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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 35 [2017

PREF MUN DE SAO MIGUEL DO GUAMA PA

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

Auditoria realizada no período de 02

a 06 de

—

—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - OS.
- Anexo III. Temas: Gestão

nº 197/2017, referente ao item 80 do PDAI PAINT/2017
Financeira; Monitoramento e Controle Social.

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício
nº 198/2017, referente ao item 81 do PDAI PAINT/2017 Anexo III. Temas:
2017
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
-

—

- OS

—

PDDE ESTRUTURA /
Programa Dinheiro Direto na Escola
nº
199/2017, referente ao item 82 do PDAI
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 OS
—

—

PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Acessibilidade.

II / PROINFÃNCIA, exercício 2015- OS nº 200/2017, referente ao item
83 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
- PAC

Monitoramento

e

Controle Social.
exercício 2014 - OS nº 201/2017, referente & item extra do PDAI
III. Temas: Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.

- PAR - TD,

PAINT/2017

- Anexo

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 1.189.912,40
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
periodos para cada tema:

D0 EXAMINADO
Gestão Financeira

Controle Social

Janeiro/2017 a outubro/2017
osto/2016

&

outubro/2017

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão Financeira
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 13.312-4, agência nº 2653-0, em
consonância com o Art. 2º do Decreto nº 7507/2011, e o artigo 3º da Resolução CD/FNDE
nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº13.312—4, agência nº 2653-0, Banco do Brasil, meses de
janeiro a outubro de 2017, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
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 7.507/2011 e art. 39 da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente
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ª:

eletrônico.
Fato:
No período observado, janeiro a outubro de 2017, a movimentação dos
ao município a conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em
conta corrente de titularidade dos fornecedores, os quais foram devidamente identificados
conforme os termos do caput do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do
art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

recursos financeiros transferidos

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente n913.312-4, agência nº 2653-0, Banco do Brasil, meses de
janeiro a outubro de 2017, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 13.312-4, agência nº
2653-0, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
4º, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

1ª e 29, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro 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 §§ lª 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 n913.312—4, agência nº 2653-0, Banco do Brasil, meses de
janeiro a outubro de 2017, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 13.312-4, agência nº
2653-0, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, 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 §§ 1º e 2º, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº
44/2011.
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1.4 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 04/05/2017, dentro do prazo para envio
que seria até a data de 05/10/2017, o Parecer da prestação de contas do exercício de 2016,
e afirmou que durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram satísfatoriamente
respondidas pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, com
recibo de envio de prestação de contas, de 10/03/2017, e recibo de Parecer Conclusivo do
CAE, de 04/05/2017; Ata de Reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE, em 03/10/2017.

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, lll, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2003.

1.5 Disponibilização pelo gestor de
atuação do Conselho.

infraestrutura necessária para

Fato:
Conforme verificação "in loco", bem como pela Reunião com membros do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em 03/10/2017, constatou-se que o Conselho vem
recebendo da Prefeitura de São Miguel do Guamá/PA, infraestrutura para execução das
atividades de sua competência tais como: reforma de uma sala para os trabalhos do
Conselho, transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de
suas atividades, e materiais de expediente, conforme previsão do art. 36, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Ofício nº 549/2017-GAB/SEMED, de 12/09/2017, Ofício nº 497/2017—
GAB/SEMED, de 14/08/2017, Ata de Reunião com membros do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, em 03/10/2017, na sede da Secretaria de Educação, com a participação da
equipe de auditoria e representantes do Conselho de Alimentação Escolar.

Análise da equipe:
Questionado em reunião do dia 03/10/2017 sobre
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"
Conselho, o CAE informou (com registro em Ata) à equipe de auditoria que: possui apoio
com material de expediente e cópias quando necessário, bem como quando precisa se reunir
é disponibilizada sala de reunião na estrutura da SEMED, bem como quando é preciso fazer
visitas às escolas é disponibilizado transporte, porém, em relação à capacitação distante da
Sede, os conselheiros desembolsam recursos próprios para despesas com a alimentação".

Com base nos trechos registrados em Ata, verifica-se que o Conselho está
realizando suas funções com apoio da prefeitura, a qual disponibiliza estrutura adequada
para realização das atividades do CAE. Portanto, a estrutura fornecida pela Prefeitura para
a execução das atividades do CAE está em consonância com o previsto no art. 36, da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

1.6

0 Conselho atua regularmente no acompanhamento das ações do

programa.
Fato:
Os documentos apresentados pelo Conselho de Alimentação Escolar - CAE
(Atas de Reunião, Certificados de Formação para Atuação na alimentação Escolar, Plano de
Ação do CAE, Ofícios de Atuação do Conselho junto à SEMED - Ofício nº 31/2017/CAE/SMG;

Ofício nº 30/2017/CAE/SMG; Ofício nº 27/2017/CAE/SMG, Ofício nº 26/2017/CAE/SMG),
indicam que o Conselho vem atuando de acordo com as competências definidas na
legislação vigente, no acompanhamento do objeto do Programa.

Evidências:
Visitas às escolas municipais pela equipe técnica do FNDE no período de 02 à
dos membros do CAE ao questionário aplicado pela equipe de
resposta
06/10/2017,
Auditoria em 03/10/2017, Atas de Reunião; Certificados de Formação para Atuação na
alimentação Escolar; Ofícios de Atuação do Conselho junto ‘a SEMED - Oficio nº
31/2017/CAE/SMG; Ofício nº 30/2017/CAE/SMG; Ofício nº 27/2017/CAE/SMG, Oficio nº
26/2017/CAE/SMG.

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

do CAE em 03/10/2017 demonstram que o Conselho realizou visitas nas escolas procedendo
a regular verificação da distribuição, entrega, armazenamento dos gêneros
alimentícios, 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.

1.7 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de São Miguel
do Guamá/PA, no período de 02 a 06/10/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda
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nas escolas visitadas: E.M. Jovita Aurora de Paiva Batista, E.M. Luiz Faustino de Nunes,
E.M. Professora Raimunda Miranda Barbosa dos Santos, E.M. José Ferreira Farias, e
Professora Izaura Costa, em consonância com os repasses realizados pelo FNDE de janeiro
a setembro de 2017, à conta do Programa de Alimentação Escolar. Conforme verificação in
loco nas escolas da rede municipal de ensino restou evidenciada a oferta 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:
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EM. Luiz Faustino-alimentação armazenada

na despensa

' ' aimunda Miranda-Alimentação
.

armazenada na

despensa

Análise da equipe:
Em inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do município de São Miguel
do Guamá/PA, no período de 02 a 06/10/2017, 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, controle de
recebimento de gêneros alimentícios) e 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.

1.8 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
A equipe de fiscalização constatou em visita às escolas municipais E.M. Jovita
Aurora de Paiva Batista, E.M. Luiz Faustino de Nunes, EM. Professora Raimunda Miranda
Barbosa dos Santos, EM. José Ferreira Farias, e E.M. Professora Izaura Costa, ocorridas no
período de 02 a 04/10/2017, a estocagem de alimentos de maneira inadequada, com
depósitos com pouca ou nenhuma ventilação nas instalações de guarda dos alimentos, e
outros com dimensões pequenas, tornando-os abafados. Também verificou-se, em algumas
escolas, gêneros alimentícios guardados junto a materiais alheios à alimentação tais como
gás de cozinha e produtos de limpeza, bem como produtos guardados ainda nas caixas ou
nos sacos dos fardos.

Evidências:
Relatório fotográfico, conforme amostra a seguir:
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EM. Izaura Costa-ahmentaçao amontoada e amda em plasticos
~

papelões.

EM. Luiz Faustino-alimentaçâo

a'mda em caixas.

a;
:.:—::>...»MMJL—

.

6

'.

'

EM. josé Ferreira Farias-alimentaçao ainda em plastxcos

e

papelões

~

~~
E.M. Luiz Faustino-livros, cadernos, papéis junto à alimentação.
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E.M. Raimunda Miranda-gás de cozinha junto à alimentação.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 037-001/2017, de 04/10/2017, a
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA apresentou, por meio do Ofício nº
184/2017, de 13/10/2017, as seguintes justificativas:

No que diz respeito a estocagem de alimentos de maneira inadequada, com
depósitos com pouca ou nenhuma ventilação nas instalações de guarda
alimentos e outras com dimensões pequenas, tornando—os abafados. Em
virtude ao exposto vale ressaltar que a gestão está tomando conhecimento
das estruturas físicas das escolas, bem como esta sendo feito um
mapeamento, através de um relatório da Câmara de Inspeção do Conselho
Municipal de Educação, para atender as devidas exigências das escolas por
meio do executivo, tendo assim, um melhor ambiente e consequentemente dar
um adequado armazenamento aos gêneros alimentícios.

Outrossim, foi verificado, em algumas escolas, gêneros alimentícios
guardados junto a materiais alheios a alimentação tais como: gás e produtos
de limpeza, bem como produtos guardados ainda em caixa ou sacos dos
fardos. No que diz respeito ao armazenamento dos géneros alimentícios
guardados junto a materiais alheios, o município está realizando formações
com as merendeiras e gestores por escolas, assim reafirmando as boas
práticas de manipulação de alimentos, onde neste treinamento/ formação
relata o armazenamento dos gêneros separados dos outros produtos (material
de limpeza, gás de cozinha e qualquer material que não faça parte dos
gêneros alimentícios), assegurando assim um armazenamento correto para a
qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Também nessas formações e'
orientado e reafirmado sobre a estocagem dos produtos que contenham
embalagens secundárias, na qual estas devem ser retiradas para melhor
estocagem dos alimentos. Segue em anexo algumas frequências de formação
nas escolas.
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Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura corrobora & constatação apresentada. Nos
esclarecimentos é especificado que "o município está realizando formações com as
merendeiras e gestores por escolas, assim reafirmando as boas práticas de
manipulação de alimentos, onde neste treinamento/ formação relata o armazenamento dos
gêneros separados dos outros produtos (material de limpeza, gás de cozinha e qualquer
material que não faça parte dos gêneros alimentícios ". Essas ações citadas pela Prefeitura
são boas práticas para melhorar a execução do programa, porém precisam ser efetivamente
implementadas.
A Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que dispõe sobre o atendimento
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar PNAE, estabelece, em seu art. 33, caput e § 4, que:
—

Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE
deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela

Art. 33

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.
—

§49 Cabe às EEx. ou às UEx. adotar medidas que garantam a aquisição, o
transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas
condições higiênicosanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo

Programa.

Diante do exposto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.8.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
fotográfico pertinente a cada uma das escolas Visitadas pela Auditoria Interna do FNDE, de
forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com Vistas a sanar as falhas apontadas
pela equipe da Auditoria.
1.9 Depósito de unidade escolar sem alimentação escolar.

Fato:
Em visita à escola EM. josé Correa de Almeida, ocorrida em 03/10/2017,
verificou—se que o depósito de merenda escolar estava desabastecido de gêneros
alimentícios. Destaque-se que naquele momento da visita da equipe de auditoria do FNDE, &
escola estava em funcionamento normal, porém, sem alimentaçâo escolar.

Evidências:
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Ausência de alimentos na despensa.

Ausência de alimentos na despensa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 037—001/2017, de 04/10/2017, a
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA apresentou, por meio do Ofício nº
184/2017, de 13/10/2017, as seguintes justificativas:

item, informo que essa semana do 02 a 04/10/201 7 foi a
semana de entrega da alimentação escolar no município de São Miguel do
Guamá, e que no dia 05 de outubro foi feito a entrega na escola. Segue em
anexo a guia de entrega.

No que diz

a este

Análise da equipe:
A documentação anexa realmente demonstra que foram distribuídos generos
alimentícios na E.M. José Correa de Almeida em 05/10/2017. Em que pese essa justificativa
da Prefeitura, a época da auditoria, conforme mostrados nas fotos do campo "evidências",
& E.M. José Correa de Almeida, estava desprovida de alimentação naquele dia de Visita da
equipe de auditoria.

Segundo o art. Sº, II, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/00/2013, a
Entidade Executora (Município) é responsável pela execução do PNAE, inclusive pela
utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela
prestação de contas do Programa, pela oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo
800 horas/aula, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,
e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados.
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
1.9.1 A DIRAE

Orientar

a

Prefeitura Municipal para observar

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,

e

os

preceitos da

alterações posteriores, quanto à oferta de
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alimentação escolar nos 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR exercício 2017

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

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 206.119,83
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 1000 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
Gestão Financeira

onitoramento
Controle Social

017 a setembro/2017

aneiro/2015

&

maio/2017

osto/2013 a maio/2017

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Acessibilidade, 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:
Os repasses dos recursos

financeiros ao Programa foram mantidos
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movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº
9.564-8, Agência nº 2.653-0, em consonância com 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 9.564-8, Agência nº 2.653-0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na Conta Corrente nº 9.564-8, Agência nº 2.6530, do Banco do Brasil SA, especifica 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:
No período observado, a movimentação dos recursos financeiros transferidos
ao Município a conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ocorreu
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores, os quais foram devidamente identificados conforme os termos do caput do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 29 do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 9.564—8, Agência nº 2.653-0, especifica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente n99.564-8, agência
nº 2.653-0, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou-se a adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo Zª, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

2.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª

e 29,

Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

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

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
9.564—8, Agência nº 2.653-0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

bancários da Conta Corrente nº
Análise da equipe:

Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 9.564—8, Agência nº
2.653-0, do Banco do Brasil SA, especifica do Programa, evidenciou—se que não houve
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 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

2.4 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 10/03/2017, o CACS/FUNDEB emitiu o Parecer da prestação de
contas do exercício de 2016 na data de 20/07/2017, dentro do prazo para envio que seria até
a data de 05/10/2017, 0 Parecer da prestação de contas do exercício de 2016, e afirmou que
durante a apreciação das contas, as dúvidas surgidas foram satisfatoriamente respondidas
pela Prefeitura.

Evidências:
Tela de consulta do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, com
recibo de envio de prestação de contas, de 10/03/2017, e recibo de Parecer Conclusivo do
CACS/FUNDEB, de 20/07/2017; Ata de Reunião com membros do CAOS/FUNDEB, em
03/10/2017.

Análise da equipe:
teve acesso aos documentos e atos da execução do Programa para
avaliação e emissão de parecer definitivo sobre a prestação de contas, conforme previsto no
§ 69, do art. 14, da Resolução CD/FNDE/MEC nº 05 de 28/05/2015.
O Conselho

2.5 Conformidade na constituição do Conselho.

Fato:
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época da auditoria, que a composição do CACS/FUNDEB,
nomeado segundo o Decreto Municipal nº 066/2017, de 26/06/2017, estava atualizada nos
sistemas do FNDE, segundo consulta ao sitio do FNDE, aba CAOS/FUNDEB, em 29/09/2017,
bem como a composição do conselho está de acordo com o artigo 24 da Lei 11.494/2007.

Verificou-se,

à

Evidências:

Consulta ao Sitio do SIMEC/MEC (cadastro do CACS/FUNDEB) em
29/09/2017; e Decreto Municipal nº 066/2017, de 26/06/2017.
Análise da equipe:
A atual constituição do conselho, nomeado por meio do Decreto Municipal nº
066/2017, de 26/06/2017,está de acordo com a legislação vigente, bem como a composição
está atualizada nos registros do sitio do FNDE, aba CAOS/FUNDEB. As alterações dos
membros do Conselho foram informadas ao FNDE, e a composição está em consonância
com o disposto do artigo 24 da Lei 11.494/2007.

2.6 Disponibilização pelo gestor de infraestrutura necessária para
atuação do Conselho.
Fato:
Conforme verificação "in loco", hem como pela Reunião com membros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em
03/10/2017, constatou-se que o Conselho vem recebendo da Prefeitura de São Miguel do
Guamá/PA, infraestrutura para execução das atividades de sua competência tais como:
reforma de uma sala para os trabalhos do Conselho, e materiais de expediente, conforme
previsão do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Ata de Reunião, de 03/10/2017, realizada entre a equipe de auditoria e os
membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
—
CAOS/FUNDEB e item 15 do Relatório de Gestão, constante no Sistema de Gestão de
Conselhos— SIGECON/FNDE.

Análise da equipe:
Questionado em reunião do dia 03/10/2017 sobre o apoio logístico ao
Conselho, o CACS/FUNDEB informou (com registro em Ata) à equipe de auditoria que:
"possui apoio com material de expediente e cópias quando necessário, bem como que a
Prefeitura está montando a sala de trabalho do CACS/FUNDEB no ambiente da SEMED".
Com base nos trechos registrados em Ata, verifica—se que o Conselho está
realizando suas funções com apoio da Prefeitura, a qual disponibiliza estrutura adequada
para realização das atividades do CACS. Portanto, a estrutura fornecida pela Prefeitura para
a execução das atividades do CACS está em consonância com o previsto no § 10, do art. 24,
da Lei 11.494 de 20/06/2007.

*
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2.7 Evidência documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
De acordo com as Visitas "in loco" da equipe de auditoria do FNDE e
documentação analisada referente ao período de março a setembro 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$ 206.119,83
(duzentos e seis mil, cento e dezenove reais e oitenta e três centavos) dos recursos da conta
específica do PNATE, para a realização de despesas com a contratação de empresa
especializada de transporte escolar para cumprir diversas rotas de transporte, conforme
verificação nos documentos que comprovam as despesas (constantes no campo evidências):
extratos da conta bancária respectiva, notas fiscais, notas de empenho, e verificação in loco
do transporte escolar nas escolas.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 9.564-8, Agência nº 2.653-0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017. Notas de Empenho nºs 10050114, 10050111.
Notas ﬁscais conforme a seguir:

OTA FISCAL

.E. DE LIMA—EPP

COOPERATIVA DE
SPORTE

ODOVIÁRIO DO
RODUTOR RURAL _PA

TA

080

14/06/2017

64.293,24

094

05/07/2017

29.224,20

107

30/08/2017

32.146,82

589

16/06/2017

7.788,00

624

11/07/2017

7.434,00

Relatório fotográfico a seguir:

~

Oferta de transporte escolar.

ALOR R$

Oferta de transporte escolar.
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Análise da equipe:
Em Inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do Município E.M. Jovita
Aurora de Paiva Batista, E.M. Luiz Faustino de Nunes, E.M. Professora Raimunda Miranda
Barbosa dos Santos, E.M. José Ferreira Farias, e Professora Izaura Costa, no período de 02
a 04/10/2017, verificou-se que houve evidências de oferta de Transporte Escolar aos
estudantes da rede Municipal de Ensino no período março a setembro, sendo constatado,
ainda, por análise dos documentos disponibilizados pela Prefeitura (notas fiscais e notas de
empenho), que a contratação do transporte escolar ocorreu com recursos do PNATE.

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2014

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, CAMINHO DA ESCOLA.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.777.066,14
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Plano de Ações
Termo de Compromisso nº 10117/2012, 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 -

Articuladas

- PAR,

PDAI.

As questões referentes a ao tema Gestão Financeira foram examinadas
considerando o seguinte período:

TEMA

P

Gestão Financeira

ODO EXAMINADO

aneiro de 2014 a Outubro de 2014

Informação:
As questões apreciadas contextualizam o tema Gestão Financeira 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:
Os repasses dos recursos

financeiros ao Programa foram mantidos
u
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movimentados em conta corrente específica aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº
18.482-9, Agéncia nº 2.653-0, 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 18.482-9, Agéncia nº 2.653-0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na Conta Corrente nº 18.482—9, Agência nº
2.653-0, do Banco do Brasil SA, específica do programa, conforme previsto no Art. 2º do
Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Os recursos financeiros

3.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

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

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 18.482-9, Agência nº 2.653—0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta correntenº 18.482—9, Agéncia nº
2.653-0, 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

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a outubro de 2017, não houve débitos de tarifas
bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ lº e 29, respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
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Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 18.482-9, Agência nº 2.653—0, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 18.482—9, Agência nº
2.653—0, do Banco do Brasil SA, específica do Programa, evidenciou-se que não houve
débitos pertinentes à tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente específica,
bem os recursos foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não
utilizados, em consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/201 1.

3.4 Comprovação documental da utilização dos recursos do Programa.

Fato:
Verificou-se que foram utilizados recursos repassados pelo FNDE à conta do
PAR/TD - Caminho da Escola na aquisição de ônibus escolares do Caminho Escoia, sendo: 2
Onibus Rural Escolar ORE 3 (ônibus Rural Escolar Grande) e 2 ônibus Escolar com ORE 2
(ônibus Rural Escolar Médio), conforme especificado no Termo de Compromisso/PAR nº
10117/2012, pactuado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, à
conta do Programa do PAR - TD/2013.

Evidências:
Consulta ao Sistema SIMEC, em 29/09/2017
no quadro demonstrativo a seguir:

Notas Fiscais descritas

LATIN AMÉRICA

278693

27/08/2013

ALOR R$
237.780,00

E COM. LTDA

278712

7/08/2013

237.780,00

727

13/02/2014

250.500,00

736'

13/02/2014

250.500,00

OTA FISCAL

-

e

CEDES-BENZ DO
BASIL LTDA

A

Análise da equipe:
As aquisições dos ônibus escolares do Programa PAR TD - Caminho Escola
atenderam às especificações contidas no Termo de Compromisso/PAR nº 10117/2012.
Em Inspeção in loco, realizada na Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, em
03/10/2017, verificou-se a existência dos ônibus, que encontram-se alocados na Secretaria
de Educação, para prestação de serviços de transporte de escolares.
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4. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA DO CAMPO, ESCOLA
E
ACESSÍVEL 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 f'manceiros:R$ 99.100,00
Extensão dos exames:

Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa
PDDE/Acessibilidade, tendo por base as observações in loco e a aplicação de questionários
padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Plano
Detalhado de Auditoria Interna PDAI.
—

A verificação considerou os seguintes períodos para cada tema:
ODO EXAMINADO
Dezembro/2016

Gestão Financeira

&

setembro/2017

aneiro/2 0 1 5 a setembro/20 1 7

Monitoramento

0/2014 a setembro/201 7

ili da de

Informação:
As questões apreciadas contextualizam os seguintes Temas: Gestão
Financeira, Acessibilidade 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:

financeiros transferidos ao Programa PDDEAcessibilidade foram mantidos e movimentados exclusivamente em conta corrente
específica das Unidades Executoras das escolas E.M. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
E.M. Bela Vista, EM. Santa Rita de Cássia, EM. Luiz Faustino Nunes, ELM. Joana Gomes
Portel, no período de janeiro de 2016 a setembro de 2017, em consonância com o artigo 39
Os repasses dos recursos

da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
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Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários, das
seguintes Unidades Executoras:

Banco do Brasil SIA

Unidade Executora

Agência

gonta
orrente

~

Período
~ ~

E.M. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro

19707-6

E.M. Bela Vista

19663-0

EM. Santa Rita de Cássia

2653'0

19662-2

~

01/12/2016 a 31/10/2017
08/11/2016 a 31/1—072017

~ ~~
08/11/2016

ª 31/10/2017

E.M. Luiz Faustino Nunes

19660—6

08/11/2016 a 31/10/2017

EM. Joana Gomes Portel

19659-2

08/11/2016 a 31/10/2017

Análise da equipe:
Os recursos

financeiros transferidos pelo FNDE

à

conta específica do

Programa de cada Unidade Executora são mantidos e movimentados nas contas específicas
do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

4.2 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

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

Fate:
No período de dezembro de 2016 a setembro de 2017 não houve débitos de

tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes das Unidades Executorasdas
escolas E.M. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, E.M. Bela Vista, E.M. Santa Rita de
Cássia, E.M. Luiz Faustino Nunes, EM. Joana Gomes Portel que receberam recursos do
Programa; 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:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários, das
seguintes Unidades Executoras:

do Brasil SIA
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E.M. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro

19707-6

01/12/2016 a 31/10/2017

EM. Bela Vista

19663-0

08/11/2016 a 31/10/2017

EM. Santa Rita

de Cássia

2653-0

19662-2

E.M. Luiz Faustino Nunes

19660-6

E.M. Joana Gomes Portel

19659-2

08/11/2016 a 31/10/2017
08/11/2016 a 31/10/2017
08/11/2016

ª 31/10/2017

Análise da equipe:

Verificou-se que durante o período analisado de execução do PDDEAcessibilidade não houve débitos de tarifas bancárias da conta corrente específica das
Unidades Executoras verificadas, 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.
4.3 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras (UExs) escolas E.M. Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, E.M. Bela Vista, E.M. Luiz Faustino Nunes, E.M. Joana Gomes Portel que
receberam recursos do FNDE no período de julho de 2016 a dezembro 2016, efetuaram os
pagamentos das despesas com recursos do PDDE Acessibilidade mediante a emissão de
cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e art. 4º da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011, os quais determinam que a movimentação dos recursos do
Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente
de titularidade dos fornecedores devidamente identificados.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referentes aos extratos bancários, das
seguintes Unidades Executoras:

do Brasil SIA

dade Executora

Corrente
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lEM.

~
~

~

Nossa Senhora do

Perpétuº Socorro
E.M. Bela Vista

[2653 0

EM. Luiz Faustino Nunes

~

j

E.M. Joana Gomes Portel

~

19707-6

01/12/2016 a 31/10/2017

[196630

08/11/2016 a 31/10/2017

[

19660-6
19659-2

08/11/2016 a 31/10/2017
08/11/2016

ª 31/10/2017

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras
ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº44/2011.
Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os critérios de
repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), autoriza a Prefeitura a
utilizar cheques na movimentação financeira conforme está fixado no § 2º do Art. 14 da
citada Resolução:

referida no parágrafo anterior, as UEx
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo.”.
""§

29 Independentemente da condição

Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta Autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, e nem às UEX, tendo
em vista que seus atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4.4 Ausência do plano de ações para execução dos recursos do
Acessibilidade.

PDDE—

Fato:
Verificou—se que as escolas executores do PDDE Acessibilidade não
elaboraram o plano de ações ou documento similar para a execução de despesas
relacionadas a bens e serviços objetos do programa. Formalmente este plano é conhecido
como "Plano de Atendimento" e é disponibilizado no sítio do Ministério da Educação.

Evidências:
Ofício nº 184/2017, de 13/10/2017, que respondeu à Solicitação de Auditoria

nº 037-001/2017, de 04/10/2017.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 037-001/2017, de 04/10/2017, a
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA apresentou, por meio do Ofício nº
184/2017, de 13/10/2017, as seguintes justificativas:

Programa Escola acessível visa promover condições de acessibilidade ao
ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e à comunicação e
informação nas escolas públicas de ensino regular.
O

Município de São Miguel do Guamá através da Secretaria de Educação foi
contemplado pelo programa na gestão passada com Cinco Escolas sendo que
as mesmas não obtiveram nenhuma informação a cerca de como seria
executado o recurso vindo para escola por meio da Escola Acessível.
O

Neste ano de 2017, na nossa atual gestão mais 4 escolas foram contempladas
com o programa, sendo que neste momento estamos fazendo as devidas
observações e orientações para que as mesmas possam construir o seu plano
de ação a fim de realizarem as devidas modificações na escola e adquirirem
materiais adequados para nosso alunado que necessitam desse atendimento
do programa.

Análise da equipe:
A ausência de plano de ação da Escola ou documento similar para execução
dos recursos do PDDE-Acessibilidade evidencia fragilidade no planejamento por parte dos
gestores das unidades executores, o que pode acarretar prejuízo ao programa tendo em
vista o plano serve orientação para a execução dos recursos financeiros.
Segundo o artigo 59 da Resolução/CD/FNDE nº 19, de 21 de maio de 2013:

Para fins de monitoramento por parte da SECADI/MEC, as UEX,
representativas das unidades educacionais de que trata o art. lº, deverão
elaborar Plano de Atendimento por meio do Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC),
disponível no sítio simec.mec.gov.br.
Portanto, permanece a presente constatação.

Recomendações:
4.4.1. A DIRAE:

Orientar as Unidades Executoras das escolas de São Miguel do Guamá/PA
para que, antes da execução dos recursos financeiros recebidos, elaborem plano de ação da
Escola ou documento similar para execução dos recursos do PDDE-Acessibilidade.

5. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
2015
exercício
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Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 450.171,83
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 1030 e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

Tema - Período Examinado
aneiro a

Gestão Financeira

osto de2017

aneiro a Agosto de2017

onitoramento

Informação:
DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:

-

] Situação da

Global

L

7090/2013 12/12/2017

1006456 1.808.141,90

71.221,29

15%

7436/2013 15/02/2018

1006598 1.795.717,62

1.652.060,21

2%

7436/2013 15/02/2018

1006599 1.793.374,01

9968/2014 15/05/2018

1014550 1.609.061,23

355,70

55%
0%

reform

As questões apreciadas contextualizam os 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:
No período verificado, os repasses dos recursos financeiros ao Programa,
correspondentes à construção das obras firmadas no Termos de Compromisso nºs

N
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7090/2013 (ID 1006456) e 7436/2013 (IDs 1006598 e 1006599), foram mantidos e
movimentados em conta corrente aberta no Banco do Brasil, específica do Programa, em
consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE e extratos bancários das conta corrente
nº 18.824-7, agência 2653-0, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 18.824-7, agência
2653-0, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se & movimentação dos
recursos exclusivamente por meio eletrônico em consonância com o artigo 2º , do Decreto
nº 7507/2011 e no artigo 4º , da Resolução nº 44/2011.

5.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eietrônico.
Fato:
A movimentação dos recursos correspondentes à construção das obras
firmadas no Termos de Compromisso nºs 7090/2013 (ID 1006456) e 7436/2013
(IDs 1006598 e 1006599), foi realizada exclusivamente por transferência eletrônica, 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 e extratos bancários das conta corrente
nº 18.824-7, agência 2653-0, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 18.824-7, agência
2653-0, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou-se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo
4°, da Resolução nº 44/2011.

5.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
período de execução do PROINFÃNCIA, correspondente à
construção das obras firmadas no Termos de Compromisso nºs 7090/2013 (ID 1006456)
e 7436/2013 (IDs 1006598 e 1006599), não houve 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 2º,
respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Durante

o
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Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE e extratos bancários das conta corrente
nº 18.824-7, agência 2653-0, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários das contas mencionadas no campo
evidência, Banco do Brasil, não houve 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
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

§§

lº e 2ª,

5.4 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação - SIMEC, em 29/09/2017, verificou-se que a empresa
contratada pelo FNDE incluiu no SIMEC restrições e inconformidades relacionadas às obras
elencadas no campo evidência, em situação 'aguardando providências e/ou correções' sem a
devida adoção de providências por parte da Prefeitura, desde dezembro de 2017,
contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações
posteriores.

Evidências:
Telas de consulta ao SIMEC, realizada em 29/09/2017, nas obras conforme
quadro demonstrativo:

ID

Mês/ano de inclusão da(s)

OBRA

TC

restrição(ões)/inconformidade(s)
~~

~

1006456

7090/2013

1006598

7436/2013

1006599

7436/2013

creChe P”
Escola 1

24/01/2017 , 03/03/2017

ºmªhª Prº

05/12/2016, 24/01/2017, 18/07/2017

Escola 2
Creche Pré
Escola 3

35/12/2016, 24/01/2017
~

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC - Obras 2.0, constam apontamentos de
'restrições e inconformidades' desde dezembro de 2013, referentes à execução das obras de
construção das unidades do Proinfância, sem a devida manifestação e/ou adoção de
providências por parte da Prefeitura, contrariando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 13,
de 08/06/2012, e alteraçãoes posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de
transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2. É importante
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destacar que a Prefeitura não se manifestou acerca das medidas efetivas para promover a
regularização dos fatos apontados no SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.4.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA que garantam o imediato saneamento das
inconsistências (restrições e inconformidades) e a adequada continuidade da execução das
obras das unidades do Proinfância e a consumação da política pública, adotando ainda, se
necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

5.5 Obra(s) com execução paralisada.

Fato:
Em verificação 'in loco' realizada nas obras do Proinfância relacionadas
aos Termos de Compromisso nºs 7090/2013 (ID 1006456) e 7436/2013 (IDs 1006598
e 1006599), verificou-se que as mesmas encontram-se paralisadas, sem previsão para
reinicio, porém, ainda com termos de compromissos vigentes, contrariando o disposto na
letra 'a', do Inc III, do Art. 59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012.

Evidências:

Inspeção 'in-loco' realizada nas obras de construção do
Proinfância relacionadas aos Termos de Compromisso nºs 7090/2013 (ID 1006456)
e 7436/2013 (IDs 1006598 e 1006599).

Ofício nº 184/2017 da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA, de
13/10/2017, que respondeu a Solicitação de Auditoria nº 037—001/2017, de 04/10/2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 037-001/2017, de 04/10/2017, a
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/PA apresentou, por meio do Ofício nº
184/2017, de 13/10/2017, as seguintes justificativas:

Diante das irregularidades inseridas, este Município notificou a empresa do
CONSÓRCIO PIB para esclarecimentos quando ao abandono da obra e as
irregularidades apontadas no laudo de vistoria técnica assinado pela arquiteta
atual do município Maruza Baptista, que se encontra em anexo. Porém, não
obteve resposta.

Diante da ausência de resposta da empresa e o abandono das obras que se
arrasta há anos, a Procuradoria do Município ajuizou duas ações de
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improbidade administrativa contra o ex-gestor e o CONSÓRCIO PIB perante a
Justiça Federal de Paragominas, conforme documentos em anexo.

Análise da equipe:
Os esclarecimentos corroboram a constatação. As obras paralisadas e
inacabadas descumprem o disposto no artigo Sº Inc III Ietra "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 popul ção, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes para a
conclusão da(s) obra(s)". Com a descontinuidade de execução e a ausência de reinício das
obras, observa-se potencial perda de investimentos já realizados caracterizando assim o
prejuízo ao erário. Dessa forma, mantém—se a constatação

Recomendações:
5.5.1 A DIGAP

Avaliar a situação de cada obra, notificando a Prefeitura para que, em prazo
certo, retome prontamente de forma a concluir o objeto e consumar a entrega da política
pública. Caso não se obtenha êxito na medida proposta, não sendo possível garantir a
continuidade das obras, adotar iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal,
acionando, se necessário, a Diretoria Financeira, para que adote ações quanto à Tomada de
Contas Especial.

6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos 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 1.8, 1.9, 4.4, 5.4 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 1.7, 2.1 a 2.7, 3.1 a 3.4,
4.1 a 4.3, 5.1 a 5.3 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.
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6.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar 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 17/1 1/2015;
7.2. à DIRAE: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE), 3 (PAR), 4 (PDDE-Acessibilidade)
atentando para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.8, 1.9 e 4.4
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLAJCOPAC 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 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.

7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/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 aquele do item 4 (PROINFÃNCIA); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 5.4 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; c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU
e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
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7.5. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete.

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

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 1.8, 1.9 e 4.4; e à DIGAP, contidas nos subitens 5.4 e 5.5.

Em 03/11/2017

~~

DI‘v’AP/CORAP/AUDIT
~

~~

"AP/CORAP/AUDIT
‘x

\
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 35 /2017
DESPACHO

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

/

Em

~

Qua] [Z
“chefe da DIVAP

\

\i
,

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 0644621).

Emª/Jg

ll
Auditora-Chefe Substituta
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