pelo FNDE em l9/O4/2013

(:

l4/11/20I3, não foram utilizados nas ações de novas turmas de EJA, sendo
nº 48, de 02/l0/2012. e
5 12, do art. 14, da Resolução/CD/FNDE

reprogramados conforme prevê o
alterações posteriores.

Dessa forma, permanece
2.

a

constatação.

TD - PROJOVEM - URBANO exercício 2013
—

Objeto do Progrmnn: Transferência automática de recursos financeiros em favor dos
estados, do Distrito Federal e de municípios com pºpulação total igual ou superiora 200.000 habitantes,

destinados à promoção de ações de elevação da escolaridade, qualificação profissional
cidadã dos jovens beneficiários.

e

participação

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos i'mmxceiroszR$ 219.646,80
Extensão dos exames:
"m..

Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE
Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, exercício de 2013.

à

conta do

Constafaçõe's:

2.1 Ausência de aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no mercado

financeiro.
Fato:
A Entidade não apnlícou os recursos do Progralha 'no mercado financeiro.
Evidências-.

Extrato bancário da conta corrente nº 93 80-7, agência

nº.

2757-X, do Banco do Brasil S/A.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº OOl—OOl/2014, de 03/02/2013, a qual

solicitou recolhimento do valor referente à ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro, &
SEDUC/RO encaminham por meio do MBMO nº O93—MRF/SEDUC/ZOM, de 06/02/2014. Guía de
Recofhimento da União GRU & comprovante de recolhimento no valor total de R$836,63. em
05/02/2014. devidamente confirmados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI.
—

Análise da equipe:
Apesar do recolhimento do recurso aos cofres do FNDE, nmntém—se & constatação, tendo
em vista que a ausência de aplicação dos recursos no mercado Financeiro contrariou () disposto no 5 5º, do
art. ISx da Resolução/CD/FNDE nº 60, de 09/11/20“, e alterações posteriores, o qual estabelece que os
recursos do ffrojovem devem ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta
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especificamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês e se sua
utilização ocorrer em prazo inferior a um mês, em outra modalidade de aplicação, cujos rendimentos
venham a ser superiores ao encargos financeiros dela resultantes.
2.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o nome do

FNDE.
Fato:

A Entidade não identificou

a documentação

comprobatória da execução fisico—financeira

com o nome do FNDE e do Programa.

Evidências:
Notas fiscais abaixo identificadas:
Em rosa
ontenele

e

DAN

-

Data

001060 31/01/2013

Cia Ltda

alor R$
5,648.80

001061

123,84

001062

15.120,5

001076 03/03/2013

6.275,43

001077

4.900,00

00108}

2.680,

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 001—002/2014, de 03/02/2014. a qual
solicitou justificativas Quanto à ausência de identificação da documentação comprobatória das despesas
com o nome do Programa e o nome do FNDE, a SEDUC/RO por meio de Correspondência s/nº, de
06/02/2014, apresentou os seguintes esclarecimentos:
Em atendimento

à

“C.. ) Na emissão das notas (! OI'ÍCH/(IÇãC) dada [Je/a SEDUC“ as Empresas Fon/ene/Ie é que, se
(frente para discriminar na Nota Fiscal afonle de repasse & o número do convênio (...).

Justiﬁed/nos ainda que, esta SEDUC“, estará reorienianzio as enm/'Max ([I/(mio ([ correra
discriminação de cabeçalho nas norasjiscais e providenciará carimbo com u referir/a identificação do Programa
para sanar e evita/'fuluras falhas. "
'

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela SEDUC/RO corrobora & constatação. A ausência de
identificação das notas fiscais contraria o disposto no § I, do artigo 19, da Resolução/CD/FNDE nº 60,
de 09/1 1/201 1, e alterações posteriores, o qual estabelece que as notas Fiscais. que são documentos
comprobatórios, devem ser identificadas com a denominação “Projovem Urbano“ e com o nome do
1

FNDE.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
outros, com

a

o Parecer nº

441/2007, de 27/07/2007, dentre

seguinte conclusão:
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( ) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas. tem—se que tais
irregularidades são bastante graves e con/prometem. seriamente. a execução do Programa. inviabilizando (!
identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de contas na forum estabelecido pelo Programa e, por
conseguinte. a_fisca/ização da correta utilização desses recursos. daizdo margem ao desvio e à nio/versação do
dinheiro público. Desse/forum, se não forem sanadas. de logo. estas irregularidades. deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses- dos recursos (...) ao ente político em questão. comfnlcro no § 7 º do ar!. 3 º da MP nª
".
2. [78-36'200/ e no ar!. 25 da Resolução nº 32/2006.
Conforme o Acórdão 795/2008

-

Primeira Câmara/TCU:

"(...) a identificaçc'ío dos documentos não é um preceito inútil. pois visa relacionar os documentos
com/);'obatórios ao Programa. de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal seja ou ten/m sido utilizado para
comp/“m'a!" despesas de mais de znnafonte...

Portanto, permanece
3.

a

constatação.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR - exercício

2013

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

educação.

Qualificação do instrumento dc transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos finmrceiroszR$ 3.300.568,71
Extensão dos exames:
Foram analisados o montante de R$ 2.847.935,63 em débitos da conta específica do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, referentes ao exercício de 20l3; o que
corresponde a 86.29% do valor repassado, executados nos seguintes processos:

Processo administrativo

Municipio

Soma dos débitos
analisados (R$)

01-1601 .0] 868—0000/2012

Buritis

626.833,48

0 -160 I .02028-0000/2012

Nova União

l21.920,48

Nova Mamoré

623.623,00

[

0l

- l

60 ! .02468—0000/20 ] 3

01—1601.0367l—0000/2013

Presidente Médici

Total analisado

l.475.558,67
2.847.935,63

Constatações:
3.1 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados ao

escolares.

Fato:
1

Í

\
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A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC/RO) não verificou todas as
exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) quanto à condução de escolares, não havendo, nos
processos administrativos que envolvem recursos do PNATE/2013, documentos que demonstrem ter sido
averiguados a capacitação e o histórico de infração de trânsito dos condutores, além da inspeção semestral
para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança dos veículos.

Evidências:
Ausência de documento que demonstre & averiguação de infrações sob o registro das
Carteiras Nacionais de Habilitação dos condutores de veiculos escolares, as capacitações dos condutores e
asinspeções semestrais para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, conforme
discriminado a seguir:
Processo administrativo

Ocorrência
.

01—]

601.02028-0000/2012

.

.

N

gª

,
(
ausencia de consultas de rnfraçocs sob os registros das
mspeçao semestral dos veiculos
_

_

_

0s
r

dos condutores e d e
_

(“_ 601.03671-0000/2013

ausência de demonstrativo de capacitação dos condutores, de consultas
de infrações
sob os registros das CNHs dos condutores e de rnspeçao semestral dos veiculos

1601 ' 01868-0000/2019“

ausência de demonstrativo de capacitação dos condutores. de consultas de infrações
sob os registros das CNHs dos condutores e de inspeção semestral dos veículos

014601.02468-0000/2013

ausencia de demonstrativo de capacrtaçao dos condutores, de consultas
de rntraçoes
sob os registros das CNHs dos condutores e de mspeçao semestral dos veiculos

1

01

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-008/2014, de 06/02/2014, a qual
solicitou justificativas pela ausência de demonstrativo de averiguação de eventuais infrações sob 0
registro das Carteiras Nacionais de Habilitação dos condutores de veículos escolares, a SEDUC/RO. por
meio do Ofício nº 103/14-COAFl/SEDUC, de 10/02/2014, apresentou a seguinte manifestação:

(sic) escolares

”('... ) justificamos ausência de documentos dos condutores de veiculos destituir/os ao
transporte
em processo administrativo do Programa. nos (um/mes (sic)/'ei/as pela antiga gestora, pela

comissão de recebimento. fiscal do contrato
referidos documentos.

e

pela Controladoria Geral do Estar/o. não/oram upon/ados ojo/tu dos

Para que asfal/tas possam ser sanadas, iii/brmmnos que os etrtpresas que prestam o serviço de
transportar os alunos da rede estadual de ensino público e os fiscais dos contratos serão ttori/ícuc/os e que não
serão mais aceitas nas pl'(ixfmasﬂI/uras a ausência de documentos que deinonstrem averiguação de iii/rações sob o
registro das ("tirªrei/'as Nacionais de Habilitação dos Condutores (sic) de veículos escolares, conforme determina o
inciso H" do artigo [38 ((a Lei nº 9.503 de 23 de setembro de I997. "

Análise da equipe:
A ausência de averiguação dos condutores de veículos escolares. quanto as suas
infrações sob os registros de suas Carteiras Nacionais de Habilitação, assim como a
ausência de inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança nos
veículos utilizados, compromete a segurança dos escolares ao descumprir o disposto nos artigos 136 e
138, ambos do CTB (Lei nº 9.503, de 23/09/l997):
capacitações

e

["
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"Ari. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares
somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo—se, para tanto:
(..-)

Il inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
—

(..)
'

Art. 138; O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes

requisilas:
(-..)

ii

'

não ter cometido nenhuma inf/'ação grave ou g/‘avissinm, ou ser reincidente em izzmiçõcs
médias durante os doze últimos meses;
—

l'- ser aprovado em curso especializado.

nos ler/nos da regulamentação do CONTRAN.

"

De acordo com a manifestação da COAFI/SEDUC, providências já estão sendo tomadas
para que as averiguações de infrações sob 0 registro das Carteiras Nacionais de Habilitação dos
condutores de veiculos escolares fiquem demonstradas nos processos. Adcionaimente, apesar de a

Solicitação de Auditoria não ter questionado a ausência de demonstrativo de capacitação desses
e a inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança,
recomenda—se que a SEDUC/RO também [as documente nos processos que tratam da execução do PNATE.
condutores

Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o nome do

Programa ou Convênio.

'

Fa to:

A SEDUC não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta específica com
o nome do PNATE e do FNDE.

Evidências:
Notas fiscais cxempliﬁcadas a seguir:
Empresa

Processo

Dam de cullssâu

Nom ﬁscal

BHZ/Zºli»

Zill/2013
.P.[ininv.\lE

l—itiDZOJS-(JUOO 2m

23.073.323I'oom-99
4

Mylo”

47]

llllflºl]
INO/”2013

elelrônica

1460!.o3n7i.ouon:zm.

TmnsporiclldAJxIF.

,

usamºs/começ

ª'ckõnkalº

“lºººl—ª

eletrônica

”10130”

I
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eletrônica Io-i
eletrônica

01-1601 .01868—0000/2012 Prestígio Transporte Ltda

—

ll

ME

01-160102468—0000/2013 Parecistur Agência de Viagem

t Turismo Ltda - ME

1/10/2013

I.'I(l'Z(lI3

365.793/0001-0‘)

34.470821310013146

eletrônica 183

1/12/1013

eletrônico

Sª)

2/13/3013

084

SÍI ”3013

686

5"

um

snr/3013

1

1/2013
'

Manifestação da entidade:

Solicitação de Auditoria nº 001-008/2014, de 06/02/2014, solicitando
ausência de identificação dos documentos comprobatórios de deSpesas com o nome do

Foi emitida

justificativa para

a

a

Programa, mas não houve manifestação.

Análise (Ia equipe:
A ausência da identiticação em nota fiscal com o nome do PNATE/FNDE contraria o
2°
disposto no §
do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/201 e alterações posteriores:
1

§ 2" Todos os comprovantes de despesas rea/iradas com recursos transferidos (! conta do
programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação regulamentar [! qual os EEx estiverem
.rry'ei/os. devendo os recibos, f(tturtrs, rtotasj'iscttis e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos
em nome dos EEx, devidamente identificados com o Home (lo PNA TE/FNDE, e arquivados em saiu sede. ainda
que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas previstos
no art. l7, pelo prazo de ! 0 (dez) anos contados da data da aprovação da prestação de contar anual do FNDE pelo
Tribunal de Contas da União (TCU). referente ao exercício de repasse dos recursos-. (Grifo nosso)
Dessa forma, permanece a constatação.
4.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercicio 2013

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.

Qualiticação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos Iinanceiros:R$ 19.060.786,4O
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação dos recursos Financeiros, transferidos pelo FNDE à conta do
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, exercício 2013. no montante de R$ 5.743.874.00
referentes às Unidades Escolares constantes no quadro demonstrativo:
—

Processo

Escola

6881, 5183, 4091/2013

Osvaldo Piana

RA
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6662. 5184. 3776. 3609/2013

Raimundo de Oliveira Mesquita

6472“ 4420. 4449/2013

Ulisses Guimarães

5661. 6508. 4523. 4238/20

I

Carlos Aloysio Weber

3

5580, 6604/2013

Gov. Paulo Nunes Leal

5962. 19l8. I9]3, 3797/2013
4777. 4778/20l3

—

—

003/2014

255/20l4

Vinícius de Moraes
Barão de Solimões

445|_ 6996/20l3

São

Luiz

651L 6000. 5999/2013

General Osório

258/2014

Nações Unidas

4786/2013

Ulisses Guimarães

4535. 6480/2013

Pe.

3584, 4285, 6355/2013

—

250/2014

Mario Castagnà

Estudo e Trabalho

3613_ 4450, 5993/2013

Rocha Pompo

3610, 6097/2013

Marcilene Carvalho Ricardo

5480. 5481/2013

Bela Vista

3615“ 5140, 6502/2013

Dr. Oswaldo Piana

4788/2013

São Francisco de Assis

josé Otíno de Freitas

5490. 4983/2013

5734, 5292, 6556/20

|

Duque de Caxias

3

6972. 6974, 698 1/2013
4748“ 4976/2013

——

Manaus

251/2034

Ris'oleta Neves

'

"

254/20l4

Hélio Neves Botelho

6655, 4576/2013

Cora Coralina

5996, 4423. 4422/2013/2013

Dom Pedro

4987, 6774“ 4986, 6797/20 3% 365, 374/20] 4

Santa Marcelina

6802/20l3

João Bento da Costa

]

4984/2013

1

392/2014

Casa de Davi

4032. 6 l 66, 356 7/20 13

Castro Alves

3775, 69] 1/2013

General Sampaio

6661. 4978, 3309/2013

Tiradentes

6998. 5476. 4279/2013

Major Guapíndaia

—

5717. 3883/2013

—

072/20 [4

Eloísa Bentes Ramos

73 7/20! 3

PNAE/Quilombola — repasse

73 6/20 I 3

PNAE/EJA

740/2013

PNA E/Pré—Escola

—

repasse
—

repasse

73 8/20 [ 3

PNA E/Creche

739/2013

PNAE/Indígena

743/2013

PNAE/Médio — repasse

1601/2013—V01. 1.11,

lll—3910013

—

repasse
—

repasse

PNA E/Fundameutal

—

repasse

31143 5695. 6772/2013

Profª Margarida C. de Souza

3514. 4728/20l3

Monteiro Lobato

~
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6824, 5543, 6776/2013

Florizel Lamego Ferrari

3112, 4232, 6096/2013

Dr. Lourenço Pereira Lima

3529, 65 IO, 7054/2013

Dayse Maria de Oliveira Martins

4814, 6507/20l3

Cláudio Manoel da Costa

3391,

11775,

6492/2013

Eurídice Lopes Pedroso

3607, 4462, GOW/2013

Marechal Rondon

3519, 4790, 6091/2013

Janete Clair

4815, 5867/20l3

-

Pedro Vieira de Melo

3108, 4808, 6092/2013

Antonio Bianco

4024, 6139, 6808/2013

Maria de Abreu Bianco

3619, 3745, 5915, 6803/2013

Custódio Gabriel Filho

6926, 5590, 3296/2013

Anísio Teixeira

—

239/2014

5139,5138/2013

Paulo Harris

4278, 652 I/2013

João Francisco Correia

3978, 5006/2013

Carlos Drumond de Andrade

6665/20 l3

Prof“ Maria Laurinda Groff

6344/2013

—

238, 213/2014

Mato Grosso

3618, 5150/2013

Paulo Freire

3741, 4745, 6816/2013

Francisco Alves Mendes Filho

6553, 4425/20l3

Jânio da Silva Quadros

6811,5483,4522/2013

Capitão Ciáudio Manoel da Costa

3740, 4895. 6479/2013

Nossa Senhora das Graças

3734, 3801, 6134/2013

Laurindo Rabelo

3303, 4023, 6l36/20l3

Jardim das Pedras

3305, 4239, 6969/2013

Pres. Tancredo de

3979, 5066, 6555/2013

Rio Branco

3743, 6670, 6703/2013

Prof. Salomão Silva

4286/1208

Daniel Neri da Silva

'

6489/2013

—

244, 257/2014

Almeida Neves

Mundo Mágico

4421/2013

Juscelino Kubitschek de Oliveira

l911,3846, 6167/2013

Marechal Rondon

3651, 3856, 6988/2013

Zilda da Frota Uchoa

6083, 6090/2013

Carmela Dutra

——

37, 77, 38/2014

4280, 5544/2013
3566, 5007/2013

Profª1
—

053/2014

É

Antonia Vieira Frota

Gov. Petrônio Barcelos

Constatações:
4.1 Ausência de

identificação da documentação comprobatória cºm

o

nome ([o

Programa ou Convênio.
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Fato:
As Unidades Executoras não identificaram
efetuadas com o nome do Programa

e

&

documentação comprobatória das despesas

do FNDE.

Evidências:
Documentos fiscais exemplificados, conforme quadro demonstrativo:

Valor

NF/DANFE

Data

2.544

21/05/13

09 l 7

05/06/13

0.619

OI/I

l.848

26/04/13

5.289,12

99!

06/06” 3

9.873,6

I

l/l3

l/04/13

Conselho/Caixa Escolar da Escola

24,00

de Davi

1.411,

736,5

0152

O

2.432

01/03/Í3

576,

27

22/03/l3

1.85052

O.

I

de Davi

Marize Castiel
radentes

Eduardo Lima e Silva

749,48 Dom Pedro

I

Padre Mario

na

Uíísses Guimaraes

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº. 001-005/2014; de 11/02/2014, a qual
solicitouijustifícativas-pela apsêuçía de identificação “da documentação conmrobàlóriadas despesas com o
nome do Progfama, & Secrétaría-de Estado da Educação de Ro'ndônia Á SEDUC/RO, por meio de

correspondência s/nº

e

sem data», apresentou os seguintes esclarecimentos:

"De acordo com as técnicas que analisam as prestações de conlas do PNAE, as Unidades
Even/form. foram diligencíadas para identifica/'em (( documenlação comp/'obalól'ía das despesas
e

que as Unidades/oram a/ertadas para as devidas correções.

”

Análise da equipe:
A despeito da alegação da Entidade de que as Unidades Escolares são diligenciadas

corrigir

a

os problemas apxªeSenlados nas prestações de contas, os documentos comprobatórios das despesas,

de parte das Unidades Escolares, permanecem, até o final destes trabalhos de Hsoalização, sem a

identificação com

o

nome do Programa a qual

a

despesa foi realizada e o nome do FNDE.

A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no art. 57, da
Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, e alterações posteriores, o qual estabelece que a

documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da transferência deverá
conter a identificação do nome do FNDE e do nome do Programa.
A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007, dentre
outros. com a seguinte conclusão:
”... a não

idenlijh'ação dos doczmzenlos comprobatórios das despesas,

que tais

rem—se

].
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irregularidades são bastante graves e comprometem. seriamente, a execução do Programa.
inviabilizando a identificação dos recursos atrelados... a prestação de contas na forma
estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, «fiscalização da correta utilização desses
recursos. dando margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa/brum. se não
jorem sanadas. de logo. estas irregularidades, deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses
dos recursos... ao ente político em questão..."

Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:
”... a identificação dos documentos não é uni preceito inútil, pois visa

relacionar os documentos
comprobatórios ao Programa. de modo a evitar que o mesmo (10cm;zenioﬁscu/ seja ou tenha sido
utilizado para comprovar despesas de mais de amafonte, "
Dessa forma, permanece a constatação.

4.2 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais

adquiridos e/ou dos

serviços prestados.

'Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi atestada pelas Unidades Executoras
quanto à entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.
_

Evidências:
“Documentos fiscais exemplificado; confonne quadro demonstrativo;

NF/DANFE

.

Data

aor(R$)

'

“'

Conselho/Caixa Escolar da Escola

0.322

06/05/2013

0.372

01/07/2013 11.598,40 PROF. JOÃO BENTO DA COSTA

1

1.736,25 PROF. JOÃO BENTO DA COSTA

0.697

23/07/2013 12.416,40 PROF. JOÃO BENTO DA COSTA

1.959

27/05/2013

3.459,60 PROF. JOÃO BENTO DA COSTA

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—005/2014, de 11/02/2014, a quai
de registros que atestem 0 recebimento dos materiais adquiridos, a

solicitoujustificativas pela ausência

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
data, apresentou os seguintes esclarecimentos:

—

SEDUC/RO por meio de correspondência s/nº

e sem

”De acordo com o setor responsável pela análise da prestação de contas. as unidades exccntoras
fora/n diligencíadas para que a comissão de recebimento do Conselho Escolar realize os registros
na documentação comprobatória das despesas pertinentes a aquisição de gêneros alimentícios e
que as diligencias tem sido atendidas no prazo. "

Análise da equipe:
A despeito da alegação da Entidade de que

as

Unidades Escolares são diligenciadas

&

K
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os problemas apresentados nas prestações de contas, os documentos comprobatórios das despesas,

de parte das Unidades Escolares, permanecem, até o fmal deste trabalho de Fiscalização, sem registros que
atestem o recebimento. O fato contraria o disposto na alínea "d", do & 2º, do art. 36, do Decreto nº 93.872,
de 23/12/1986, combinado com O inciso III, ê 2º, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e alterações

posteriores, que determinam que a liquidação das despesas por fornecimento feito ou serviços prestados
terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Dessa forma,
permanece a constatação.
4.3 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa ou Convênio.

Fato:
AS Unidades Escolares realizaram despesas com taxas e tarifas bancárias, as quais são
o objeto do Programa.

incompatíveis com

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil S/A, das contas correntes das Unidades Executoras
'
'
abaixo identificadas:
Conselho/Caixa Escolar da Escola

C/Correntc

Agência

Data

Valor (R$)

'

~
'

"

'

General Sampaio

'

'

r

zwo
23,90

04/03/2013

21,90

02/04/2013

17,60

02/04/2013

21,90

'

,.
-.

03/01/2013

04/02/2013

'

'~

;

,

7636—8

2223-3

-

,

.

25/04/2013

Total R$

30.00

.

25/04/2013

21,90

02/07/2013

21,90
194,90

.

'

Gov. Paulo Leal

7431-4

3181-X

5/03/2013

|7,52

19/03/2013

9,00

22/03/20i3

4,50

Total R$

31,02

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001-005/2014, de

1/02/20I4,

qual
solicitou justificativas pela realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa, a Secretaria
de Estado da Educação de Rondônia SEDUC/RO por meio de correspondência s/nº e sem data,
apresentou os seguintes esclarecimentos:
]

&

—

”Sobre as despesa:: incompa/iveís como objeto do Programa. sobre os débitos de Iuri/21.9 lxnzcarias:
Ii'sc/urec'e/nos que 0 Banco do Brasil (em ressarcido nos meses subsequenles, 05 valores dos
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descontos indevidos de tarifas bancárias. ”

Análise da equipe:
Apesar da manifestação da Entidade Executora. não foi evidenciado nos extratos
bancários das contas correntes das Unidades Escolares General Sampaio e Gov. Paulo Leal o
recolhimento dos valores utilizados com o pagamento de tarifas bancárias.

diligência da SEDUC/RO para a correção da impropriedade
nos casos apontados quando da prestação de contas, bem como o recolhimento, por parte dos Gestores
Ressalte—se que não houve

das Unidades Escolares.

A reaiização de despesa com tarifas bancárias infringe o art. 1°. caput. da Resolução
(JD/FNDE nº 38, de 16/07/09, e alterações posteriores, que determina a destinação exclusiva dos recursos
repassados para a aquisição de gêneros alimentícios, tanto que o inciso XVI, do art. 30, da citada
Resolução, dispõe que os saques de recursos da conta específica do Programa somente serão permitidos
para a aquisição de gêneros alimentícios ou para a realização de aplicações tinanceiras e das
transferências de repasse aos executores diretos do PNAE.—
Dessa forma, permanece a constatação“.

Identiticaçãodo responsável:
CPF:

..502.362—-

Valor Original:

R$ 225,92

4.4 Controle deficiente do processo de Prestação de contas.

Fato:
As prestações de contas das Unidades Escolares apresentam falhas que comprometem a
segurança do processo de prestar contas:
a) As Unidades Escolares prestam contas trimestralmente à SEDUC/RO de fragmentos de repasses que
não correspondem ao exercício Financeiro corrente e nem aos valores repassados no trimestre;
b) A SEDUC/RO não possui acesso direto aos extratos bancários das contas correntes e de aplicação
tinanceira das Unidades Escolares, 0 que dificulta verificar todas as despesas ocorridas no trimestre;
e) O setor de prestação de contas não acessa diretamente os valores dos per capita transferidos a cada
Unidade Escolar, no periodo, diticultando, dessa forma, o controle do que foi repassado;
d) As prestações de contas apresentadas encontram-se incompletas:
e) Não constam nos processos, o atendimento das diligências emitidas pelo setor de prestação de contas,
nem as medidas saneadoras adotadas pela SEDUC/R0 em decorrência destas diligências.

Evidências:
Processos de repasse de recursos

e

processos de prestação de contas das Unidades

Executora apresentados.
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B'Ianífestªção da entidade:

Solicitação de Auditoria nº 001-005/2014, de Ií/OZ/ZOM, solicitando
justificativas para as falhas apresentadas no controle das prestações de contas do Programa, contudo até a
conclusão deste Relatório de Auditoria, não houve manifestação da SEDUC/RO.
Foi emitida

a

Análise da equipe:
As fafhas nos processos de prestação de contas das Unidades Escoiares
dificultam/ímpossíbílítam uma visão completa das contas apresentadas.
As Unidades Escolares prestam contas dos recursos repassados de forma trimestral,
prestação de contas do trimestre se juntam saldos de parcelas anteriores, inclusive de exercícios
anteriores que não foram utilizados. Dessa forma, as prestações de contas referentes ao lº trimeslre de
20l3 são compostas por parcelas distintas, assim exempliflcado: 5“ e 6" parcelas do Programa Mais

porém

à

Educação do exercício de 201

l;

8“ e 9“ parcelas de

20l2, do Ensino Fundamental

e asâím

sucessivamente.

Os extratos bancários constantes nas prestações de contas demonstram apenas os
movimentos f'manceíros dos períodos em que se quer comprovar um débito/despesa, ficando uma lacuna
nas datas em que supostamente não houve despesa, além de as Unidades Escolares possuírem, em média,
03 (mês) contas de aplicação financeha algumas sem o conhecimento da SEDUC/RO que não possui

acesso às contas couentes.

saído

Não constam períodos integrais da(s) conta(s) investimento sendo impossível vexiflcar
'
saldo na concxllaçao bançália. _
'

&

'

~

Algumas plcstaçoes de contas não possuem extratos da conta da aplicação Hnanceixa e a
O risco de não se percebe!
desvios e malversação dos recursºs do Plograma.
,

paestação de contas feita pOl palcelas de vários exeicícíos fnanceílos aumenta

do artigo 9º, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, (:
aiterações posteriores, os recursos Financeiros repassados às Unidades Escoíares para a execução do
De acordo

como

5 Sº,

Programa deverão ser creditados pela Entidade Executora diretamente às escolas ou às Unidades
Executoras em conta específica, aberta pela Entidade Executora, no caso & SEDUC/RO, para tal Fim.

processos
nos
notificações/diligêncías acerca das
impropl'iedades/irreguiarídades encontradas, porém não há registros das ações decorrentes dessas
notificações, bem como não há o saúeamento das constatações encontradas pelo controle interno da
SEDUC/RO.

Constam

'

As prestações de contas disponibilizadas para a equipe de Auditoria encontravám-se
incompletas faltando a comprovação do 4º trimestre de 20I3 & & SEDUC/RO dispõe de prazo até
28/02/2014 para prestar contas perante o FNDE sendo o tempo restante inábil para realizar todas as
análises Faltantcs.
Estas falhas fragilizam o processº de prestação de contas e certamente são indicativos de
que a prestação de contas não será apresentada dentro do prazo regulamentar.

Dessa forma, permanece a constatação.
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4.5 Atraso no repasse de recursos para as Unidades Escolares.

Fato:

A SEDUC/RO não estácbservando

0 prazo

estabelecido em legislação para efetuar o

repasse dos recursos do Programa às Unidades Escolares.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 8731—9, da agência nº 2757—X, do Banco do Brasil
S/A, processos de transferência de recursos da SEDUC/RO às escolas estaduais, e exemplifncação dos
repasses efetuados conforme a seguir:
13E)

Governador Petrônio Barcelos (Porto Velho):

N" da Rcmesa

Data Liberação

Parcela

Valor da Parcela (R$)

10/09/2013

1a

2.400,00

10/09/2013

2“

'

229

'

230

.

10/09/2013

231

3"

'

2.400,00
'

‘

2.400,00

.

'
'

'

232

10/09/2013

4n

234

17/09/2013

5”

2.400,00

235

20/09/2013

6‘1

2.400,00

20/09/2013

7“

29/01/2014

8ª

236

2.400,00

2.400,00

'

289

«

'
'

298

'

'

"

'

'

10/02/2014

9a

'

'

:

2.400,00

2.400.00

.

.
,

5.10

_

.

.

;v

otal

21.600,00

EB Castro Alves (Cerejeiras):
Nº

Daia Liberação

Parcela

Valor da Parecia (R$)

180

12/06/2013

1“

2.256,00

181

12/06/2013

2“

2.256,00

182

12/06/2013

3“

2.256,00

183

12/06/2013

4ª

2.256,00

234

17/09/2013

5‘1

225600

235

20/09/2013

6“

2.256,00

236

20/09/2013

7“

2.256,00

289

29/01/2014

8”

2.256,00

298

10/02/2014

9a

2.256,00

(1a

Remesa

10

otal

20.304,00

EE Governador jerônimo Garcia Santana (Cerejeiras):

“

Nº da Remesa

"

Data Liberação

l1

Parcela

ll

Valor da Parcela (R$)

H

I
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[2/06/2013

[ª

12/06/2013

2a

2.160,00

12/06/2013

3“

2.160,00

12/06/2013

4“

2.160,00

17/09/2013

5“

2.160,00

20/09/2013

6“

2.160,00

20/09/2013

7‘1

2.160,00

29/01/2014

8"

2.160,00

10/02/2014

9”

2.160,00

2.160,00

[0

otal

19.440,00

EE Vinícius de Moraes (Espigão do Oeste):
Nº (la Rcmosa

Valor (la Parcela (R$)

Data Liberação

Parcela

229

[0/09/2013

[ª

3.600,00

230

[0/09/2013

2a

3.600,00

231

10/09/2013

3“

3 600,00

4“

3.600,00
3.600,00

'

10/09/2013

232
234

17/09/2013

5”

235

20/09/2013

6“

236

20/09/2013

7ª

3.600,00
_

3.600,00

'

3.600,00

'

29/01/2014

289

‘10/02/2014

298

-

"

-

8a

“

'9ª'

'.

,

'-f'3.600,0015'

'

10

Total

E13

-

32.400,00

Duque de Caxias (Porto Velho):

N° da Remesa

Dam Liberação

Pa‘rcela

229

[0/09/2013

[ª

230

[0/09/2013

2“

4.164,00

231

[0/09/2013

3“

4.164,00

232

[0/09/2013

4ª

4.164,00
4.164,00
4.

.

Valor (la Parcela
4.164,00

234

17/09/2013

5ª

235

20/09/2013

Gº

236

20/09/20] 3

7'1

4.164,00

289

29/01/2014

8“

4.164,00

298

[0/02/2014

9a

4.164,00

1

64,00

10

otal

,

Manifestação

A

(1a

37.476,00

entidade:

\
R.A_ Nº 1/2014

1x
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\
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DE EDUCACAO DO ESTADO DE RONDONÍA
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Solicitação de Auditoria nº 001-007/20l4, de 06/02/20l4. & qual
solicitou justificativas quanto ao atraso nos repasses de recursos para as Unidades Escolares, a Secretaria
de Estado da Educação de Rondônia SEDUC/RO por meio de correspondência s/nº & sem data,
apresentou os seguintes esclarecimentos:
Em atendimento

à

—

"O atraso no repasse das parcelas do PNA E, nas Unidades Executa/ªas. ocorreu em 1113570 de
inúmeras [Meu/dades da operacionalização do SIAFEM, tais n'a/no: no momento da inserção das
remessas, Nil/ÍRIS vezes o Sistema está indisponível: de unidades executa/'as que
inadimplentes. () recurso rela/'na na conta, sendo novamente reenvíudo. "

.se

encontram

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 9º, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009,

e alterações
posteriores, é facultado aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos financeiros
recebidos conta do PNAE, no valor per capita, diretamente às escolas de educação básica pertencentes à
sua rede de ensino ou às Unidades Executoras — UEX, observado:
%:

"5451 transferência de recursos realizada nafornm deste artigo deverá ocorrer em até [() (de;)
awe/as JOI' ano. na )razo máximo de má 5 cinco dias úteis, a cun/cn; da e 'elíva “(to do crédito
reaiimdo pelo FNDE. "
'

Apesar das alegações de dificuldades operacionais apresentadas pelo gestor. não foram
mencionadas ações visando eliminar tais questões e além disso os atrasos nos repasses impactam no
planejamento das compras pelas Unidades Escolales que não podem prever a data de recebimento dos
xecutsos de founa a plognamaz & lealização das despesas.
Dessa forma, permànéoe

&

constatação.

~

4.6 Transferência de recursos para ações não contempladas pelo Programa.

Fato:
A SEDUC/RO realizou débitos na conta específica do PNAE, para o pagamento de
despesas com o Projeto Guaporé e PROEMI, programas custeados com recurso Estadual.

.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 8731—9, da agência nº 2757—X, do Banco do Brasil
S/A e processos de transferência de recursos da SEDUC/RO às escolas estaduais.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 001—007/2014. de 06/02/2014. a qual
solicitou justificativas quanto à transferência de recursos para ações não contempladas pelo Programa, a

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
data, apresentou os seguintes cscial'ecimentos:

-

SEDUC/RO por meio de correspondência s/nº

e

sem

PRO./ETO G UAPORÉ custeada com recurso do Estado. para atender os alunos "miria/lados
em escolas da rede pública, que funciona « EDUCA ÇÃO Integral do Ensino FzmdamemaL
——

Em jimção do grande fluxo de alunos benejicíados com o Prog/zune.

foi necessário realiza/' a

:X.
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1/2014

I SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO Dlí RONDONIA

18 de 28

v,

“

,???

x_

XJ
X

&

><ª)

"

colnplellle/ilclção da merenda de algumas escolas. acrescen/arrdo 0,60 (sessenta centavos),
valor da per capita. perfazendo a 101a] de 0,90 (noventa cen/avos).

1/0

rl/ediaule (: existência de saldo IeIIIaIIesccnIe do PI\ t E pertine/ile ao exercício de 2012, da c/c
873] 9 agencia 275 7—8” o recurso for uti/i. ado para a cobertura do valor peI capita mencionada
acima. por se II ala: de clientela 1/0 Ensino Fundamental.

íªROErl/l -- o recurso repassada pela União. não {em sido Slgﬁciente. para suprir
alunos matriculados, em escolas beneficiados com o referido Programa.

(I

damn/Ida dc

I;“mfunção disto. foi necessário realizar a complementação da merenda em algm-nas escolas.
acr'csvcn(ando 0.60 (sessenta centavos), do valor da per capita perfazendo 1) [ola] de 0.90(
nave/Ila centavos).
Medic/n16 a existência de saldo leiria/ressente do PN (E. per (men/e ao e."\eICI'1.I‘o de 2017. da c
8731— 9
1I1'IIII1I.

'1:

agencia 275 7 Y, o recurso fal IIIi/i- ado para a cobeIIIIIa do valor per capita mencionada
pm se II1II1II' de cliente/a do Emma rl-lédro.

Análise da equipe:
"A

justitrcativa apresentada pela Entidade corrobora a constatação A análise revela que os
recursos dos Projetos são destinados às Unidades Escolares em que houve migração/entrada de alunos no
Programa Mais Educação após o feohanrento do censo no ano anterior e
ficaram, portanto, sem
_que
receber recursos do _FNDE._
.

~

'

~

~

'

'

'

Os recursos foram. utrlrzados para aquisição de <76111:o alrmentrcros nos moldes da
Resoluçao CD/FNDE n.º_ 38 Ida-{61070009, .e alteraçoes posteriores, portanto,_ não prejudicou o
ª—[atendrmento aos alunos matriculados na iede estadual de. Rondonia/RO
.

~

Dessa forma. mantém—se a constatação.

4.7 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
'

alimentícios.
Fato:
Em visitas realizadas às Unidades Escolares constatou—se:

I)

as estruturas dos depósitos escolares são inadequadas para armazenagem de produtos

alimentícios, por

apresentarem pouca ventilação e as janelas e/ou basculantes não posmrírern telas de proteção para evitar

entrada de vetores

e

pragas;

2) Produtos estragados ou vencidos: óleo vencido nas escolas Eduardo Lima e Silva, Mundo Mágico e
Orlando Freire; feijão com carunchos, impróprio para consumo e acondicionado em balde, na escola
Eloisa Bentes Ramos; carne de charque imprópria para consumo e estocadas em freezer na escola Ulisses
Guimarães;
3) Produtos que estavam estocados em caixas de papelão nas estantes foram acondicionados
indevidamente em freezer. podendo contaminar outros produtos ali acondicionados;
4) Manipuladores de alimentos sem a indumentária adequada; e
_

5) Locais de preparo. armazenamento e distribuição da merenda na escola EE Petrônio Barcelos
encontram—se em péssimo estado de conservação e higiene.

Evidências:

j

%
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Visitas às escolas Eduardo Lima

e

Silva; Mundo Mágico; Orlando Freire; Eloisa Bentes

Ramos, Petrônio Barcelos e Ulisses Guimarães.

~

Produtos acondicionadºs em caixa de pape1àono frezer

»

EE José Otimo de

Freitas

Feijão com canmclio impróprio para consumo - EE Eloisa Bentes Ramos

Oléo com prazo de validade vencido - EE Eduardo Lima e Silva.

Ma nifesta cá o da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 001-011/2014, de 12/02/2014, a qual solicitou
justificativas quanto às condições inadequadas. para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
alimentícios adquiridos para a clientela do Programa, contudo, até a conclusão deste Relatório de
Auditoria, não houve manifestação da SEDUC/RO.

Análise da equipe:
As condições higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas Unidades Escolares
demonstram falta de acompanhamento eticaz pela SEDUC/RO.
Denota ainda, visto a quantidade significativa de produtos vencidos on prestes a vencer e,
ainda, gêneros alimentícios estragados dentro do prazo de validade devido à precariedade das estruturas
fisicas das escolas e às péssimas condições de higiene.
O ê 3º, do artigo 25, da Resolução/FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009, determina que cabe
às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de

alimentos de qualidade, com
e preparo/manuseio até o

adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem

\
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seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.
Dessa forma, permanece a constatação.

4.8 Não foi

garantido nos alunos beneficiados pelo Programa Mais Educação

O

mínimo de três refeições.
Fato:
As Unidades Escolares não ofertam o mínimo de três refeições diárias aos alunos
beneficiados pelo Programa Mais Educação.

Evidências:
Prestação de contas

analisada conforme quadro constante no escopo do trabalho.

Manifestação da entidade:
.

"

Foi emitida & Solicitação de Auditoria nº 001—01 l/20I4, de 12/02/20I4, & qual solicitou
justificativas quanto à ausência de no mínimo três refeições diárias ofertadas aos beneficiários do

Programa Mais Educação, contudo, até
da SEDUC/RO.

&

couciusão (leste Relatório de Auditoria, não houve manifestação
'

Análise da equipe:
Não houve justificativa da SEDUC/RO pata O fato das _Unídades Escolazes não ofertarcm "
& quantidade mínima de refeições determinada pelos normativos do Proglama. Os ;

.
'
,

aos alunos bcnehciados

'xecwsos da Ação Mais Educação não foram executados em sua totálidadc pelas Unidades Escolares por
descontlole dos lepasses & das prestações de contas, com excesso de saldos ieplogxamados que se
confundem com as demais ações do Programa.

Conforme prevê o artigo 43, da Resolução/CD/FNDB nº 38/2009, de 16/7/2009, e
alterações posteriores, as Entidades Executoras que possuam escolas contempladas pelo Programa Mais
Educação. devem ofertar no mínimo três refeições com recursos do Programa.
'

Portanto, permanece a constatação.
4.9 Atuação deficiente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

Fato:
fiscalização "in loco" nas escolas estaduais de Porto Velho verificou—se que o
Conselho de Alimentação Escolar —CAE não desenvolve suas atribuições de fiscalização de forma
Durante

a

satisfatória.
Evidências:
Visitas às escolas Ednaldo Lima
Ramos Petrônio Baicclos e Ulisses Guimalãcs.

e

Silva; Mundo Mágico; Oilando Fleíie; Etoisa Bentes
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Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de esclarecimentos.

Análise da equipe:
O artigo 27, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009. e alterações posteriores,

estabelece que são atribuições do CAB, dentre outras: acompanhar

e fiscalizar a execução do Programa;
aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar; zelar peia qualidade
dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como à aceitabilidade dos Cardápios
oferecidos.

acompanhar

flscalízar

e

&

0 Conselho de Alimentação Escolar embora tenha demonstrado relatórios de atividades
Fiscalização nos Municípios do Estado de Rondônia mostlou- se ineficiente e pouco atuante
nas escolas localizadas na Capital, Por to Velho.
lefelentcs

à

Nas escolas visitadas pela equipe de Auditoria. encontraram-se produtos com prazo de
validade expirado, más condições higiênicas dos locais de preparo da Alimentação Escolar )rodutos
detexiomdos que já não apresentavam condições de consumo, gêneros alimentícios mai acondicionados
nas prateleilas.

As condições apresentadas nas Unidades Escolares não foram relatadas nas atas de
íxsczalização do Conselho indicando que não houve Fiscalização efetiva po: mríe CAE nas escolas de
Pato velho/RO.
'

,

Dessa forma mantém-se a constatação.
.

4.10 Quadro Técnico do Programa insuficiente,

Fato:

A SEDUC/RO possui em seu quadro efetivo Ol nutricionista classificação RT e 02
nutlicíonistas classificação QT, númelo esse insuficientes pala desempenhar adequadamente as
at; ibuíções ínelentes

à

execução do Pnogxama

Evidências:
Consulta ao sistema SIGAE. módulo Nutricionista, Censo Escolar exercício 20I3,
in loco nas Unidades Escolares.

e

visita

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 001-011/2014. de l2/02/2014, a qual solicitou
atuação precária do quadro técnico responsável pelo Programa, contudo, até a
cºnclusão deste Relatório de Auditoria, não houve manifestação da SEDUC/RO.
Foi emitida

justificativas quanto

&

à

Análise da equipe:
Para cumprimento das atribuições previstas ao nutricionista, a Entidade Executora,
obedecendo ao deselwolvimento das atribuições previstas na Resolução CFN nº 465/20“) e suas
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substituições &, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos recomenddados de nutricionistas por
escola, & SEDUC/R0 possuía em 2013 136.092 alunos matriculados em escolas estaduais, e em seu
quadro efetivo deveria ter 01 Nutricionista classificação RT, 03 Nutricionistas classificação QT (: mais
01 nutricionistas classificação QT & cada fração de 2.500 alunos, conforme preceitua o art. IO da referida
resolução.
Dessa forma, permanece a constatação.
5. Conclusão:

.]. Prog *ama (le_Apoio

e

ao Sistema de Ensino nara Atendimento ao EJA

—

PEJA

Não houve execução do Programa no exercício de 20!3, sendo reprogramado os recursos
as ações para o exercício de 2014.
Os recursos transferidos pelo FNDE para a Entidade estavam aplicados no mercado

Financeiro.

'

'

5.2. Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos

—

Proiovem Urbano.

gxercíçio de 2013“,
.

O Programa não

,

foi executado

~

“

2013;

com os recursos transferidos pelo FNDE no exercício de

Não houve aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no mercado financeiro,

conforme subitem 2.2.

~

aci01_|_.__l

de

Amjg ao Tmnsnortc dºúEgçolar - PMIE,

cxçygícíqutLe

2013
Os recursos repassados pelo FNDE para a execução do PNATE/201.3 foram utilizados em
caráter suplementar. junto a recursos do Tesouro Estadual, para fornecimento de transporte escolar nas
'
regiões de Presidente Médici, Nova Mamoré, Buritis & Nova União.

De acordo com informações prestadas pela SEDUC/RO, também foram utilizados
recursos do PNATE/2013 para fornecimento de transporte escolar na região do Vale do Anari, junto a
recursos próprios; e nas demais regiões abrangidas pela rede estadual de ensino são firmados convênios
com as prefeituras* sendo que os recursos utilizados são outros que não do PNATE.

5.4. Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE. exercício 2013.

Vcrífzcaram-se fragilidades nas prestações de contas que impaclaram negativamente: a
execução do Programa:
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A forma como

é

apresentada a prestação de contas para a SEDUC/RO dificulta a análise

das despesas realizadas. Os processos são apresentados por grupos de parcelas repassadas, sendo que os

extratos disponibilizados contém apenas o período do débito que se quer comprovar. A SEDUC/RO não
tem acesso aos extratos completos das contas correntes ou das contas de aplicação Financeira das
Unidades Escolares.

0 Controle de

repasses de recursos para as Unidades Escolares necessitam da adoção de

medidas que facilitem identificar os valores repassados,

a

parcela devida, a Unidade Escolar

e

os períodos

que serão cobertos pelas parcelas, de forma a facilitar a verificação na prestação de contas.

A Entidade apresentou relativo controle dos processos de prestação de contas, sendo que
o controle interno até identifica as impropriedades/irregularidades na execução do Programa e emite
diligências para a correção dos problemas detectados, porém não há nos processos as medidas saneadoras
adotadas e tampouco a solução dos problemas capazes de mitigar o risco de novas ocorrências.
O quadro técnico da SEDUC/RO responsável pela Merenda não apresentou capacidade

_

,

operacional para executar todas as ações de controle, treinamento e orientação aos Diretores de escolas,
manipuladores de alimentos ou qualquer profissional que lida com o processo da merenda escolar. Essas

deficiências acarretaram a ocorrência de problemas relacionados com
merenda recebimento de produtos com prazo de validade próximo
qualidade.

higiene dos locais de preparo da
a expirar e/ou produtos de baixa

a

As estruturas dos depósitos utilizadas para a guarda e estocagem dos gêneros alimentícios
locais destinados aos alunos se servirem da merenda necessitam de adequaçao para cumprir os
requisitos dispostos na RDC/ANVISA 11° 216/2004 e aos Critérios da Resoluçao/CD/FNDE nº 38. de
10/07/2009
e os

5.5. Da denúncia;

Solicito ao MPF que verifique e tome providências com relação aos recursos da merenda
do programa Mais Educação (Educaçãolnlegral) pois a Escola Governador Petrônio Barcelos alé este
momemo não recebeu recurso (/0 Governo de R0, (Z.,) e sempre que a Escola pede fzr/brmação. não
recebe uma raspar/a a contento e os alunos do referido programa não tem merenda (...).
Constatou—se a ausência de repasse de recursos da ação Mais Educação destinados à
alimentação escolar para a Escola Estadual Governador Petrônio Barcelos. haja vista que a referida escola,
no exercício de 2013, recebeu apenas 07 (sete) parcelas dos recursos destinados aos alunos do segmento

Mais Educação, somente no mês de setembro/2013, conforme documentos apresentados pela Entidade
(Correspondências s/nº, de 06/02/2014 e autorização para Liberação dos créditos onde constam as
liberações dos recursos à escola).
Nos meses dejaneiro e fevereiro de 2014, a SEDUC/RO repassou mais 02 (duas) parcelas
referentes ao exercício de 2013, e até o encerramento dessa auditoria não foi repassada a última parcela
de 2013.

No exercício de 2013, deveria ter sido repassado à referida escola um total de
R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Assim, a SEDUC/RO deixou de repassar à Escola Estadual
1.
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Governador Petrônio Barcelos, no exercício de 2013, o valor de R$7.200,00 (sete mil
conforme subitem 4.5.
Dessa forma, considera-se procedente

5.6. Relevante mencionar que

a

a

e

duzentos reais),

denúncia.

observância das conclusões

e 0

atendimento tempestivo

Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta Autarquia c 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.
às recomendações desta

6. Recomendações

6.1. Á

DlATA

6.1.1 diligenciar

o Sr.

CPF

nº.. 502. 362., Secretário

de Estado da Educação de Rondônia/RO, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos Coﬁ es do FNDE, a

titulo de débito, o valor original impugnado de R$225,92 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois
centavos) acrescidos dejuros e correção monetária aplicados a partir das datas constantes no quadro do
campo evidência do subitem 4 3. deste Relatório, Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser
Íutilizado o Sistema Débito do Tribunal de. Contas da União TCU, acessado em seu sitio virtual pela
"(“página "http: I/contmas tcu. gov. br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito. faces", lançando o débito no L1 upo
.

.

-

,

"inclusão manual de parcelas', na respectiva data de sua ocorrência. No grupo "informações do débito"
deverá ser ativada aiopçâo "Aplicar-juros" e lançada no campo "Data atualização" a data em que o
recolhimento estará Sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento
da União -— GRU. preenchido no sítio virtual do Tesouro Nacional
(https://consuIta.tesouro.fazendagov.br/gru/grtimplesasp) com os seguintes dados: UG/Gestão
l53l73/15253, Código de Recolhimento: 18858-1. Número de Referência: 2]219.80.0l, conforme
-

subitem(ns) 4.3.
6.2. A DIRAE

-

para orientar a SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE

RONDONIA/RO

62,1.

a

documentar

as

averiguações de cumprimento das normas que regem a

execução do PNATE, em especial as condições dos condutores e dos veículos nos termos do Código de

Trânsito Brasileiro. conforme subitemúrs) 3.i.
6.2.2. a identificar o nome do PNATE

e

do FNDE nas notas Fiscais. conforme

sul>item(ns) 3.2.

'

6.2.3. identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE de acordo com a Resolução do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 4.l.
6.2.4. observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto
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necessidade de registrar o recebimento das mercadorias e serviços na documentação comprobatória,
conforme subitemms) 4.2.
à

6.2.5. a observar 0 que determina as normas regulamentares do PNAE quanto à
realização de despesas incompatíveis com objeto do Programa, conforme subitem(ns) 4.3.
6.2.6. implementar melhorias nos processos de prestação de contas para diminuir
riscos de desvios e. malversação dos recursos repassados às Unidades Escolares, em especial, quanto ao
atendimento do disposto no 55º do artigo 9º da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, e alterações
posteriores, conforme subitem(ns) 4.4.
6.2.7. adotar procedimentos de melhorias nos sistemas da SEDUC/RO para que as
transferências dos recursos financeiros às escolas ocorram no prazo máximo estabelecido pela legislação,
conforme subitem(ns) 4.5.
6 2.8. Abster se de

movimenta! lecmsos de outlos pr'oglamas na conta especítlcu

do PNAE, confmmc subitem(ns) 4. 6.
6 2 9 adequar as condições de estocagem de gêneros alimentícios bem como as
condições higiênicas dos locais de plepalo e manuseio de alimentos nas escolas contorme subitem(ns)

-

4 7

:

2009,

6 2. IO. observar. os

e allexações poste; íoxes,

(xefeíções) pena ()

.

preceitos da Resolução/CD/FNDE nº 38 de 21 de julho de
quanto à execução do fºtograma Mais Educaçao e & oie; ta de no mínimo 03
alunado do PlOºl ama confoime subitemols) f' 8
-

—

.

.

~

Í

~

II.

para que ploceda & fiscalização efetiva da execução do Plograma nas
escolas estaduais localizadas em Porto Velho/RO, confox me subitem(ns) 4. 9.
.

6. 2

6.2.12. observar as atribuições do mítricionista, responsável técnico e da equipe
técnica do PNAE, quanto ao acompanhamento da execução do Programa, desde a aquisição até a
distribuição dos gêneros alimentícios, contribuindo para a melhora contínua do preparo e manuseio dos
alímentós ofertados a clientela do Programa, conforme subitem(ns) 4.10.
—

6.3. A CGAUX

6.3. I. para orientar a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia/RO & utilizar
os recursos trânsferidos pelo FNDE nas ações do PEJA, observando que o apoio Financeiro às novas
turmas de EJA será restrito ao período compreendido entre o cadastramento da nova turma no SIM BC e o

início do recebimentos dos recursos do FUNDEB,
subitem(ns) [.I.

e

não poderá ultrapassar 18 meses. conforme

6.3.2. para orientar a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia/RO a observar
normas regulamentares do Programa quando a identificação da documentação comprobatória das
despesas com o nome do Programa e do FNDE, conforme subitem(ns) 2.2.
as

6.3.3. para orientar

a

Secretaria de Educação do Estado de Rondônia/RO

as normas regulamentares do Programa quanto à necessidade da

& observar
aplicação dos recursos no mercado

%>
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Financeiro, conforme subitem(ns)

2.l.

7. Encaminlmmento:

7.1. à Coordenaçãoêeral de Bolsas e Auxílios - CGAUX, para conhecimento e
providências. conforme subitem 6.3.
7.2. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento c providências
quanto às recomendações contidas no subitem 6.2.
'

Divisão de Apoio Técnico-Admínístratívo
solicitação contida no subitem 6.l.
7.3.

à

7.4. à Coordenação de Auditoria

DIRAE. contidas no subitem 6.2,

e à

-

DIATA, para atendimento da

COAUD, para acompanhar
CGAUX, contidas no subitem 6.3.
—

as

recomendações

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão
SECADI/MEC. para conhecimento das constatações referentes ao PEJA e Projovem Urbano, itens I e 2.
7.5.

à

7. 6 à Contrlo adoría Gelal da União

9“ da !N/CGU nº 07 de 29/12/2006.

à

A

—

CGU/PR, em atendimento ao disposto nos alt 8ºe

'
'

'

7 7 à Plocuradmia da República no Estado de Rondônia—MPF/PR—RO, em atendimento
ao Ofício nº 4126/20I3/PRRO/GAB/4ºOF 5ª CCR de MMO/2013.

7. 8. à Secnetalía de Estado da Educaçao de Rondonia
'

SEDUC/RO pala conhecimento e

plovídências cabíveis.
7 9 à

CGCAP

Coondenação Gelal de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas -

paxa subsidíal análise das picstações de contas dos Ploglamas consignados neste Relatól 10

Em 20/03/20 | 4

PAC/AUDIT

DIFlP/COFIC/AUDIT

~~
Djlfíp/COFIC/AUDI'r

DIFlP/COFÍC/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas
papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Em

suportadas em

_OÁ/QL/ (QO 1“

De acordo.
,

e estão

'

Á apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Emª/ªí/q

.
_

;

_

.

_Dcacordo.'

.

'

Coordenadora-da _CQFIC

_,

_-

._

Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.
'

Enrº/ÉZJJ/Áçj
Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne—se à

Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

~

Presidente

R.A. Nº [2014

l SECRETARIA DE EDUCACAO

DO ESTADO DE RONDONIA

28 de 28

