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Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 36 /2017

PREF MUN DE CAPITAO POCO PA

a 13 de outubro de 2017, com o objetivo
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 09

de

verificar

a execução dos

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - 08.
nº 202/2017, referente ao item 84 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão
Financeira; Monitoramento e Controle Social.
-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício
nº
203/2017, referente ao item 85 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas:
2017 OS
Gestão Financeira; Monitoramento e Controle Social.
—

—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTURA /
ACESSIBILIDADE, exercício 2016 OS nº 204/2017, referente ao item 86 do PDAI
-

—

-

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

II / PROINFÁNCIA, exercício 2014 - OS nº 205/2017, referente ao item
87 do PDAI PAINT/2017 - Anexo III. Temas: Gestão Financeira; Contingenciamento;
—

Monitoramento

PAC
e

Controle Social.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 837.529,00
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Extensão dos exames:
Verificação dos mecanismos de controle da execução do Programa Nacional
de Alimentação Escolar PNAE, tendo por base as observações in loco e a aplicação de
questionários padronizados elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos
no Plano Detalhado de Auditoria Interna - PDAI. A verificação considerou os seguintes
períodos para cada tema:
—

ODO EXAMINADO
Gestão Financeira

aneiro/2017

&

Controle Social

meiro/2016

a

osto/2017
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
específica do Programa.

e

movimentados exclusivamente na conta

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 21.298-9, agência nº 0815-X, em
consonância com o Art. 2º do Decreto nº 7.507/2011, e o artigo Bº 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 21.298-9, agência nº 0815-X, Banco do Brasil, meses de
janeiro a agosto 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. Bº da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

1.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente

por meio

eletrônico.
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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 49 da Resolução CDIFNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº
7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da conta corrente nº 21.298—9, agência nº 0815-X, Banco do Brasil, meses de
janeiro a agosto de 2017, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 21.298-9, agência nº
0815—X, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, evidenciou—se & adequação das
movimentações financeiras ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo
49, da Resolução nº 44/2011.

1.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lº e

2ª, Art. 49 da Resolução (ID/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 §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º 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 21.298-9, agência nº 0815-X, Banco do Brasil, meses de
janeiro a agosto de 2017, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 21.298—9, agência nº
OBIS—X, Banco do Brasil S.A, específica do Programa, constatou—se que . ão 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 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, constatou-se que o Conselho vem recebendo da
Prefeitura de Capitão Poço/PA, infraestrutura para execução das atividades de sua
competência tais como: sala (não exclusiva) disponibilizada pela SEMED para execução dos
trabalhos do Conselho, material de expediente e cópias quando necessário, conforme
previsão do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013. No entanto, em relação ao
transporte para acompanhamento in loco do programa, o Conselho afirmou que, durante sua
gestão, ainda não solicitou transporte para para fazer visitas às escolas

Evidências:
Ata de reunião realizada na SEMED de Capitão Poço/PA, com a participação
da equipe de auditoria e representantes do Conselho de Alimentação Escolar e Relatório
fotográfico & seguir;

F3.

~

Computador e impressora dispombilizado.

Análise da equipe:
Questionado em reunião sobre o apoio logístico ao Conselho, o CAE informou
(com registro em Ata) à equipe de auditoria que: " possui apoio com material de expediente
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cópias quando necessário, bem como quando precisa se reunir é disponibilizada sala de
reunião na estrutura da SEMED, porém não existe uma sala própria para os Conselhos, (...),
que ainda não foi solicitado transporte para fazer visitas às escolas"
e

Com base nos trechos registrados em Ata, verifica-se que o Conselho está
realizando suas funções com apoio da prefeitura, a qual disponibiliza estrutura 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.

1.5 Ausência de apresentação da prestação de contas no prazo

estabelecido.
Fato:
Verificou-se que Prefeitura Municipal de Capitão Poço não apresentou a
prestação de contas, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE,
exercício de 2016, no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, e
consequentemente, o Conselho de Alimentação Escolar-CAE não emitiu o Parecer sobre a
prestação de contas no Sistema SIGECON, sendo que o prazo para envio do parecer do
—

Conselho seria até a data de 05/10/2017.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do FNDE, SIGPC - Acesso Público Sistema de
Gestão de Prestação de Contas, relacionada ao município de Capitão Poço/PA, consulta
realizada em 22/09/2017.
—

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA não apresentou a prestação de
contas, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no Sistema de
Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, exercício de 2016.

Com a não apresentação de contas, o CAE não emitiu o Parecer no sistema
SIGECON sobre a prestação de contas de 2016.
O município foi notificado pelo FNDE a prestar contas, constando no SIGPC o
status de "Notificado por Omissão" na aba relacionada a situação de prestação de contas do

SIGPC,

Registre-se que

o

prazo para envio do parecer do CAE seria até a data de

05/10/2017.

A ausência de prestação de contas contraria o disposto no Art. 45
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que determina o prazo para a EEx. prestar
contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas SiGPC Contas Online , bem como
define que cabe ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a prestação de contas no Sistema
de Gestão de Conselhos - SIGECON, determinando também prazo para emissão do parecer.
—
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Recomendações:
1.4.1. A DIRAE

Notificar a Prefeitura e o CAE para que atente na apreciação das contas e o
registro da emissão do parecer ocorra no prazo previsto, conforme disposto na Resolução
CD/FNDE/MEC nº 10, de 09 de agosto de 2017.

1.6 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
A equipe de fiscalização constatou em Visita às escolas municipais E.M.
Professora Fátima Oliveira,E.M. Walmeíre Borges, EM Mariana das Graças da Silva, Creche
Seninha, ocorridas no período de 10 e 11/10/2017, a estocagem de alimentos de maneira
inadequada, com depósitos com pouca 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 produtos de
limpeza, bem como produtos guardados ainda nas caixas ou nos sacos dos fardos.

Evidências:
Relatório fotográfico, conforme amostra a seguir:

_]

to à alimentação.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038—001/2017, de 11/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2 01 7, as seguintes justificativas:
Mediante as observações feitas no município pela equipe de auditoria do FNDE, onde
a equipe relata condições inadequadas para o armazenamento dos gêneros
alimentícios nas escolas. O Município justifica o ocorrido, descrevendo que o
município iniciou uma gestão, e com a ajuda dos parceiros e demeias profissionais
assim como da equipe do FNDE, vem tomando as providencias na questão de adequar
os espaços determinados nos padrões, tanto nível SEMED como a nível escolas. E
essa adequação mesmo sendo prioridade requer tempo. Mas a gestão se compromete
em adequar os espaços de armazenamento de todos os itens em determinado padrão
para atender as orientações do Programa e atender de forma responsável a população
que será beneficiada com o PNAE.

Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura demonstra que o munícipio pretende adequar os
espaços das escolas para melhorar a estocagem dos alimentos. Essa justificativa corrobora a
constatação apresentada. Nos esclarecimentos é especificado que o município "vem
tomando as providencias na questão de adequar os espaços determinados nos padrões,
tanto nível SEMED como a nível escolas. E essa adequação mesmo sendo prioridade requer
tempo. Mas a gestão se compromete em adequar os espaços de armazenamento de todos os
itens em determinado padrão para atender as orientações do Programa e atender de forma
responsável a população que será beneficiada com o PNAE. 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 Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA do Ministério da Saúde MS e pelo Ministério da

Art. 33

—

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, aguardando a implementação
das medidas saneadoras.

Recomendações:
1.6.1 Á DIRAE

\\
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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.
1.7 Evidências de oferta de alimentação escolar nas escolas visitadas.

Fato:
Em visita técnica da equipe de auditoria do FNDE ao município de Capitão
Poço/PA, no período de 09 a 13/10/2017, foi verificada a execução e oferta de merenda nas
escolas visitadas: EM. Professora Fátima Oliveira,E.M. Walmeire Borges, E.M Mariana das
Graças da Silva, Creche Seninha, ocorridas no período de 10 e 11/10/2017, 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:

Análise da equipe:
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Em inspeção in loco nas escolas da rede de ensino do municipio de Capitão
Poço/PA, no pen’odo de 10 e 11/10/2017, 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 Fragilidade no controle de alimentos quando da saída do depósito

para as escolas.
Fato:
Em visita ao depósito central da alimentação escolar da SEMED, a equipe de
fiscalização do FNDE constatou que o controle de entrada e saída de alimentos do depósito
é feita de maneira manual. A equipe de fiscalização do FNDE desejava obter na visita o
quantitativo de alguns produtos existentes naquele momento no depósito, porém,
considerando que o controle é manual, não foi possível a SEMED apresentar naquele
instante o montante solicitado. Considerando o grande volume de produtos alimentícios que
passam naquele depósito, verificou-se que o controle manual de alimentos, principalmente
na saida para às escolas, é frágil e pode colaborar com possíveis desabastecimentos e em
último caso com desvios de alimentação escolar.

Evidências:
Guias de remessas de alimentos do depósito central para às escolas dos meses
de agosto e setembro, que comprovam o controle manual.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038—001/2017, de 11/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2 017, as seguintes justificativas:

Mediante as observações relacionadas o município já está providenciando a
substituição do sistema manual da merenda escolar para substituição do sistema
informatizado que vai dá maior viabilidade na entrada e saída dos alimentos para as
Unidades escolares. Como também a contratação do técnico para o controle de
alimentos. Ressaltamos que em relação a está situação logo que tomou posse do
governo se preocupou em providenciar um espaço melhor que ofereça o mínimo de
estrutura adequada, tanto para depositar como para transportar a referida
alimentação escolar.

Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura demonstra que a sistemática de controle de
entrada e saídas do depósito central será substituída do modo manual para o
informatizado. Essas ações citadas pela Prefeitura são boas práticas para melhorar a
execução do programa, porém precisam ser efetivamente implementadas.
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por meio do Acórdão nº 1.918/2006

Plenário, afirmou que deve
existir um sistema no controle de merenda escolar que vise "registrar as entradas e saídas
de mercadorias, fornecer a posição atualizada do estoque físico e viabilizar a realização de
O TCU,

-

levantamentos periódicos dos quantitativos".

Assim, permanece a constatação, pois ainda não foi implementada as
mudanças citadas pela Prefeitura, porém, tendo em vista que, apesar de ser manual,o
controle existe, não cabe recomendação para essa constatação.

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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 191.283,26
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 - PDAl.
As questões referentes a cada Tema foram examinadas considerando os
seguintes períodos:

ODO EXAMINADO
Gestão Financeira

aneiro/2017 a

osto/2017

aneiro/2016 a Agosto/201 7

Controle Social

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.
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Fato:

financeiros ao Programa foram mantidos e
aberta no Banco do Brasil, Conta Corrente nº
específica
corrente
conta
em
movimentados
nº
0815-X, em consonância com o artigo 3º da Resolução CD/FNDE nº
14.173-9, Agência
Os repasses dos recursos

44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 14.173-9, Agência nº 0815—X, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta específica do
Programa foram mantidos e movimentados na Conta Corrente nº 14.173-9, Agência nº 0815X, do Banco do Brasil SA, específica do programa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto
nº 7.507/2011 e art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

2.2 Recursos do Programa não 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 CDIFNDE nº 44/2011 e no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 14.173-9, Agéncia nº 0815-X, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 14.173-9, Agência
nº 0815-X, Banco do Brasil S.A, específica 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.

§§

lº e

29,

Art. 4º da Resolução CDIFNDE nº

Fato:
No período observado, janeiro a agosto de 2017, não houve débitos de tarifas
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bancárias pela movimentação da conta corrente específica, bem como os recursos foram
devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em consonância com
os §§ 1º e 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referentes aos extratos
bancários da Conta Corrente nº 14.173-9, Agéncia nº 0815-X, específica do
programa, consulta realizada em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da Conta Corrente nº 14.173-9, Agência
nº 0815-X, 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 29, respectivamente, do artigo 4º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.

2.4 Ausência de apresentação da prestação de contas no prazo
estabelecido.
Fato:
Verificou-se que Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA não apresentou a
prestação de contas, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
PNATE, exercício de 2016, no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, e
consequentemente, o CACS-FUNDEB não emitiu o Parecer sobre a prestação de contas no
Sistema SIGECON, sendo que o prazo para envio do parecer seria até a data de 05/10/2017.
—

Evidências:
Telas de consulta no sitio do FNDE, SIGPC - Acesso Público - Sistema de
Gestão de Prestação de Contas, relacionada ao município de Capitão Poço/PA, consulta
realizada em 22/09/2017.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA não apresentou a prestação de
contas, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no
Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC, exercício de 2016.
Com a não apresentação de contas, o CAOS/FUNDEB não emitiu o Parecer no
sistema SIGECON sobre a prestação de contas de 2016.
O município foi notificado pelo FNDE a prestar contas, constando no SIGPC o
status de "Notificado por Omissão" na aba relacionada a situação de prestação de contas do

SIGPC,

Registre-se que o prazo para envio do parecer do CACS/FUNDEB seria até a
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data de 05/10/2017.

A ausência de prestação de contas contraria o disposto no inc II, Art 39 da
Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que determina que os Entes Executores (EEx)
responsáveis pelo recebimento, execução e
TE (grifo nosso).
F
1

Recomendações:
2.4.1. A DIRAE

Notificar & Prefeitura e o CAOS/FUNDEB para que atente na apreciação das
registro da emissão do parecer ocorra no prazo previsto, conforme disposto na

contas e o
Resolução CD/FNDEIMEC nº 10, de 09 de agosto de 2017.

2.5 Utilização de transporte escolar por público alheio.

Fato:
Em inspeção do transporte escolar do caminho da escola e do transporte
contratado, verificou-se que várias pessoas que não eram alunos estavam utilizando o
transporte. Também foi verificado que muitos alunos não utilizavam o fardamento escolar,
fato que dificultou concluir se realmente eram alunos regularmente matriculados ou não.

Evidências:
Relatório fotográfico

onibus caminho da escola-aluno sem uniforme.

&

seguir:

ônibus caminho da escola—aluno sem uniforme
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transporte escolar contratado-pessoa que não é aluno

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038-001/2017, de 1 1/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2 01 7, as seguintes justificativas:
Referente à utilização do transporte escolar, o município atende alunos do campo
totalizando uma clientela de 2,373 alunos da rede estadual e municipal, oriundos de
diversas localidades, a Secretária Municipal de Educação está fazendo um trabalho de
conscientização da população em relação ao direito de uso do transporte escolar. Isso
se deve em função do grande número de denúncias e irregularidades que são
cometidas. Neste sentido, a SEMED em parceria com o Conselho do CACS e a
Coordenação do Transporte Escolar está fazendo vistorias nos veículos e reunindo
com gestores de escola e pais de alunos para orientar em relação à utilização do
uniforme na utilização do transporte escolar para identificar o aluno, como forma de
segurança ao mesmo e alertar que é proibido dar carona e' o fato de que o motorista e
os alunos presentes no ônibus têm direito ao seguro ao contrário de quem pega
carona, que não tem direito ao benefício.

Análise da equipe:
oferecimento de transporte escolar, por meio de assistencia financeira do
FNDE, é ferramenta visa, entre outras ações, diminuir dos índices de repetência e evasão
escolar. O público alvo são alunos das escolas da educação básica pública, residentes em
área rural.
O

Assim, a utilização do transporte escolar por público alheio aos beneficários
contraria a legislação vigente.
Segundo 0 Art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, o PNATE
consiste na transferência, em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos
alunos da educação básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de melhorar as
condições de acesso à educação.

R.F.Nº 36/2017 / PREF MUN DE CAPITAO POCO

14 de 28

Dessa forma, em que pese a justificativa da Prefeitura de que a "Secretária
Municipal de Educação está fazendo um trabalho de conscientização da população em
relação ao direito de uso do transporte escolar", permanece a constatação.

Recomendações:
2.5.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para que observe os mandamentos da Resolução
nº
CD,/FNDE
05, de 28/05/2015, quanto a utilização do transporte escolar somente pelo
público alvo do PNATE, e que adote medidas Visando a evitar que pessoas alheias aos alunos
das escolas públicas utilizem o transporte.
3. ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ESCOLA D0 CAMPO, ESCOLA
ACESSÍVEL E PDE ESCOLA - exercicio 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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeirossi 12.500,00
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

ro/2016 a setembro/2017

Financeira

014 a setembro/2017

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

Constatações:

\

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

Fato:

transferidos ao Programa PDDEmovimentados exclusivamente em conta corrente
específica da Unidade Executora da escola EMEF Professor Silvio Nascimento, no período
de janeiro de 2016 a setembro de 2017, em consonância com o artigo 3º da Resolução
CD/FNDE nº 44/2011.
Os repasses dos recursos financeiros

Acessibilidade foram mantidos

e

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referente ao extrato bancário, da Conta
Corrente nº 27.061—X, Agência nº 815-X, em 20/12/2017.

Análise da equipe:
Os recursos financeiros transferidos pelo FNDE a conta específica do
Programa da Unidade Executora são mantidos e movimentados nas contas específicas do
do Decreto nº 7507/2011 e art. 39 da Resolução
programa, conforme previsto no Art.
CD/FNDE nº 44/2011.
2‘—J

3.2 Os ditames dos
cumpridos.
foram
44/2011

§§

lº

e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:
No período de dezembro de 2016 a setembro de 2017 não houve débitos de
tarifas bancárias pela movimentação da conta corrente da Unidade Executora da EMEF
Professor Silvio Nascimento, que recebeu recursos do Programa; bem como os recursos
foram devidamente aplicados no mercado financeiro enquanto não utilizados, em
consonância com os §§ lº e 2º, respectivamente, do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº
'

44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE, referente ao extrato bancário, da Conta
nª
27.061-X, Agência nº 815-X, em 20/12/2017.
Corrente

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 §§ 1º e 29,
respectivamente, do artigo 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

3.3 Recursos do Programa não são movimentados exclusivamente por

meio eletrônico.
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Fato:
A Unidade Executora (UEX) da escolas EMEF Professor Silvio Nascimento que
recebeu recursos do FNDE em dezembro 2016, efetuou os pagamentos das despesas com
recursos do PDDE Acessibilidade mediante a emissão de cheques, contrariando o previsto
no § 1º, do art. 2º do Decreto nº 7.507/2011 e art. 49 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, referente ao extrato bancário, da Conta
Corrente nº 27.061—X, Agência nº 815-X, em 20/12/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente específica da escola
beneficiada pelo Programa, evidenciou-se & inadequação de movimentações financeiras
ao disposto no artigo 2º, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 4°, da Resolução nºd-412011.
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:
”§ 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEX
representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão realizar
pagamentos mediante cheque nominatívo ao credor, recomendada a utilização das
modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo.".

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 Capitão Poço/PA à UEX, tendo em vista que seu
ato estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3.4 Ausência do plano de ações para execução dos recursos do PDDEAcessibilidade.
Fato:
Verificou—se que a escola executora do PDDE Acessibilidade, EMEF Professor
Silvio Nascimento, não elaborou 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:
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Nota Técnica, de 16/10/2017, que respondeu à Solicitação de Auditoria nº
038-001/2017, de 11/10/2017.

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 executoras, o que pode acarretar prejuízo ao programa tendo em
vista o plano serve orientação para a execução dos recursos financeiros.
Segundo o artigo 5º 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 0 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:
3.4.1.11 DIRAE:

orientar as Unidades Executoras das escolas de Capitão Poço/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.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 2014
exercício
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 904.803,22
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:

Tema - Periodo Examinado
“Gestão Financeira

Janeiro/201 O a Agosto de2017

R.F.Nº 36/2017 IPREF MUN DE CAPITAO POCO

13

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

~

~

DA QUANTIDADE E SITUAÇÃO DAS OBRAS:
Valor Global

Valor Repassado Percentual

(R$)

FNDE (R$)

TC

Vlgenc1a

ID Obra

703260/2010

29/12/2010 a
06/05/2015

13339

1.332.993,74

7084/2013

15/03/2018

1006450

1.364.879,18

[

7435/2013

20/06/2018

1006594

1.885.668,96

[454.959,72

24,13%

7435/2013

20/06/2018

1006595

2.471.032,22

l449.843,50

18,20

~

~

~ ~

Repassa do

~~

659.831,90 (*)

49,49%

-

-

~

(*) O valor consultado da Liberações - Consultas Gerais no sitio do FNDE, em 21/12/2017.

Constatações:
4.1 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 Termo de Compromisso nºs
7435/2013 (IDs 1006594 e 1006595) foram mantidos e movimentados em conta corrente
aberta no Banco do Brasil, específica do Programa, em consonância com o artigo Bº da
Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE e extratos bancários das conta corrente
nº 26.466-0, agência 815-X, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 26.466—0, agência 815—
X, Banco do Brasil, específica do Programa, evidenciou—se & movimentação dos recursos
exclusivamente por meio eletrônico em consonância com o artigo 2º , do Decreto nº
7.507/2011 e no artigo 4Q , da Resolução nº 44/2011.

4.2 Recursos do Programa são movimentados exclusivamente por meio

eletrônico.
Fato:
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A movimentação dos recursos correspondentes à construção das obras
firmadas no Termos de Compromisso nºs 7435/2013 (IDs 1006594 e 1006595), foi realizada
exclusivamente por transferência eletrônica, os quais foram devidamente identificados
conforme os termos do caput do artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1 e no § 1º, do
art. 2º do Decreto nº 7507/2011.

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE e extratos bancários das conta corrente
815—X, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

nº 26.466-0, agéncia

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta corrente nº 26.466-0, agência 815específica do Programa, evidenciou-se a adequação das movimentações
Banco
do
Brasil,
X,
financeiras ao disposto no artigo 29, do Decreto nº 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução
nº 44/201 1.

4.3 Os ditames dos
44/2011 foram cumpridos.

§§

lª e

2ª, Art. 4º da Resolução CD/FNDE nº

Fato:

Durante

período de execução do PROINFÃNCIA, correspondente à
construção das obras firmadas no Termo de Compromisso nº 7435/2013 (IDs 1006594
e 1006595), 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 §§ 1º e 2º, respectivamente, do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.
o

Evidências:
Telas de consulta no portal do FNDE e extratos bancários das conta corrente
nº 26.466-0, agência 815-X, Banco do Brasil, Consulta em 29/09/2017.

Análise da equipe:
Com base nos extratos bancários da conta mencionada no campo evidência,
Bancu 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 §§ 1º e 29, respectivamente, do
artigo 4º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

4.4 Ausência de atualização de dados das obras no SIMEC.
Fato:
A equipe de auditoria verificou, em visita à 3 obras Proinfância, que a
Prefeitura Municipal não realizou atualização da situação das obras no Sistema Integrado
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC (Consulta em
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21/12/2017). Segue a situação das

3 obras:

ID 13339: Em consulta ao SIMEC, encontra-se que a obra está inacabada,
porém, em visita "in loco" & equipe de fiscalização verificou que a obra está em andamento e
que falta pouco para sua conclusão. Logo, a situação atual da obra não condiz com o
registro no SIMEC “inacabada".
IDs 1006450 e 1006594: Em consulta ao SIMEC, encontra-se que a obra está
em licitação, porém, em visita "in loco" a equipe de fiscalização verificou que as obras
iniciaram fisicamente, mas estão no início das construções. Logo, a situação atual da obra
não condiz com o registro no SIMEC "licitação".

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

!TC/CONVÉNIO

703260/2010

H7084/2013

~

Situação verificada
Situação no SIMEC "in loco" pela
equipe de auditoria

ID

13339 - Centro

está em andamento e
que falta pouco para
sua conclusão

Inacabada

obra iniciou
fisicamente, mas está
no início da construção
&

1006450 - Ilha
Gran de

Licitação

a obra iniciou

.

7435/2013

~ID

1006594 -Jard1m
Tro pi cal

13339 - Centro - em fase ﬁnal para conclusão

~

~

~

fisicamente, mas está"
.
, .
no 1n1c1o da construçao

Licitação

ID 13339 - Centro em fase ﬁnal para conclusão.
—
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";

'É

,

f

;

ID 1006594 -Jardim Tropical-obra está no início.

ID 1006594 -]ardim Tropical-obra está no início.

ID 100650 Ilha Grande—obra está no início.

ID 1006450 - Ilha Grande-obra está no início.

~
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038-001/2017, de 11/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2 01 7, as seguintes justificativas:
Com relação a Obra de ID 13339, referente ao Convênio 703260/2010, este município
está executando a Obra com recursos próprios do município e logo que a mesma
estiver concluída esta será informada no SIMEC visto que o mesmo só nós permite
uma nova vistoria depois que a obra estiver concluída pelo fato de estar com o status
de INACABADA, referente as de ID’s 1006450 e 1006594 temos a informar que o
município não lançou novas atualizações devido a solicitação de DESBLOQUEIO DE
OBRAS feito pelo município no SIMEC ainda não ter sido atendida pelo FNDE.

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 disposto no Item XIII do
Termo de Compromisso e no Art. 5º, Inciso III, letras ”f” e ”j” da Resolução/CD/FNDE nº
13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
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responsabilidade de:
”f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e informações
sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação), no
endereço eletrônico http:/lsimec.mec.gov.br;"

”j. permitir ao FNDE

o acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo, as
informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se refere ao
exame da documentação”.

Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
4.4.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresenta na constatação bem como a medida de
desbloqueio de obras solicitada pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA para que seja
providenciada & inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o
sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o
cumprimento da citada providência.
4.5 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 21/12/2017, verificou—se que a empresa
contratada pelo FNDE incluiu no SIMEC restrições e inconformidades relacionadas à obra
ID 13339, em situação 'aguardando providências e/ou correções' sem a devida adoção de
providências por parte da Prefeitura, desde dezembro de 2014, contrariando o disposto na
Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012 e alterações posteriores.

Evidências:
Telas de consulta ao SIMEC, aba "Restrições e Inconformidades" realizada em
21/12/2017, relacionado a obra ID 13339.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038-001/2017, de 11/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2017, as seguintes justificativas:

Informa que na Segunda Feira dia 16/10 todas as RESTRIÇÓES foram sanadas no
SIMEC restando ainda algumas INCOFORMIDADES que serão sanadas no prazo de
15 dias, tão logo estejamos de posse dos documentos relacionados no item 2 deste
relatório.
S.

XXX
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Análise da equipe:
Apesar da justificativa da Prefeitura, conforme verificado no SIMEC - Obras
2.0, constam ainda apontamentos de 'restrições e inconformidades' desde dezembro de
2014 na obra ID 13339, 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
alterações posteriores, que em seu art. 10 estabelece como critério de transferência de
recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2. É importante destacar que a
Prefeitura não se manifestou acerca das medidas efetivas para promover a regularização
dos fatos apontados no SIMEC.

Recomendações:
4.5.1 A DIGAP

Adotar medidas junto à Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA que
considerar necessárias para o saneamento das inconsistências/inconformidades, adotando
ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os cofres da Autarquia.

4.6 Ausência de documentação comprobatória da execução do
Programa.
Fato:
Por meio da Solicitação de Auditoria 038-000/2017, & equipe de auditoria do
FNDE solicitou a documentação de despesas relacionadas às obras do proinfancia (quatro
obras: IDs 1006450, 1006594, 1006595 e 13339), porém, somente foi apresentado
documentação despesa do exercício de 2017 não sendo apresentado de anos anteriores a
2017, caracterizando ausência de documentação de despesas.

Evidências:
Solicitação de Auditoria 038—000/2017; e seguintes documentos:
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 038-001/2017, de 11/10/2017, a
Prefeitura Municipal de Capitão Poço/PA apresentou, por meio de Nota Técnica, de
1 6/1 0/2 01 7, as seguintes justificativas:

R.F.Nº 36/2017 / PREF MUN DE CAPITAO POCO

24 de 28

é

(à

Com relação aos lançamentos referentes aos pagamentos realizados as empresas
executoras vale informar que com relação a Obra ID 13339, referente ao Convênio
703250/2010, ao assumir a gestão em janeiro de 2017, não encontramos documentos
referente a execução deste convênio mais esta gestão procurou a empresa executora
da obra e solicitou cópias dos documentos referentes aos pagamentos da mesma e a
empresa se prontificou em nós entregar os documentos e no prazo de 15 dias os
mesmos serão lançados no sistema.

Análise da equipe:
Conforme verificado in loco, a Prefeitura adotou medidas administrativas e
judiciais relacionadas à ausência de documentação de despesa do Proinfância, conforme
Ação de Improbidade Administrativa impetrada em 27/06/2017.

A justificativa apresentada corrobora a constatação. A ausência de
documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Entidade, contraria o disposto no
item XXI e do Termo de Compromisso nº 7084/2013 que estabelece: "Emitir os documentos
comprobatórios das despesas em nome do município, do estado ou do Distrito federal, com a
identificação do FNDE/MEC e do Programa e arquivar as vias originais em sua sede, ainda
que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de
prestação de contas referidos no Capítulo IV da Resolução CD/FNDE Nº 13/2012 pelo prazo
de vinte anos contados da data da aprovação da respectiva prestação de contas ou do
julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando
for o caso Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s)
legalmente constituído(s) & via original de todo e qualquer documento comprobatório de
despesa efetuada à conta dos recursos transferidos."
—

Recomendações:
4.6.1 A DIGAP

adotar medidas que achar cabíveis relacionadas
a auséncia dos documentos das despesas, considerando que parte dos documentos estão
inseridos no SIMEC, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando resguardar os cofres
da Autarquia.

Avaliar

o caso apresentado e

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

5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 3.4, 4.4 a 4.6,
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.

5.3. Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.4, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.3,
4.1 a 4.3 os achados de auditoria, ainda que sem recomendações, devem ser levados ao
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conhecimento das diretorias desta autarquia para providências que entender cabíveis.
5.4. Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015.
6.2. a DIRAE: a) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE), e 3 (PDDE-Acessibilidade) , atentando
para o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 e 3.4 ,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e 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.

6.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 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.
6.4. a DIGAP: &) para conhecimento dos achados de auditoria deste relatório,
em especial aquele do item 4 (PROINFÃNCIA); atentando para o cumprimento das
recomendações constantes dos subitens 4.4 a 4.6, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
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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

comunicar à Divisão de Planejamento

e

6.5. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.
6.6. a Divisão de Planejamento e Acompanhamento (DIPLA) da Coordenação
de Planejamento e Acompanhamento (COPAC), para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas nos subitens 1.5, 1.6, 2.4, 2.5 e 3.4; e à DIGAP, contidas nos subitens 4.4 a
4.6.

6.7. à Prefeitura do Município de Capitão Poço/PA, para conhecimento e
adoção de medidas que julgar pertinentes em relação às constatações elencadas no
presente Relatório de Auditoria.

Em 21/12/2017

DIVAP/CORAP/AUDIT

DíVAP/ÇORAP/AUDIT
“'l
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 36 [2017
DESPACHO

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

Em

_Lõ/Jêj l

1:

,

'

Chefe da DIVAP

\2

\

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 0644637).

Em

ªL/ª/
Auditora-Chefe Substituta
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