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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 48/2014

PREF MUN DE BOA VISTA/RR

Auditoria realizada nos Programas/Comemos financiados com recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2014.
Foram examinadas, no período de 17 a 28 de novembro de 2014, as seguintes ações:

Piograma Nacional de Alimentação Escolar - PNAE— exeicício
'Analisado

'—

Plano de Ação Articulada—PAR ”ID/2012 CAMINHO DA ESCOLA;
de Escola - PNATE exeicwio 2013

Piogiama Nacmnal dé Apelo ao Transporte
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Projovem Urbano/2013
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.1.

PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2013

.

Objeto do Programa:'Transferência de “recursos federais para Estados,
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

Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 3.451.668,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2013.
—

Constatações:
1.1 Ausência de documentação comprobatória das despesas da
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execução do programa/convênio.

Fato:
A Prefeitura de Boa Vista/RR não apresentou a documentação comprobatória
de algumas despesas efetuadas, conforme evidenciado no extrato bancário da Conta
Corrente nº. 6550-1, agência 3797-4, Banco do Brasil/S.A. específica do Programa, no valor
R$815.547,24.

Evidências:
Débitos evidenciados na conta específica do Programa, conforme quadros
demonstrativos:
'

,

Repasses à Associação das Donas de Casa do Bairro Mecejana

—

ADOM:

1.42000

20/03/2013
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1.42000

05/07/2013,.

65504
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'
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11420006“
[[1.420,00
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“14.200,00
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Repasses ao Centro Comunitário Cantinho de Cristo do Bairro Cinturão Verde:

20/03/2013

65504

3797-4

19/04/2013

11588200

22/05/2013

”5.88100

20/00/2013

11588200

02/07/2013

115.882.00

[25/07/2013

.,

11588200

[10/09/2013
24/09/2013

5.882,00

16/10/2013

5.882,00

[14/11/2013

11588200

"58.820,00
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Manifestação de entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056-001/2014, de 25/11/2014, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 838/2014/GAB ADJ/SMEC, de 26/11/2014, as
seguintes justificativas:

Encaminhamos o Processo nº 087/2013—SMEC, ao passo que nos antecipamos
e produzimos cópias dos pagamentos solicitados a fim de facilitar a referida
análise.
Como também, os processos nº 019/2013-SMEC e 021/2013-SMEC, para a
referida análise.

Análise da equipe:
Em atendimento a Solicitação de Auditmia, & Prefeitma apresentou
documentos Ieferentes aos Iepasses efetuados as escolas p1 wadas Associação das Donas
de Casa do Bairro Mecejana, no valor R$14.200,00, e Centro Comunitário Cantinho de
:Ciisto do Bairro Cíntuião Verde no valm R$58. 820, 00, sem, contudo, apresental &
-=documentação compiobatm 1a das despesas efetuadas a prestação de contas
e
das refeiidas "
-entidades filantiópicas
-

~

Déstaca--se que os processos de repasse nº 019/2013- SMEC e 019/2013—
d de centralização dos recnrsos do
:gSMEQ apresentados na Justificativa tratam
-

.
.

*

f
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.
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e

aitlgo

109, da

_

_º»

*

fª

Resoluçao/CD/FNDF nº 26, de 17/06/2013, os quais dispoem

Alt.

99 Os recursos

financeiros destinados

à

alimentação escolar dos alunos

matriculados em entidades filantrópiCas, essalas Comunitárias e escolas
Cºnfessionais, serão transfeiidos para o respect/V0 Estado, Distrito Fedeial e
Município, que deverão atendê las mediante o fornecimento de gêneros
-

alimentícios e/ou repasse dos correspondentes recursos financeiros.
Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos financeiros
recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata este artigo, somente
poderá fazê-lo mediante formalização de termo de convênio, na forma
estabelecida na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de
novembro de 2011, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da
efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

Art. 10 A operacionalização do Programa na forma prevista nos artigos 89 e 99
não afasta a responsabilidade da EEx. de responder pela regular aplicação dos
recursos financeiros e da prestação de contas ao FNDE.
A ausência de documentação comprobatória das despesas contraria os
dispostos dos incisos I a III do § 11 e 12, do Art. 45 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, e alterações posteriores, os quais estabelecem que:
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deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização,
pelo prazo de vinte anos, a partir da aprovação da prestação de contas anual
do FNDE/MEC, pelo TCU:

§11 A HEX.

I - os documentos

referentes

à

prestação de contas;

os termos de recebimento da agricultura familiar e as guias de remessa de
alimentos emitidos em nome do contratante e identificadas com o nome do

H

-

Programa/FNDE;

III

-

e

os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos

transferidos

&

conta do PNAE, ainda que

execução esteja

a

a

financeiros
cargo das

respectivas escolas.,

tratam os incisos I a III do parágrafo anterior
deverão ser disponibilizados, sempre que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE,-ºª

5912

='Dessa forma, permanece a constatação com indicação de recolhimento dos
recuisos pela não comprovação das despesas realizadas, confoxme quadro do campo
evidência desta constatação
_

ª
.

Os documentos de que

'

.

»

.

.

,

.

-

-

-

,

Identificaçãº d0 resmnsavel
CPF.

'

344 601.

~
"

Valor Original

R$_

73. 020, 00

H

Aquisição de...gêneros_.alimentíciosoriundos da Agricultura
Familiar em quantidade inferior ,a. 30%.
1.2

Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$3.451.668,00, foi
utilizado pela Prefeitura, o valor de R$590.037,49 na aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da Agricultura Familiar que correspondem a 17,94.% dos recursos financeiros
repassados a conta do Programa. Dessa forma, a Entidade não respeitou a utilização de, no
minimo 30% dos recursos repassados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar.

Evidências:
Notas fiscais, conforxne'quadro demonstrativo:

[fªvorecido

“CNPJ

HN.

Fiscal
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“Data

[fiador R$

“

~
Cºoperativa dos
H'ortifrutigraujeiros de Boa

1057

19/12/2013717932425

1061

19/12/2013

[10.890,44

]

1059

19/12/2013

|5.782,77

|

05.759.505/0001-58.

“Stª

~

~

1060

]19/12/2013 [28.690,15

1058

"19/12/2013

116.045,18

118

19/12/2013

248.804,70

~

~

Cooperativa Agropecuária dos

Cincºspºlºs_Cººpercmcº.

07,895.712/0001-65

Total

]

~
]

590.037,49

.

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoúa nº 056- 001/2014, de 35/11/201451
Prefeitura apresentou, [JOI meio do Ofício nº 838/2014/GAB ADJ/SMEC, de 26/11/2014, as

seguintes justificativas:

.

.

,

.

.
.

.

.

'A

SECRETARIA MUNICIPAL "DE IED UCAÇÃO E CULTURA apresenta
justificativa atinente ao Processo nº 018/2013 - SMEC a Chamada Pública
PRONAF, por meio de aquisição de alimentos produzidos por agzicultores
familiares no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar como se
" depreende compulsal os
autos senão vejamos
a_o
—

.

'

.

'

-

—

-

nº 001/2013 no qual a publicaçao.
3 com data de abertura dos.-)
Élozes sáb 0 valor total de R$
895 993 56 (Oitocentos é noventa e cinco mil, novecentos e noventa e três
reais e cinquenta e seis centavos), e apos análise da comissão especial de
«licitação que ínabilítou as cooperativas por não atenderem as exigências do
edital conforme Ata dejulgamento publicada em 26 dejulho de 2013.

»

Í
;
.

'

-'

ª

_

Uma vez que o certame foi dado como fracassado, no dia 06 de agosto de
2013 houve a republicação do chamamento para abertura dos envelopes em
15 de agosto de 2013 habilitando as Cooperativas Hortifrutígranjeiras e
Agropecuárias dos Cinco Polos para os fms citados do Edital.

A publicação da homologação foi em 09 de outubro de 2013 com a emissão
das Notas de Empenho no dia 17 de outubro de 2013 e a formalização dos
Contratos Administrativos nº 272/2013 SMEC e 273/2013 SMEC foi
celebrado aos 23 de outubro de 2013 e publicados em 08 de novembro de
2013, na sequência houve um Termo de Pie-Ratificação datada em 13 de
dezembro de 2013 nos contratos supracitados.
—

—

Ocorre que em meio à execução tardia da finalização dos procedimentos
licitatórios e com o término do exercício de 2013, não houve tempo hábil para
utilização total do valor contratado que corresponderia 25,06 %, vale ressaltar
o lapso ocorrido decorrente da lerda tramitação das diversas fases da
aquisição e efetivação da despesa, () que ocorre em outra secretaria, portanto,
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além das nossas competências e o da não observância do correto valor a ser
aplicado conforme informado pela responsável técnica. Em virtude do
ocorrido foi somente executado o valor de R$ 590.037,49 (quinhentos e
noventa mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), que corresponde
a 17,94 %.

Diante do exposto acima esta secretaria, através do setor responsável por
todo este processo acredita ter respondido e exercer o convencimento da não
utilização do mínimo de 30% dos recursos repassados a conta do Programa, e
quaisquer informações complementares será enviada posteriormente.

Análise da equipe:
:

De acordo com 0 artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/08/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%
(trinta por cento) deverá ser utilizado na aqúisição' de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações priorizando
os assentamentos da reforma agrária as comumdades tladlCIOIlalS indígenas e comunidades

'

Quilombolas.
"

Ainda conforme Acordao 925/2011

Plenauo/I'CU

(. ) empreenda esforços para adqumr gêneros alimentícios diretamente da
agricultura famzlmr e do empreendedor famzllar mral _ou “de suas'

~

ª
.

~

dé 30%, conforme'art #14 dá Lei nº 151 9417/2009 gerando'h'z'edzdas [dé],
incentivo à Organização e legalização desses
Dessa forma, mantém-se a constatação devendo. a Prefeitura empreender
esforços para & utilização'do's'percentuais prebonizadoshá Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, para aquisição de produtos da' Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações, adequando, se for o caso, o planejamento das
aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros desse segmento no
decorrer de todo período letivo.

1.3 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Programa Mais
Educação o mínimo de três refeições.
Fato :
A Prefeitura do Município de Boa Vista - RR não ofertou aos alunos
beneficiados pelo Programa Mais Educação o mínimo de três refeições diárias, conforme
estabelecido no artigo 14, da Resolução CID/FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações
posteriores“

Evidências:
Cardápios apresentados, informação inserida pela Entidade no Sistema de
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Gestão de Prestação de Contas

e verificação in loco nas escolas municipais: Maria Teresa
Maciel da S. Melo, Ioládio Batista da Silva, Carlos Raimundo Rodrigues, Vovô Jandico da
Silva & Martins Peneira da Silva.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056-001/2014, de 25/11/2014, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 838/2014/GAB ADJ/SMEC, de 26/11/2014, as
seguintes justificativas:

Assim sendo, em resposta a justificativa solicitada pelos auditores do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), quanto à alimentação
escolar, referente às refeições servidas durante as atividades do referido
programa, cumpre-nos informar que. nas unidades de ensino municipal de Boa
vista/RR, os alunos não permanecem em tempo integral, pois o ambiente
escolar não possui estrutura física para acomodar os alunos durante o período
de almoço, sendo assim, os alunos beneficiados com o_ programa retornam em
horário oposto para o desenvolvimento daá'àtividádes ofertadas pela Mais

'

.Eduºação'

,

Por conseguinte, aos alunos são garantidas 02 (duas) refeições diárias,
contendo os nutnentes e calorias essencmzs para manter as necésszdadest
energéticas dos alunos no período em que S? encontra na escola conforme
'
“Justlfcat'va anexa .alpresentad pela nutr'
ista “d “Secretaria Mumczpal dç

~

.

~

.

,

~

~
~

Naºõ'pórªtuhídade'esél ,.bémóévfá'ú'é'~nofSiáteÍ71
Contas, não foi informadoà merenda escolar dos alunos atendidos pelo
Programa Mais Educação tendo sido informado somente 01 (uma refeição),o
.qual deveria ter, um espaço para Justificativa das 02 (duas) refeições
-_oferecídas por este município.

Análise da equipe:
A Prefeitura alega que oferece apenas 02, (duas) refeições diárias aos alunos
do Mais Educação porque não dispõe de estrutura adequada para a permanência dos alunos
matriculados no ensino integral, sendo estes dispensados no horário do almoço. A Entidade
afirma que devido à “falta de estrutura optou por ofertar duas refeições diárias contendo
nutrientes e calorias suficientes para suprir as necessidades dos alunos no período em que
se encontram em sala de aula.
As Entidades Executoras que possuem escolas contempladas pelo Programa
Mais Educação, devem oferecer aos alunos matriculados, o mínimo de três refeições,
confonne plevê o inciso VI, do & 29 do o artigo 14, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, de

1770602013:

VI no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais,
distribuídas em, no mínimo, três refeições, para os alunos participantes do
Programa Mais Educação e para os matriculados em escolas de tempo
—

RA. Nº 48/2014 / PREF MUN DE BOA ViSTA

.

.»

_

.

"

;

'

,e

integral.

Portanto, mantém-se a constatação para que área finaiística do FNDE tome
conhecimento e adote as providências cabíveis.
1.4 Divergência nos dados do responsável técnico pelo Programa.

Fato:

_
RTe

Senhoras:,-

Em consulta aos dados do Sistema de Cadastro de Nutricionista do PNAE
SIN UTRI constava os nomes das

-

Í

como responsáveis técnicas pelo Programa. No entanto, conforme
veiificado "in loco“, os nomes dos profissionais do quadro técnico responsáveis pela
,

.

execuçaodoProgxamaeram

.

..

.

.

QT

&

.

Evrdenmas

Consulta aos dados do Sistema de Cadastro
SINUTRI,119 período de 18/11/2014

"de

Nutiicionista do PNAE

—

'

_

Mamiestaçao

(1a

entidade

'º

l'

'
,

~
~

atendimento a Sohmtaçao de Auditoria 'nº: 0561'001/2014 de 25/11/2014
Prefeituia apresentou,
meio 'doOfício
segumtes justificativas por
,

:.
.

.

"

3:E111

'

,

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

.

~

.

_*Informamos que ocorpo “técnico de nutrição ”Que-Consul no Sistema de
Cadastro de Nutricionista do PNAE — SINUTRI “não mais faz parte do quadro
técnico da Prefeitura Municipal de Boa Vista, Sendo contratadas as
Nutricionistas, como responsável técnica a Sra.
e
para o quadro técnico, a
a

Sra.e

Sra.—

Portanto, estamos tomando as providências quanto a alteração do cadastro,
sendo realizado o devido registro e a desvinculação das demais.

%

ª

Análise da equipe:
As pendências cadastrais do responsável- técnico pelo Programa perante o
SINUTRI, do FNDE, contrariam 0 § 3ª do art. 12, da Resolução/CD FNDE nº 26, de

17/06/2013.
Dessa forma, mantém-se a constatação com a ressalva de que a Entidade
informou estar adotando as medidas necessárias para a regularização do cadastro.

1.5 Ausência de apoio logístico para

()

CAE.

Fato:
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Conselho de Alimentação Escolar CAE não dispõe de infraestrutura
adequada e necessária ao desenvolvimento de suas atividades referente ao transporte para
o desempenho de suas atribuições de fiscalização e a disponibilização, por parte da
Prefeitura, da documentação referente à execução do Programa em tempo hábil para
análise, acompanhamento e emissão de Parecei acerca da prestação de contas Em
decorrência a atuação do CAE foi prejudicada no exercício de sua atividade de fiscalização
e contiole dos recmsos recebidos
O

—

Evidências:
Ata de reunião com membros do Conselho de Alimentação Escolar
realizada em 24/11/2014.

—

CAE,

Manifestação da entidade:
'

‘

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056- 001/2014, de 25/11/2014, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 838/2014/GAB ADJ/SMEC, de 26/11/2014 as

seguintes justificativas:
,

'
'
=

.

-

.

_

“Esclarecemos que esta Secretaria fornece apoio permanente ao Conselho de
Alimentacao Escolar (20 passo que ternos a-relatar
_Quanto ao local apropriado com condiçoes adequadas temos a dizer que, a
'
"
Cultura atualmente carece de espaços
'

'

'

~~

ª

Porem
"
destacamos que (1 Coordenaçao das Conselhos/SMEC possui um espaço
mínimo que” atende o CAE na medida de este poderá efetuar suas Reuniões
ordinárias-e extraordinárias;.assim, “como também (1 SMEC possui o espaço do
CME aqua/sempre 'que solicitado. previamente, fica o Auditório desta
Secretaria disponível para as . reuniões. Como também esta Secretaria
disponibilizou;

,

.

.,

.

.

.

.

_

.

,

que esta

13098111

~

Quanto aos Recursos Humanos, temos a esclarecer que, a Coordenação dos
Conselhos ”tem lotada“ uma Coordenadora Administrativa que faz o
recebimento, guarda e despacho dos documentos administrativas do CAE;

Quanto ao auxilio financeiro, a SMEC está analisando a situação para ver a
possibilidade de inclusão ao Orçamento no exercício de 2015, conforme o item
10 da Pauta de Reunião realizada dia 05/05/2014;
Quanto ao Transporte a SMEC disponibiliza veiculo próprio com motorista
para a locomoção dos conselheiros, tendo atendido a solicitação de transporte
para visitas às escolas municipais através do oficio nºOZ/ZOM—CMAE/SMEC,
de acordo com o cronogra'ziia' encaminhado, doc. Anexo.

Análise da equipe:
De acordo com ata de reunião realizada em 24/11/2014, entre 0 Conselho de
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Alimentação Escolar

CAE, e a equipe de Auditoria, a Prefeitura de Boa Vista não oferece
a0 CAE infraestrutura adequada para o desenvolvimento das suas atribuições tais como:
espaço adequado para reuniões, transporte para os deslocamentos inerentes a atividade de
fiscalização do Conselho e disponibilização dos documentos da execução do Programa em
tempo hábil para análise.
—

Solicitada a se manifestar acerca das alegações do Conselho, a Prefeitura
informou que disponibiliza o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das atividades
do CAE, mas que a própria estruturada Secretaria é limitada e carece de espaço adequado,
sendo necessário aviso prévio das demandas do Conselho para o atendimento referente a
espaço para as reuniões, transporte para deslocamento às escolas e apoio financeiro.

.

No entanto, não houve manifestação da Prefeitura referente ao apontamento
de CAE de que esta não disponibiliza os documentos em tempo suficiente para análise e
emissão de Parecer conclusivo

Conforme disposto nos incisos i e II do artigo 36, da Resolução CD/FNDE nº
26 de 17/06/2013, e posteriores alterações o Ente executei deve:
'

l.- garantir

ao CAE/como órgão-'deliberativo,'ª-de fiscalização e de
assessoramento 'a infraestrutura necessária à plena'execnção das, atividades
de sua competencw ,tais Como: recursos financeiro e transporte para,j.
.

‘

'

'
'

,

'

..
.j-

~~~

~

competencza e ainda paraas reunioes ordinárias e extraordznarzas do CAE
com vistas, ,a desenvolve~~5 nas ativzdades coin competencza e efetivzdade
~~
fornecer ac.. CAE,- Sempre ane salientado todas os documentos é).
informações referentes (‘1 execução do PNAE em todas as suas etapas, tais
como: ”editais de licitação “extratos bancários, cardápios, notas fiscais de
Compras e demais documentos necessarios ao desempenho das atividades de

II.

,

suacompetência

.

.

~

-

Dessa forma, mantém--se a constatação
1. 6 Os dados do CAE não

foram informados ao FNDE.

Fato .
O Conselho de Alimentação Escolar foi renovado, por meio do Decreto
Municipal nº 032, de 27/03/2014, porém, os dados referentes à composição do Conselho não
foram informados pela Prefeitura Municipal ao FNDE, por meio do cadastro disponível no
portal (www.fnde.gov.br) e, no prazo máximo de vinte dias úteis. Verificou—se ainda, que a
composição do referido Conselho está em desacordo com o inciso II do artigo 34, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, por não haver
contemplado em sua formação, um membro da entidade de trabalhadores da educação e

docentes.

Evidências:

%
q
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Decreto nº 032 de 27/03/2014

e

Consulta ao Sistema do FNDE

—

Dados do

CAE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056 001/2014 de 25/11/2014, a
Prefeitura apresentou, p01 meio do Oficio nº 838/2014/GAB ADJ/SMEC, de 26/11/2014 as
seguintes justificativas
Em resposta a Renovação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, temos a
esclarecer que conforme documentos comprobatórios, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura tomou ciência da situação irregular do cadastro através do
Comunicado nº 108468/CGPAE/DIRAE/FNDE, e após esta ciência, informamos ao
Conselho Municipal de Alimentação Escolar mediante Oficio. 119659/2014, o que
posteriormente apresentou sua resposta em reunião ocorrida dia 05/05/2014, pauta
da reunião em anexo.
ainda a relatar que, o Cadastro foi finalizado, em 26/11/2014 pela Coordenação
dos Conselhos, posto que a documentação que, se encontrava em pendência encontra»
,se já regularizada, a qual, seria um Decreto que nomeia ao representante dos
" ,'."pr
ofesso: es e alunos (Dec. nº 118/13, de _25 de, novembro ,de 2014) documento anexo,
portanto acreditamos que até fnal 11o dia este Conselho esteja regulanzadwunto ao
:T emos

,

,

.

..

'

1

'

'

o

,,
,e. que os, “dados do Conselho for aai iegulauzados
fnac-,foi confirmada ein consulta ao SIGECON do FNDE realizada em 02/12/2014 Dessa
foinia, ainda peiriianecem as pendências cadastrais do Conselho o que impede que o
mesmo eiuita Parecer conclusivo acerca da prestação de contas da execução do P1 ograma
.,

,

_

'

"

,

_

.,

=-

.

"

-

j.

'

A não informação dos dados doCAE pela Entidade Executora ao EN DE via
sistema, contraria disposto no § 10, do Artf34 da Res'oluçãOICD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
e

alterações posteriores, e qual estabelece que;

.

Os dados referentes ao CAE deverão ser informados pela HEX,—por meio do
cadastro disponivel no portal do FNDE (www.fnde.gov.br) e, no prazo máximo

de vinte dias úteis,

a contar da data do ato de nomeação, deverão ser
encaminhados ao FNDE o ofício de indicação do representante do Poder
Executivo, as atas relativas aos incisos II, III e IV deste artigo e a Portaria ou
o Decreto de nomeação do CAE, bem como a ata de eleição do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho.

Dessa forma, mantém-se a constatação.
-—

2. TD - PROJOVEM

—

URBANO

-

exercício 2013

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos financeiros em
favor dos estados, do Distrito Federal e de municípios com população total, igual ou
superior a 200.000 habitantes, destinados à promoção de ações de elevação da
escolaridade, da qualificação profissional e participação cidadã dos jovens beneficiários.
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 706.500,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos fmanceiros transferidos pelo
FNDE à conta do Projovem/2013.

Constatações:

2.1 Movimentação indevida da conta específica do Convênio ou

Programa.

'

'
-

Fato:
A Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR realizou movimentações na conta
Corrente nº 64.51-3, agência 3797—4, Banco do Brasil S/A, destinada à execução de ações
previstas nos ciclos do Programa anterimes & 2012, quando este ainda era executado sob a
”gestão da Secretazía Nacional da Juventude da Presidência da República ?SNj deixando de
realizem os pagamentos das ações pievistas no Projcvém [2013 na conta 001 lente nº 7229 -X
"agência 3797- 4, Banco do Brasil S/A. atualmente a conta espec1f1ca do Projovem Ressalta— se
'.que tal conta deveria ser encenada, nos termos da Resolução/CD/FNDE nº 60, de
"09/11/2011 e que Os valores debitados em 2013 podem não sel ldentaflcados na pl estaçao
de contas do referido ciclo. de exeCução -:
'

'-

.

:

Cf

E
»

~

-

=

Extratos Báncários das contas cóxrentes: nº 64 51 3, agência 37 97 4, Banco
do Brasil S/A; nº 7229 -X agência 3797 4 Banco do Brasil S/A
_

:

.

.

'

>

>“

7

Manlfestaçao da enudade
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056—004/2014, de 26/11/2014, a
Prefeitura Municipal apresentou, por meio do Ofício nº 841/2014/GAB ADJ/SMEC, de

26/11/2014, os seguintes esclarecimentos:

Programa Nacional de Inclusão de jovens - Projovem Urbano tem por
objetivo elevar a eScolarídade dejovens, com idade entre 18 e 29 anos, que
saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, visando à
conclusão desta etapa, por meio da modalidade de Educação e jovens e
Adultos, integrada a qualificação profissional e o desenvolvimento de ações
comunitárias, com exercício da cidadania.
O

Conforme solicitado, cumpre-nos informar que a partir de 2012,_ foi publicado
decreto 7649/2011, que desfgnou a transferência da gestão do Projovem
Urbano da Secretaria da juventude da Presidência da República para o
Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão SECADL ganhando força como política
pública da modalidade de Educação de jovens e Adultos, ao ter a gestão
o

—
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'

diretamente vinculada

a

ministério

esse

e às

secretarias estaduais

e

municipais de educação.

Por conseguinte, esclarecemos quanto ao saldo do recurso do programa da
edição de 2009, referente à conta 6.451-3. Ao questionarem a Secretaria
Geral da Presidência da República como deveria ser restituído () saldo
restante em conta em agosto de 2011, saldo referente aos meses de 07/2010 a
06/2011, a coordenação do programa no município de Boa Vista/RR à época,
foi orientada a não devolver, pois ele seria integrado ao valor da edição de
2013 para aplicação no programa.

Porém, na edição de 2013, sob gestão do Ministério da Educação MEC, o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, como forma de
índivídualizar as edições anteriores a 2012, fez o repasse da 19 parcela numa
nova conta bancária, sendo esta a Conta 7229 -X Agência 3797- 4 Banco do
—

—

'

'

Biª.-Sil

,

.

.

.

.

'

Entretanto,
—

.

o saldo da conta 6 451-3, no valor de R$ 735. 875, 18 foi
empregado na folha de pagamento da edição de 2013, no período de
dezembro/2013 a abril/2014. Contudo; a partir do mês de abril percebeu se o
equivoco como número das contas o qual fm r_eq lizado as devidas correçoes

'

ª—Ressaltamos que sohcztamosiunto ao FNDE

_"na “data de 29 de agosto de 2014,
0609/2014,
GAB/GEPRO/SMEC
através
do afeto
(ANEXO 'I), orientação quan__to _;
“
Illlzaçao do saldo,- dá ~dição de. 200,9," 6 programa para sanazmos o_ _
'

,.

'

~

Ánálise da equipe:
Em atendimento à solicitação desta Auditoua & Plefeítura do Município de
Boa Vista/RR se manifestou, alegando haver entrado em contato com & SNJ e que esta havia
orientado a Entidade & não restituir o saldo dd Programa e utilizá—lo nas ações previstas na
edição do Projovem/2013, ressalta-se que a Prefeitura não apresentou documentos que
comprovassem tal orientação.
.

Em atendimento à solicitação desta Auditoria, & Prefeitura do Município de
Boa Vista/RR alegou ter entrado em contato com & SN] e que esta havia orientado a
Entidade & não restituir o saldo do Programa e utilizá-lo nas ações previstas na edição do
Projovem/2013, no entanto, não apresentou documentos que comprovassem tal orientação.
A Prefeitura realizou o pagamento de pessoal do Projovem/2013 com saldos remanescentes
da conta corrente nº 64.51-3, agência 3797—4, Banco do Brasil SIA que não aparece perante
o FNDE como específica do Programa, o que pode gerar inconsistências e fragilidades na
prestação de contas.

Segundo documentos apresentados na justificativa, a Entidade solicitou
informações de como proceder para corrigir o problema, por meios do Ofício nº 0609/2014
GAB/GEPRO/SMEC, de 29 de agosto de 2014 encaminhado à Coordenação—Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas—CGCAP, não havendo registros
de resposta à solicitação até a presente data.
—
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De acordo com o caput e o parágrafo 29 do artigo 18 da Resolução/CD/FNDE
nº 60, de 09/11/2011, os recursos financeiros de que trata essa Resolução serão creditados,
mantidos e geridos em conta corrente específica do Programa, a ser aberta pelo
FNDE/MEC, em agência do Banco do Brasil S/A indicada pela Prefeitura e deverão ser
destinados somente ao pagamento de despesas previstas nessa Resolução e para aplicação
financeira e serão movimentados exclusivamente por meio eletrônico, no qual seja
devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou
prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pela Prefeitura.
O artigo 28 determina que os critérios e as normas estabelecidas na
Resolução/CD/FNDE nº 60, de 09/11/2011, para a transferência automática de recursos
financeiros serão válidas para a entrada de jovens que se tomarem beneficiários do
Projovem Uibano a partir de 2012, revogando explicitamente Resolução/CD/FNDE nº 14,
a
de 21/05/2010.

.

.

Ressalta—se que conta corrente nº 64.51—3, agência 3797—4, Banco do Brasil
S/A, apresenta saldo de R$ 46.272,15(qua1enta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e
quinze centavos) sem que houvesse a devida prestação de contas.

.Dessa for111a, .mantém— se a constatação, porém sem a caractelízação de
piejuízo ao erauo no procedimento realizado
-

.

.

»

v

.

.

v

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ÁQ TRANSP DO ESCOLAR
;.exeracm
2013
.

-

:

,

V

l

'

_

~

~

'

'

~
Objeto do Progr mar-lªransfei
enc1a de re
os manceiros em carater—
.“suplementai aos estados, ao Distrito Federal e aos mumcrplos destinados a: Custear of,
'

.

ofeiecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona iuial com o objetivo de garantir o acesso a educação.
»

Qualificação do instrumento de transfeiência: Repasse Direto

'ª'
:

Montante dos recursos financeiros: R$ 46. 907, 7.1
Extensão dos exames:
Aualisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE,
do
exeicício de 2013.

Constataçõesz
3.1 Não se aplica.

Fato:
N ão se aplica.

Evidências:

gg,-

»
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Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se “aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

4. PLANO DE AÇÃO “ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

Objeto do Progrzama Apoio financeilo para ínfraestruttua escolal

,

EQUIPAMENTO

v

e

_

-

MOBILIÁRIO- PROINFÃNCIA, qonforme Telmo de Compzomisso no

:

Plano de Ações A1 tlculadas PAR nº 201300387/2013 e, aquisição de veículo automotm, com
especiãçações para transporte escolar, conforme Telmo de Compromisso no Plano de Ações
A1 tmuladas PAR nº. 201300175/2013 na subaçao VEICULOS ESCOLARES- CAMINHO DA
“ESCOLA ônibus Acessível
.

,

',

-

Quahhcaçao do instrumento de transferencm Repasse Direto

-

'

---

Ánalisadá & áplicação da totalidade dos recursos fmanceiros transferidos pelo
FNDE a conta do Plano de Ação A1 tlculada T1 ansferenma Dn eta do exercício de 2013
»

As transferências fmanceiras

& çonta do Plano de Áção Articulada— PAR, no
935.479,62, corlespondem ao Termo de Compromisso nº 201300387/2013,
no valor de R$ 275. 479 62- Infraestzutura Escolar- para a aquisição de mobiliários e de
Equipamentos; e do Tenno de Compmmisso nº 201300175/20143 valm de R$ 750. 000 00 Caminho da Escola pala & aquisição de 5 ônibus escolal es

valor total de R$

Constatações:
4.1 Ausência de seguro do veículo.

Fato:
ônibus escolares adquiridos com os recursos do Programa Caminho da
Escola não estão assegurados com o seguro total contra danos materiais e vítimas de
acidentes.
Os

Evidências:
Processo nº 205/2013, Despacho

3/11,
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Controladoria—Geral do Município, de 26/09/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 056—002/2014, de 21/11/2014, a
p012 meio do Ofício nº 841/2014/GAB ADJ/SMEC, de
26/11/2014, os seguintes esclarecimentos:

Prefeitura Municipal apresentou,

a despeito do PROCESSO Nº 205/2013, o qual visa a
aquisição de 03 (três) ônibus escolares ORE 2 com plataforma elevatória
veicular (ônibus rural escolar médio com plataforma) ter sido formalizado 12o
exercício de 2013, ao passo que os veículos adquiridos foram recebidos
somente no presente exercício, mais precisamente em 15/08/2014, sendo
devidamente licenciados em 13/10/2014.

Informamos que

'

'

,

,

Esclarecemos Que os procedimentos para licenciamento e tombamento de
veiculos próprios devem obedecer aos trâmites legais, sendo de
responsabilidade, ,da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
"Pessoas SMAG, pois aquela Secietaria administra o inventário municipal e
"
possui processo espeCifico para licenciar todos Os veiculos oficiais desta
Munzczpalzdade

-

-

.

_

_

.

'

'ªEluczdamos ainda que, apesar da Sec7etaria MuniCipal de Administracao
e"
J-Gestão de Pessoas SMAG ser. encarregada em, lwencrar os veiculos proprios
,fnao, tem procedimento IiCitatono para a confecçao das placas tão ouco para
: o, asseguramento dos, veiculos contra QC.ra suprir ta
-laCuna,- esta, Searetaria providenciou a abertura dos processos nº 148/20145f'1nfSMEC e 149/2014— SMEC, onde 0 primeiro visa a confecção de placas
veiculares e o segundo a aquisição de seguro total. contra danos materiais e
-vztimas
de acidentes,_

"

~
3

~

__,

,

,,

.

_

.

'

'

_

Ocorre que para abertura dos procedimentos 11021502501205 esta Administração
deve obedecer as exigências legais emanadas pela Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, bem como os procedimentosexigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado de Roraima. Destarte, para a formalização de procedimento licitatório
ou na dispensa deste, se faz necessário a cotação prévia de preços com 3
empresas d0 mercado local, e na falta deste em mercado nacional, deve ser
elaborado Termo de Referência/Projeto Básico e posteriormente encaminhado
ao Comitê Gestor para a aprovação da despesa, sendo remetida (‘1 Comissão
Permanente de Licitações CPL para só neste estágio ser realizado o
procedimento licitatório e futura homologação. Após tais procedimentos,
tomamos as providências quanto à emissão de nota de empenho, for malização
de contrato e por fm recebimento dos serviços/materiais e pagamento.
—

Análise da equipe:
A ausência de seguia total do veículo contra danos matei iais e vítimas _por
acidente contiaría o disposto no inciso IX, do art. 59 da Resolução/CD/FNDE nº 64, de
16/11/2011, que determina que.
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O município deve assegurar a conservação do(s) veículo(s), custeando as
despesas pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo
pagamento de taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s)
veículo(s), efetivando, além do seguro obrigatório exigido no Código de
Trânsito Brasileiro, o seguro total do(s) veículo(s) contra danos materiais e
vítimas por acidente.

3

Apesar da Secretaria de Educação do Município de Boa Vista/RR expor que
realizou a abertura de processos administrativos para confecção de placas veiculares e para
aquisição de seguro total contra danos materiais e vítimas de acidentes, tal procedimento
ocorreu de forma extemporânea motivada por Solicitação da Auditoria, motivo pelo qual se
mantém & constataçao
4. 2

;padlomzados

Onibus - NAO 3748

»

Alteração das características originais dos veículos escolares
-

-

.

,,

.

.

.

.

Onibus - NAO 3748

RA. Nº 48/2014 IPREF MUN DE BOA VISTA

.

_

_

_

~
~

Onibus NAP 7409
—

Onibus - NAP 7409
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Onibus-NAPMOQ

-

--

..

n

»

:=

._

»

_

Onibus—NAP 7439

;

Onibus NAP 7439
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de AuditoIia nº 0-56 002/2014, de 21/11/2014 a
os Ofícios nº 838, 841, 842/2014/GAB ADJ/SMEC, de
26/11/2014 e o Ofício nº 845//2014/GAB ADJ/SMEC, de 27/11/2014,110 entanto, não foram
aplesentadas justiﬁcativas a esta constatação

Plefeitma Municipal encaminhou

Análise da equipe:
Os ônibus escolares do Programa Caminho da Escola têm características
configuradas nos termos do Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro CTB, Lei nº 9.503, de
23/09/1997, sendo estabelecida a padronização dos veículos destinados ao transporte de
escolares, que devem ser mantidas pela Prefeitura Municipal Ademais, a descaracterização
dos ônibus escolales contraria o caput do artigo 10, da Resolução (;D/FNDE nº 45, de
20/11/2013, que dete1 mma que
—

desoaracterizagﬁo original dos veículos escolares padronizados
no âmbito do Programa Caminho da Escola, inclusive quanto as marcas
institucionais.
.

é vedada a
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Dessa forma, permanece a constatação.

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
Nas constatações referentes aos subitens 1. 2 a 1.6, 2 1,4 1 4 2, foram
verificadas 1n1p1opr1edades na operacionalização dos respectivos Programas,
merecem
__que
atuação da Dnetona tecnica desta Autarquia responsavel pelo piograma

~

identificou -se_, ainda piejuizo ao erário conforme corisignado 11o subitem 1.1
reSpOnSável ser diligenciado a recolher ao etário o valor correspondente, no
piazo de 30 (trinta) dias e caso não regularizada a situação, a Diretoria Financeira desta
devendo

o

autarquia deverá ser comunicadapara'
contas especial (TCE); -'

'

'

.,

~
'

deeitentualcobrança do débito em tomada de
'

:

'

ª

º
-

~~ ~

Relevante mencronar ne
ervanma das conclusões e o atendimento
tempestivo às 1econ1endaçoe___dest_a_Auditori__~~ Interna dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e conSignadas no presente Relatorio _ao de Caráter pieventivo e/ou C_101“8Í.Í_VO
tem por objetivo aprimorar os preces
“tivos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas quepodem compromet'~ resultado da gestao dos administradores
~ inan'
relativamente 'o Programas ._e convenios ~
ados com recursos transferidos pela"
~

~
~~

e_

'

~

"

~
~~
-

,.

'

'

'Autarqnia___

~6; Recomendacoes-.

"

'

~

6.1. A DIATA

-

6 1 1 diligencial‘ ª Sra
CPF
344.601
Prefeita do Município de Boa Vista- RR a restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE o valor de R$ 73 020 00 (setenta e três mil e vinte reais) ieferente
ausência de documentação comprobatória das despesas realizadas a conta do programa.
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas dos débitos
evidenciados no item 1.7 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito CalculoDeDebito.faces",
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada a opção “Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,

.,

preenchido
no
sítio
virtual
do
tesouro
nacional
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
21.219.80-01, conforme subitem(ns) 1.1.
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6.2. Á DIFIN

—

para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:
6.2.1. para avaliar a movimentação financeira nas contas do programa
URBANO, referentes aos exercícios 2009 a 2013 , orientando, no que
couber, a Prefeitura de Boa Vista/RR a proceder a regularização dos débitos realizados
indevidamente referente a edições anteriores do Programa e sobre a destinação dos saldos
remanescentes nas respectivas contas correntes, conferine subitem(ns) 2.1.
TD

-

-

PROJOVEM

6.3. Á DIRAE

—

para orientar a PREF MUN DE BOA VISTA/RR

empreender esforços para adquirir gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familia1,cónforme preceitua 0 ai tigo 14, da Lei nº 11947/2009,
gerando medidas de incentivo a ciganização e legalização desses grupos de
6 3.1

a

empreendedores, conforme
_,

"técnico

~

e

da equipe
1 4.

subitemuis)

_

6. 3. 2V. promover Junto à Prefeitura atualizaçao dos dados do responsável-

.

_

_,

s11hiten1(11$) 1,2,

_do

~

PNAE Junto ao SINUTRI ademais sistemas do FNDE, conforme
—

.

,

.

,

.

V

orientar a Prefeitura de. Boa Vista/RR e o Conselho de Alimentação
Escolar do M11n1c1p10 a estabelecer cronograma de atividades que permitam adequar a
infraestrutura e a logistica dispomel comafinalidade de propoicmnar ao Conselho, o_

.*

V;.:3;3

_

.

.

'.

~

~

”_.ináxiino de vinte dias,.úteis,

Va

contar da data do ato de nomeaçao. conforme subitenuns)

1

6.

6.3.5. a providenciar o atendimento de, no mínimo 03 (trêslrefeições
diárias aos alunos beneficiados pelo Programa Mais Educação, de acordo com o
:

“estabelecido no inciso VI, do § 2º, do
17/06//2013, conforme subitem(ns) 1. 3

o

artigo 14, da Resoluçao CD/FNDE

11°

26/2013, de

6.3.6. observar as normas regulamentares do PNAE referentes à guarda
da documentação comprobatória da execução do Programa, e da obrigatoriedade da
prestação de contas de recursos transferidos às entidades filantrópicas de acordo com o
artigo 109, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme subitenuns) 1.1.

6.3.7. atentar para a legislação do Programa quanto à necessidade de
realizar o seguro total dos veículos adquiridos com recursos do Caminho da Escola,
conforme subite1n(ns) 4.1.
6.3.8. providenciar o imediato saneamento da irregularidade apontada
pela equipe de fiscalização do FNDE, retornando os veículos às suas características
originais, conforme padronização prevista na legislação do Programa, conforme subitenuns)
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VISTAº;
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~

4.2.
6.4. A DIGEF

6.4.1. por intermédio da Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios Prefeitura de Boa Vista/RR de que os recursos financeiros devem
ser mantidos e geridos na conta corrente específica do Programa em consonância com a
Resolução/CD/FNDE nº 60, de 09/11/2011, e alterações, conforme subiteinms) 2.1.
CGAUX, para orientar
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7. Encaminhamento:

Divisão de Apoio Técnico Administrativo IDIATA, para providências
quanto às recomendações contidas no subitem 6 1,7. 1. à

7.2. A D11‘et011a Financeira- DIFIN, paia Conhecimento e comunicação à
COAUD, no prazo máximo _de 30 dias das providências adotadas e111 relação às
recomendacoes contidas no Subitem _6. 2 e pena subSidiar a prestação de contas Idos
Programas: PNAE/2013; PrºJovem/2013 PAR- "FD/2013 ePNATE/2013

'

_

~
'

-

;
Diretoria de Gestão de Eurides _e BenefiCios DIGEF, para conheçiinento__
e comunicação a COAUD, no
prazo 111ax1m0 de 30 dias, dae providenmas adotadas e111g-I.‘;HI
recomendacoes
contidas
relação“as
no subitem 6 4
73 à

_

'

'

'

'

-‘

-

»

_.

___-

-

,

~

~~

recomendaçoes contidas no; subltem 6.3;encan1111ha1 “ao Conselho de Alimentacao,
Escolar— CAE, em iazão' das atribuições inerentes & eSSe Conâelho, extrato deste Relatório“ "
de Auditoria para conhecimento” do Contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação
Escolar PNAE; encaminhar ao CACS FUNDEB em razão _d_as atribuições inerentes a esse
“Conselho, extrato deSte Relatório de Auditoria para conhecimento do Contido» nos itens 3 e 4
- P1“og1ama
Nacional de A1301QI210I1ranspo1‘ta do Escolar— PNATE e PAR.— Caminho da

721$

.

'

'»

Escola;

7.5. a Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIFIN, contidas no subitem 6.2; a DIRAE, contidas no subitem 6.3; e à
DIGEF, contidas no subitem 6.4;
7.6. a Controladoria Geral da União
nos art. Bº e 99 da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

-

CGU/PR,

e111

atendimento ao disposto

7.7. a Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR para conhecimento
quanto ao consignado no presente relatório.

e

providências

&

Em 01/12/2014
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 48/2014
DESPACHO

Considerandó que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe—se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Eznlí/lL/Zo/q
Chefe da DIFIP

De accn dº

~~

A apreciação do Senhm Auditor-Chefe

Coordenadora da COFIC

'

:

.Dé acmdo

'

*

.

.

Encaminhé -se ao Senhm Presuiente do FNDE pará conhecnnento.

Em

.-

í“ '.

_-

'

':
-

.

"

%»,n

Auditor—Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos sugeridos.

Em

ªlª,

O

Presidente
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