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—

ASSUNTO:

—

—

1.
A Secretaria da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte - SEEC encaminhou, por
nº
meio
do
Ofício
282/2017—SEEC/GS,
de
17/02/17 (SEI 0335214), justificativas e
documentos relativos às constatações consignadas nos subitens 1.1 e 1.3, pertinentes à execução do
PNAE/2015, e 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, relativas ao PDDE/2015, do Relatório de Auditoria nº 31/2016, de
20/12/16 (SEI 0265140).

No Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE, exercício 2015, houve as
constatações tratadas nos subitens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do Relatório de Auditoria nº 31/2016, resultando,
respectivamente, nas ações recomendadas nos subitens 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 e 6.2.6 à DIRAE.
2.

2.1.
Em relação às constatações e recomendações acima citadas, a gestora da SEEC apresentou
justificativas apenas referentes aos subitens 1.1 e 1.3, fls. 01 (SEI 0335214), que se referem às questões
operacionais do programa, cabendo à DIRAE, como gestora do programa, verificar a pertinência das
providências e informações prestadas, vez que ditas recomendações são dirigidas àquela Diretoria.
No Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercício 2015, houve as constatações
tratadas nos subitens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Relatório de Auditoria nº 31/2016, resultando nas ações
recomendadas nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 à DIATA e 6.2.1 e 6.2.2 à DIRAE.
3.

—

3.1.

Em relação às constatações e recomendações pertinentes aos subitens 3.2 e 3.3, o gestor
apresentou justificativas, fls. 02 (SEI 0335214), cabendo à DlRAE verificar a pertinência das providências e
informações prestadas, vez que dita recomendação foi dirigida àquela Diretoria.

A constatação consignada no subitem 3.1 (Ausência de apresentação da prestação de
no 'prazo estabelecido) resultou em recomendação para que os dirigentes indicados
como responsáveis pela execução do PDDE/2015, nas Unidades Executoras das Escolas Estaduais

3.2.
contas

Almirante Tamandaré (CNPJ: 01.868.811/0001-71) e General Díóscoro Vale (CNPJ: 01.852.783/0001—02),
restituíssem aos cofres do FNDE, respectivamente, os valores de R$ 25.475,34 e R$ 15.161,75, e foi
enviada como resposta a seguinte justificativa:
Após convocação desta Secretaria, por meio do Fundo Estadual de Educação - FEE, os Gestores das
Escolas Estaduais Almirante Tamandaré e General Dióscoro Vale apresentaram as prestações de
contas ao FEE, nos dias 24 e 27 de janeiro de 2017, respectivamente, conforme Histórico do
Protocolo anexo. Salientamos que as duas prestações de contas foram analisadas pela Comissão de
Controle Interno CCI/FEE e devolvidas para retificações. Após análise final das prestações de
contas das mencionadas Escolas, foram inseridos os dados no Sistema de Prestação de Contas
SIGPC, de acordo print da tela aditado.
—

—

No relatório recebido pelo FNDE, foi solicitada a devolução dos recursos no prazo de 30 dias. No
entanto, como as prestações de contas das referidas Escolas foram entregues a esta SEEC,
entendemos que essa devolução não se faz necessária.

3.2.1.
Essa justificativa foi considerada no item 6 da Informação 8/2017/DlFlP/COFlC/AUDlT-FNDE
(SEI 0297477) que tratou de análise de defesa relativa à Unidade Executora da Escola Estadual General

