a

017
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Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Acessibilidade e Monitoramento e estão dispostas na forma de constatações

consignadas neste Relatório.

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

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados exclusivamente em conta corrente específlca das Unidades Executoras (UEX)
do Programa que receberam recursos do FNDE no período de janeiro a dezembro de 2016,
UEX: EMEI Stella Virginia Konrad, EI Santa Cecília e EMEF Felisberto da Costa Nunes,
contas estas abertas no Banco do Brasil, em consonância com o artigo 39 da Resolução

CD/FNDE nª 44/201 1.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas corrente abaixo relacionadas, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2016 a agosto de
2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Conta
Stella Virginia
Santa Cecﬂia

Felisberto da Costa

1

9.7

1

73

95689

001

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

Unidades Executoras (UEX) EMEI Stella Virginia Konrad, EI Santa Cecília e EMEF
Felisberto da Costa Nunes, que receberam recursos do FNDE no período de janeiro a
dezembro de 2016, foram mantidos e movimentados exclusivamente nas contas específicas
do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
CDIFNDE nº 44/2 011.

3.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª e

29,

Art. 4º da Resolução CDIFNDE nª
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Fato:
No período de janeiro de 2016 a agosto de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação das contas corrente das Unidades Executoras (UEX) EMEI
Stella Virginia Konrad, EI Santa Cecília e EMEF Felisberto da Costa Nunes, no período, 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.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários das
contas corrente abaixo relacionadas, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2016 a agosto de
2017, consulta realizada em 07/08/2017.

Stella Virginia
nrad
Santa Cecília

Felisberto da Costa
unes

1

001
001

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das conta correntes, 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 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Inexecução do Programa.
Fato:
N ão houve execução dos recursos transferidos pelo Programa Programa
Dinheiro Direto na Escola - Acessibilidade em 2016, até o período de auditoria, em agosto
de 2017, nas unidades executoras EMEI Stella Virginia Konrad, EI Santa Cecília e EMEF
Felisberto da Costa Nunes. Registra-se que a prestação de contas de 2016 do Programa está
adimplente, e que os saldos foram reprogramados para 2017 (Consulta SIGPC em
29/11/2017).

Evidências:
Telas de consulta SIGPC (29/11/2017); visita "in loco" às UEx:EMEI Stella
Virginia Konrad, EI Santa Cecília e EMEF Felisberto da Costa Nunes; Atas, extratos e
planos de aplicação de recursos apresentados pelas UEX.
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Análise da equipe:
As unidades executoras EMEI Stella Virginia Konrad, El Santa Cecília e EMEF
Felisberto da Costa Nunes ainda não realizaram a execução dos recursos disponibilizados,
no entanto, providenciaram a reprogramação do saldo.
Dessa forma,permanece a constatação.

Recomendações:
3.3.1 Á DIRAE

Avaliar a situação do Programa com relação aos recursos que foram
ainda não utilizados, considerando o tempo transcorrido desde o
porém
repassados,
repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa vir a sofrer o Programa com a não
utilização dos recursos pelas UEX, adotando iniciativas que garantam a aplicação dos
recursos e a adequada continuidade do Programa na localidade.
4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 1.698.018,78
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 examinadas considerando os

seguintes períodos:

~

PERÍODO EXAMINADO

“TEMA

aneto/2014 a Agosto/2017

[Gestão Financeira

[Monitoramento

]

_]

aneiro/2016 a Agosto/2017

Informação:
Conforme as ações celebradas no Termo de Compromisso PACZ nº 9872/2014,
foram previstas para o município de Viamão/RS a construção de 12 unidades de educação
infantil (Proinfância), registradas no Sistema SIMEC.

R.F.Nº 27/2017 I PREF MUN DE VIAMAO

19 de 34

M“

Dessas 12 creches foram selecionadas para amostra 3 unidades. Com base
nessa amostra, foram verificadas in loco as ações referentes às obras de construção das
creches escolares citadas abaixo, consignadas no Termo de Compromisso nº PAC2
9872/2014:

Quadro
TC

Vigência

I - Obras verificadas "in loco"
Valor

Global
FNDE (R$)

Repassado
FNDE (R$)

l1.802.473,77

373.260,53 "20,71

1.196.771,39

198.889,57

16,62

0,00

0%

ID Obra Obra

~

~~

9872/2014 18/08/2018 1010997

EMEI
TARUMA

EMEI
9872/2014 18/08/2018 1011002 JARDIM

~

Valor

ãzrgílâªãg
”

KRAHE

9872/2014 18/08/2018 1011001

EMEI
0,00
UNIVERSAL

‘l

"

'

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

Constatações:

4.1 Recursos são mantidos e movimentados exclusivamente na conta
específica do Programa.
Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em contas correntes específicas abertas no Banco do Brasil constantes do
campo evidência, em consonância com o artigo Bº da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 044723, agência nº 0628, Banco do Brasil, consulta realizada em

07/08/2017.

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

nas contas específicas do Programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011
e art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:

R.F.Nº 27/2017 / PREF MUN DE VIAMAO

20 de 34

%

No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao município à conta do Programa, correspondentes à construção das obras firmadas por
meio do Termo de Compromisso PACZ nº 9872/2014, ocorreram 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.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 044723, agência nº 0628, Banco do Brasil, consulta realizada em
07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas mencionadas no campo
evidência, especificas 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.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
Durante o período de execução do PROINFÃNCIA, Termo de Compromisso
PAC2 nº 9872/2014, período de janeiro de 2014 a agosto de 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 consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
conta corrente nº 044723, agéncia nº 0628, Banco do Brasil, consulta realizada em
07/08/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas mencionadas no campo
evidência, Banco do Brasil, 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 §§ lª e 29,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1.

4.4 Ausência de atualização de dados das obras no SIMEC
Fato:
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A equipe de auditoria verificou, em visita às 3 obras selecionadas em amostra,
que a Prefeitura Municipal não realizou atualização das ações no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC (Consulta em
10/08/2017).
Em consulta ao SIMEC, as obras EMEI Tarumã (ID 1010997), EMEI Jardim
Krahe (ID 1011002) e EMEI Universal (ID 1011001) encontram-se com 0 status "Licitação,
0% de execução", no entanto, em visita "in loco" a equipe de auditoria verificou que as 3
obras estão em andamento, com evidências de trabalhadores em serviço. Logo, a situação
atual das obras especificadas não condizem com o registro no SIMEC "licitação”.

Evidências:
Situação das obras apresentadas pela Prefeitura Municipal (registro do
SIMEC), bem como situação verificada "in loco" pela equipe de auditoria, conforme quadro
a seguir:

Quadro

II - Situação atual das obras verificada pela equipe de auditoria

..

TC

ID

Obra

EMEI
9872/2014 1010997"TARUMÃ

Situação da ºbra no Situação verificada "in
loco" pela
SIMEC, segundo a
PM
equipe de auditoria
A obra foi iniciada e está em
andamento, com evidências
. .
_
trabalhadores em serviço.
de
L1c1taçao (O ºA)
A situação atual da obra não
condiz com o registro no
SIMEC "licitação”.
~

9872/2014 1011002

9872/2014 1011001

EMEI JARDIM
KRAHE

EMEI
UNIVERSAL

~

LiCltaçao (0 ,,A»)

"Ã obra foi iniciada e está em
andamento, com evidências
de trabalhadores em serviço.
A situação atual da obra não
condiz com o registro no
SIMEC ”licitação".

_
Llºltªºªº
(º ºª)

A obra foi iniciada e está em
andamento, com evidências
de trabalhadores em serviço.
A situação atual da obra não
condiz com o registro no
SIMEC “licitação".

.

.

.

_

.

Relatório fotográfico das obras visitadas:
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Análise da equipe:
A falta de atualização de informações relacionadas às obras, prejudica o
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE e pode acarretar em interpretação
inadequada da real situação das obras. Essa ausência de atualização de dados contraria o
"f” e "j’ da
disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. Sº, Inciso III, letras
Resolução/CD/ENDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece
que a Entidade tem responsabilidade de:

"f. científicar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http:/lsimec.mec.gov.br;"

”j. permitir ao FNDE

acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do
o

objeto no que se refere ao exame da documentação".
Dessa forma permanece a constatação.
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Recomendações:
4.4.1 A DIGAP:

Notificar a Prefeitura Municipal de Viamão/RS para que, em prazo certo,
providencie a inserção dos dados referentes a obra no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema
atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da
citada providência.
4.5 Obra(s) em andamento.

Fato:
Em relação ao termo de compromisso PAC2 9872/2014, referente à
construção de doze obras de Creches—PROINFÁNCIA, constatou-se que as obras EMEI
Tarumã (ID 1010997), EMEI Jardim Krahe (ID 1011002) e EMEI Universal (ID 1011001)
encontravam-se em andamento, com presença de trabalhadores nas três obras.
Foram repassados, até o momento, R$ 198.889,57 para a construção da obra
EMEI Jardim Krahe (ID 1011002), equivalente a 17% do percentual total previsto; e R$
373.260,53 para a construção da obra EMEI Tarumã (ID 1010997), equivalente a 21% do
percentual total previsto.
Em relação à obra EMEI Universal (ID 1011001), ainda não houve repasse de
recursos, no entanto, a obra já está em andamento por utilização de recursos próprios da
Prefeitura Municipal de Viamão.

Evidências:
Relatório fotogréﬁco das obras visitadas conforme demonstrado a seguir:

l
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EMEI Universal (ID 1011001)

Análise da equipe:
Conforme verificado, as obras verificadas encontravam-se em andamento em
conformidade com o Termo de Compromisso nº 9872/2014.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2015

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor,
com especificações para transporte escolar, conforme Termos de Compromisso no Plano de
Ações Articuladas - PAR nº 201401770/2014 e 201401872/2014, CAMINHO DA ESCOLA.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 300.000,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Plano de Ações
Articuladas - PAR nº 201401770/2014 e 201401872/2014, Caminho da Escola, tendo por
base as observações in loco e a aplicação de questionários padronizados elaborados em
conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

EXAMINADO
Financeira

onitoramento

arneiro/2015 a

017

aneto/2016 a

017

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

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

Fato:
Os repasses dos recursos financeiros ao Programa foram mantidos e
movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº
455628, Agéncia nº 0628, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 455628, Agência nº 0628, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2015 a
agosto de 2017, consulta realizada em 29/11/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa são mantidos e movimentados na conta específica do programa, conforme
previsto no Art. 29 do Decreto nº 7.507/2011 e Art. 39 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

5.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

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

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 455628, Agência nº 0628, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2015 a
agosto de 2017, consulta realizada em 29/11/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 455628, Agência nº
062 8, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º , do Decreto nº 7 .507/2011 e no artigo
49 , da Resolução nº 44/2011.
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5.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro de 2015 a agosto de 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 2ª, respectivamente, do artigo 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários da
Conta Corrente nº 455628, Agência nº 0628, Banco do Brasil, meses de janeiro de 2015 a
agosto de 2017, consulta realizada em 29/11/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 455628, Agência nº
0628, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se que 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 49 da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

5.4 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
Em inspeção in loco realizada na sede da Prefeitura Municipal de Viamão/RS,
no período de 21 a 25/08/2017, veriﬁcou-se a utilização dos recursos repassados pelo FNDE
à conta do PAR/TD Caminho da Escola na aquisição de ônibus escolares do Caminho
Escola, conforme descrição a seguir: a) Aquisição de 2 ônibus escolares - o primeiro com 1
área reservada para cadeira de rodas e o segundo com 4 áreas reservadas para cadeira de
rodas, conforme especificado no Termo de Compromisso/PAR nº 201401770/2014. b)
Aquisição de 2 ônibus rurais escolares - ORE 1 (ônibus Rural Escolar Pequeno 4x4),
conforme especificado no Termo de Compromisso/PAR nº 201401872/2014.
—

Evidências:

Consulta aos Termos de Compromisso/PAR nº 201401770/2014 e nº
201401872/2014, verificação in loco dos veículos com registros fotográficos, bem como
Notas Fiscais descritas no quadro demonstrativo a seguir:

[Fornecedor
~

~~

Descrição do
Produto

Data da Emissão
'Nota Fiscal NF

~~
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Iveco Latin
Amenca Ltda
.

.

Iveco Latm
America Ltda

ônibus escolar com

29/10/2014 transferéncia

1

,

area reservada (box)
para cadeira de rodas

226584

,

. .
Ombus escolar com 4
,

226532

ªâiãscgãsâgªãgãággã)

ônibus r_ural escolar
ORE 1 (Onibus Rural
Escolar Pequeno 4x4)

126168

"

Marcopolo SA

150.000,00

27/07/2015

F

Marcopolo SA

.

bancama em

ônibus rural escolar
ORE 1 (Onibus Rural

28/10/2014 . .
transferenma
bancária em
27/07/2015

150'000’00

Eggfgezrglti-a
bancária em
02/02/2016

211.500,00

fâgªêªªi;
,

126169

.

bancana em
03/03/2016

Escolar Pequeno 4x4)

211.500,00

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

~
'.

‘v

,

í

:'

J

~Programa Caminho da Escola - Óm'bus IWD 4354

.

&.

«.

,

<...—AL
Programa Caminho da Escola - ônibus IWI 6228
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~Programa

Caminho da Escola

—

mbue 68

'

Onibus IWI 6229
da
Programa Caminho*Escola-

Análise da equipe:
As aquisições dos ônibus escolares do Programa PAR TD - Caminho Escola
especificações contidas nos Termos de Compromisso nº 201401770/2014 e
atenderam
201401872/2014. Em Inspeção in loco realizada na Prefeitura Municipal de Viamão/RS, em
22/08/2017, verificou-se a existência dos ônibus, que encontram-se alocados na Secretaria
de Educação, para prestação de serviços de transporte de escolares.
‘as

5.5 Má conservação dos veículos.

Fato:
ônibus do Programa Caminho da Escola, Placa: IUN 8323, adquirido pela
Prefeitura de Viamão/RS por meio de Ação do PAR - Caminho da Escola, encontra-se
sucateado, em condições precárias de uso para o atendimento da clientela do Programa,
contrariando o que estabelece o compromisso firmado pela Prefeitura de garantir a guarda
e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas
(PAR) e adquiridos com recursos federais, e-tamhém está em desconformidade com as
disposições do Código de Trânsito Brasileiro (art.136 e 138 do CTB).
O

Evidências:
Inspeção in loco em 22/08/2017, sendo verificado que o ônibus de placa IUN
8323 apresentou aspecto de abandono, pneu furado ao lado esquerdo do ônibus e ausência
de pneu ao lado direito, cadeiras com estofado rasgado, bem como sinais de mofo. Segue

relatório fotogrático:
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Mt”

ônibus placa IUN 8323 - Programa PAR/I'D Caminho da Escola

~

., ,A».

ônibus placa [UN 8323 « Programa PAR/TD Caminho da Escola

~

Análise da equipe:
o inciso XI dos Termos de Compromisso nº
201401872/2014, & Prefeitura Municipal de Viamão/RS deve "lançar em
patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes,
discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena
de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive
pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário".

Conforme estabelece

201401770/2014

e
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Importante ressaltar que o veículo de placa IUN 8323, encontra-se em
para o transporte de escolares, e a necessidade da Prefeitura
inadequadas
condições
implementar as melhorias necessárias à execução do transporte escolar, bem como cumprir
as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro que regulamenta o transporte de
escolares.

Recomendações:
5.5.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, apresente a DIRAE/FNDE as
medidas que irá adotar com vistas a regularizar a situação do veículo escolar apontado pela
equipe da Auditoria Interna do FNDE no campo "Evidências", devendo a DIRAE acompanhar
as medidas tomadas pela Prefeitura até a completa regularização do fato.

6. Conclusão:
6.1. 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.

6.2. Nas constatações referentes aos subitens 2.7, 3.3, 4.4 e 5.5 foram
veriﬁcadas impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem
atuação das respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações
para atendimento por essas unidades.
6.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.9, 2.1 a 2.6, 2.8, 3.1, 3.2,
4.1 a 4.3, 4.5, 5.1 a 5.4, os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser
levados ao conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender
cabíveis.

6.4. 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.

6.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.
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7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento DIPLA,
para informar à CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

7.2. à DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE); 3 (PDDE) e 5(PAR/I' D), atentando para
o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 2.7, 3.3 e 5.5, devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA)
da Coordenação de Planejamento e Acompanhamento (COPAC) acerca das providências
adotadas com relação às recomendações b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da AUDIT, bem como
demandas outras e denúncias recebidas na Ouvidoria do FNDE.

7.3. à DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
7.4. à DIGAP: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles do item 4 (Proinfância), atentando para o cumprimento da
recomendação constante do subitem 4.4, 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 a recomendação;
b) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de
contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto com as demais determinações e recomendações do TCU e das recomendações
da CGU e dos relatórios da AUDIT, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.

7.5. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.
7.6. à Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 2.7, 3.3 e 5.5; e a DIGAP contida no subitem 4.4.
7.7. à Prefeitura do Município de Viamão/RS, para conhecimento e adoção de
medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no presente Relatório
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de Auditoria.

Em 19/12/2017

~

~

DIVAP/C ORAP/AUDIT

DIVAP/CORAP/AUDIT
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Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminne- à Auditora-Chefe Substituta para anuência.

~

Em

gºi/jm 1k
Fhefe 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 0644547).

~

Auditora—Chefe Substituta
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