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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. ló/ZIOM

PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO
Auditoria reaiízada nos Progrmnils/Convênios financiados com recursos transferidos pelo
Fundo Nacional de Deselwolvímento da Educação FNDE, em cumprimento ao Plano Anual de
Atividade de Auditoria Interna - PAINTZOM. Foram examinadas no período de 22 à 30 de abril de 2014
—

as seguintes ações:

Programa de Aceleração do Crescimento PAC 11 - Termo de Compromisso nºs 200509/201
202660/2012 (Programa Proinfância - Construção de Creches).
—

—

Anªlisadº por:

1

e

ºee.

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ll Termo de Compromisso nºs 203349/2012
201 107/2012 ( Programm de Construção de Quadras Poliesportivas).
e
Analisado por:
—

—

- Plano de Ações Articuladas
Escola).

—

Programa Nacional de Alimentação Escolar

Analisado por:
—

Programa Dinheiro Direto na Escola

PNAE

—

exercício 2013.

—

Programm Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - exercício 2013.

Analisado por:
—

—

PDDE exercício 2013.

—

Analisado por:
—

e

PAR - Termo de Compromisso nº 9340/2013 (Programa Caminho da

Analisado por:
—

e

e

por:-

Programa Nacional do Livro Didático

Analisado

—

PNLD exercício 2013.
—

Hígtóricoz

—

/

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO « exercício 2014.

R.;X. N” 1652014
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A rede de ensino da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto/GO é formada
por estabelecimentos que ofertam ens'mo fundamental, sendo que algumas escolas também atendem ao

Ensino de Jovens

e

Adultos

—

EJA.

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
20% com:

—

PNLD,

a

rede da Prefeitura foi beneõcíada no exercício
—

distribuição íntegra] dos livros didáticos para

o segmento de 60 ao 9º ano do

ensino

fundamental;
- reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização Matemática

Alfabetização;

e

Letramento

e

e

reposição e complementação parcial de livros reutilizáveis para os segmentos de 2ª ao Sº
ano do ensino fundamental.
—

A equipe de auditoria, no período de 22/04
estabelecimentos de ensino, conforme seguem:

CÓDIGO

a

06/05/2014, visitou uma amostra de

ESCOLA

52069621

EMEF A Caminho da Luz

52051323

EMEF Abdon Elías

52075400

EMEF Professora Adair Martins Pereira

52094790

EMEF A gostinho Lópes Con'de

52073670

EMEF Castro Alves

52051315

EMEF Cora Coralina

52090809
52094782

13

.

'

EMEF Chico Xavier

EMEF Fernando Sabino

52070484

EMEF Machado de Assis

52075427

EMEF Maria de Lºurdes de

52051307

EMEF "Prudente de

52092623

EMEF Raimundq Gomes

52051447

EMEF Virgílio

»

de_

qes

Fnusl_in_o_
..

“_

.

claASilv-a

Medeiros

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de questionários e
entrevistas conduzidas nas escolas listadas. Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas
informações e sintetizam a visão dos gestores locais quanto aos tópicos abordados. As considerações e/ou
recomendações da Auditoria, quando houverem, têm por objetivo propiciar à área gestora no FNDE o
aperfeiçomnento das regras estabelecidas.

]. Utilização dos livros.
Em todas as escolas observou—se

a

“utilização dos livros didáticos como parte integrante da

Política Pedagógica, em conformidade com o que dispõe
nº 42, de 28/08/20I2, e alterações posteriores.

a

alínea

“e”, Inciso IV,

da Resolução/CD/FNDE
-

~
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2.

Avaliação da quantidade recebida.

Em razão de aumento acentuado de alunos nas escolas em relação ao ano de 2013, houve
insuficiência de Iivros de todas as disciplinas do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação
de Santo Antonio do Descoberto esclareceu que O município vem passando por mudanças de natureza
cstruturak entre elas nos foi informado que a liberação de casas populares contribuiu para o aumento de

alunos nas escolas. como também as transferências de alunos da rede estadual para a rede municipal.

Devido

à

insuficiência os gestores retêm os livros na escola para compartílhamento.

-A escola Cora Coralina comunicou
matemática do 2º ano e falta de livros de matemática,

() excesso de livros das matérias português e
ortuºuês,
ciências, história ara os 3º, 4º e Sº anos.
b

-A escola Fernando Sabino nos informou que no ano corrente foi implantada na escola
uma turma para atender alunos do 6º ano. A escola Virgílio Medeiros implantou 0 9º ano, sendo esse O

motivo que causou

a

falta dos livros nessas escolas. por não haver informação desses alunos na projeção
.

realizada pelo censo eSoolmz
3. Controle de entrega dos livros aos alunos.

Todas as escolas apresentaram documentos do controle de entrega dos livros aos alunos,
a alínea “h“, inciso IV, art. 8“, da Resoiução/CD/FNDE nº 42, de

em conformidade com o que dispõe

28/08/20i2,

e

alterações posteriores.

4. Controle, de devolução dos livros ao final do ano letivo.

Nenhuma das escolas apresentou registros da devolução dos livros ao final do ano letivo e
tampouco apurou o percentual de devolução conforme dispõe a alínea “h”, inciso IV, art. 8ª, da
Resolução/CD/FNDB nº 42. de 28/08/2012, e alterações posteriores.

Apesar de não haver o cálculo do percentual devolvido, 47% das escolas estimaram que a
devolução ocorre em quantidade acima de 90%; 47% na faixa de 80 a 89%; e 6% estimaram & devolução
na faixa de 60 a 79% dos livros entregues aos alunos no início do ano letivo.
5.

Livros excedentes nas escolas.
Em 20% das escolas foram encontrados livros excedentes aguardando remanejamento ou

retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando alguma aplicação do disposto nas alíneas “c”, Inciso
Hi 6 "k“, Inciso W. art. Sº, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/20I2, e alterações posteriores.
6. Participação dos professores na escolha das obras.

Conforme informações obtidas por meio dos questionários preenchidos pelos dirigentes
das escolas, verificamos que I5% dos professores não tiveram a efetiva participação no processo de
escolha das obras a serem utilizadas na escola, o que contraria o que dispõe as alíneas “b“ do Inciso [II,
“b“ e “d“ do Inciso [V, e “a“ do Inciso V, art. Sº, da Resolução/CD/FNDB nº 42, de 28/08/2012, e
alterações posleríores.
7. Material de divulgação eniregue nas escolas.
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Em

3l%

das escolas visítaáas os dirigentes declararem] receber, exclusivamente pelos

correios, material de divulgação enviado pelas editoras.
Em 62% os dirigentes declararam que há entréga de material de divulgação realizada
tanto por meio dos correios quanto pessoalmente.

A entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal contraria o
disposto no Inciso VIII, ª 3ª, art. 3º da Portaria Normativa nº 07.4 de 05 de abril de 2077. do Ministério da
Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais ou a seus represenlanres & prática de:

“VIII realizar pessoalmente a divulgação
—

ou entrega de qualquer material de divulgação

dos livros, diretamente nas Bscoias, após a publicação do resultado da avaliação ou a divulgação dos
guias de escolha pelo MEC/FNDE, até o Final do período de escolha pela internet e pelo formulário
impresso, sendo permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos, folders e
outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como a entrega de materiais de forma
impessoal, pelos Correios ou forma equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com
vínculo funcional evidente com o Titular de Direito Autoral',“

& Grau de satisfação com

o Programa Nacional do

Em uma escala 'de ótimo
o Programa como bom e

&

Livro Didático.

ruim, passando por regular e bom, 69% das escolas avaliaram

23% como ótimo.

RECOMENDAÇÓES:
Considerando as manifestações dos gestores

e as

observações in loco, recomenda—se

'à

DIRAE:
- orientar à Prefeitura

Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO que informe
tempestivamente ao FNDE a existência de escolas/séries com recebimento de livros de disciplinas não
ofertadas ou com séries extintas no biênio de reposição;
orientar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO que informe
tempestivamente ao FNDE & existência de escolas com aumento ou diminuição na oferta de séries em
razão da migração de alunos entre as redes estadual e municipal ou da migração entre o ensino médio e o
Ensino de Jovens e Adultos - EJA;
»

-

escolas

escolas

&

&

solicitar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO que oriente as
apurarem o percentual de livros devolvidos ao Final de cada ano;
- solicitar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO que oriente as
evitarem a entrega de amostras do livro ditático diretamente por representantes das editoras.
1.

PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício 2013
—

Objeto do Progrªmm: Transferência de recursos federais para Estados. Ix/Iunicípios &
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros afimentícios. visando a garantia do
oferecimento de uma refeição diária equilibrada de modo a suprir, parcialmente, as necessidades
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nutricionais dos alunos, com vistas
bons hábitos alimentares.

a

contribuir para

a

redução dos índices de eVasão e para formação de

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos mmnceiroszRfB 1.053.700,00
Extensão dos exames:
Analisacla & aplicação da totalidade dos recursos Financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Prºgrama Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2013.
—

Coustntaçõcs:
1.1 Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em
quantidade inferior a 30%.

Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$].053.700,00, & Prefeitura
Municipal utilizou R$791950.O3 na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, 0
que corresponde a 7,6% dos recursos Huanceíros repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não

respeitou o mínimo de 30% para
do Empreendedor Familiar.

aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e

a

Evidências:
Débito evidenciado na Conta Específica do Programa, conforme quadro demonstrativo:

~

Fornecedor

CIC

Agência

Banco

("pm)crntívu dos
Produtores Ru mifs'
Lau.

38577—8

94 I -5

13

Data

Valor (R$)

05/1 [/20|3

20000110

rasil

5995003

18/12/2013
~

~

~

~

~

~

h'lanifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria

—

SA nº 024-016/20E4, de 30/04/2014, que solicitou

justiíícatíva quanto à aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar em quantidade
inferior a 30%. porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.
Análise da equipe:
De acordo com o artigo 18, da Resoiução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, do total dos

recursos Hnanceiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverá sev utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agríctultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas & conumidades quilombolas.

Ainda conforme Acórdão 925/20!

"( ..)

|

—

Plenário/TCU:

enzprceudu esforço.? para adquirir géneros ali/nenlícios dire/amen/e da agricultura fal/liliar

I
-

RA.
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Ílçfkxj/O
'.)

&ff,

do empreendedor.lêmii/im' rum/ ou de suas organizações. priOI'izunz'/(J«.s'e os assentamen/os da
refonur/ agrária. as comunidades frac/íciwmis inzfígem'ls e comunidades qui/mnlmlus. no minimo
ele 30%. cmy’brme art. H da Lei nº l [.94 7 2009. {re/'zmdo med/”dus ile incentive à olga/'listlção «:
legalização desses.
e

Portanto, permanece a constatação.

1.2 Realização de despesas

incompatíveis com

o

objeto do programa.

Foto:
O recurso do PNAE transferido à conta do Programa, foi utilizado em finalidade diversa
do objeto do Programa com pagamento de depósitojudicial no valor de R$ 21.909,98.

à

Evidências:
Débito evidenciado na Conta Específica do Programa, conforme quadro demonstrativo:

CIC

.

38577—8

Agência

Banco

Data

941—5

Brasil

31/07/2013

Valor R$
.

21.909,98

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria

—

SA nº 024-016/2014, de 30/04/2014. que solicitou

justificativa quanto

à realização de despesas incompatíveis com o objeto do programa, porém até
conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

a

Análise da equipe:
A realização de pagamentos indevidos em finalidade diversa a do objeto do Programm
contraria o que dispõe o inciso XV}, do art. 30 da Resolução CD/FNDE nº. 38 de [6/07/2009 e alterações
posteriores, conforme segue:

.XVI

—

os saques de recursos da conta específica do Programa somente serão permitidos
para a aquisição de gêneros alimentícios ou para a realização de aplicações financeiras e
das transferências previstas nos arts. 8, 10 da Resolução CD/PNDE nº. 38 de 16/07/2009.

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..952.401--

Valor Original:

R$ 2 I 909,98
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1.3 Não

atendimento nos alunos de ensino médio constantes no censo escolar

2013.

(1c

Fate:
A Prefeitura do Municipio de Santo Antônio do Descoberto-GO não apresentou dados
que comprovem a distribuição dos produtos adquiridos com recursos do Programa, destinados aos alunos
do Colégio Bartolomeu Bueno (entidade Filantrópica) de Ensino Médio.

Evidências:
Recursos repassados à conta corrente nº 38577—8, agência nº 941—5, específica do Banco
do Brasil [S.A. conforme quadro demonstrativo e constatação in loco:
.

Nº alunos

Parcelas:

Datas

01

04/03/2013

02

02/04/2013

03

03/05/2013

04

02/07/2013

05

02/07/2013

06

02/08/2013

08

02/10/2013

09

378,00

'

37800

'

378,00

378,00

378.00

18/12/2013

10

Total

378,00

378.00

0'30

20

05/11/2013

-

~
~
~
~
~
Valor R$:

378,00

'

03/09/2013

Per capta

378,00

63

07

Dias (Ie atendimento

378,00

—

63

200

0,30

.

3.780,00

Manifestação da entidade:

justificativa

Foi emitida Solicitação de Auditoria » SA nº 024—016/2014, de 30/04/2014, que solicitou
quanto ao não atendimento dos alunos de ensino médio do Colégio Bartolomeu Bueno ,

porém até

conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

a

Análise (la equipe:
Os repasses de recursos para a clientela do Programa se dão em conformidade com o
censo escolar e o público alvo deve ser atendido conforme dispõe o artigo Sº da Resolução/CD/FNDE nº
381 de 16

dejnlho

de 2009. e alterações posteriores:

Ari. 5 ”Serão (ﬁend/dos pelo PNAE os alunos mairicu/m/os na educação básica das rec/es públicas
federal. asim/Hal. dis/rim! r: municipal, em confwvnidade com o Censo Escolar do exercício
(inferior realizado pelo Ins/Hula Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do
A

lilii.5'[é/‘I'0 du Edi/cação

—

I[YEP-":1 II:—('.

(...)
°
§ I Para osﬁns- deste artigo, serão considerados como par/e das redes estadual. municipal
dis/rim! as alunos mania/lados em:

RA. Nº

16.12014/1’1031:

MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

e

l

educação básica qualificar/a como eit!/(ladosji/mrlrópims ou por alas man!/”dasa inclusive as de
educação especial. cadastra/as no censo asco/m* ([O ano anterior ao do (Mend/memo: e
—

(...)

Dessa forma, permanece a constatação para que a Prefeitura de Santo

Antônio do

proceda ao recolhimento dos repasses não utilizados, conforme quadro do campo

Descoberto—GO

evidência desta constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

..952.401l

I

Valor» Original: R$ 3.780,00

1.4 Ausência de

'

identificação da documentação comprobatória com

nome do

o

r

Programa ou Convênio.

I

,,,,,

V

_.

..

..

,

.

V

.

‘1

Fate:

continham

a

E'

As notas fiscais e demais documentos comprobatórios de despesas apresentados não
identificação do Programa e o nome do FNDE exercício 2013.

1

Evidências:
Notas Fiscais, conforme exemplificado a seguir:

NOTA FISCAL

_

FORNECEDOR

'

N"

“

'

DATA

É

VALOR (R$)

,

1

'

_

.

21935

28/08/2013

40,98

21933

27/08/2013

66,32

21998

04/09/2013

700000

Comcrcro de Alimentos PC LTDA EPP

,
!.

i

.

*

21923

23/08/2013

876,00

Manifestação da entidade:
SA nº 024-016/2014, de 30/04/2014, a quai
solicitou justificativa quanto à ausência de identificação da documentação comprobatória com o nome do
Programa e do FNDE, porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da
Prefeitura.
Foi emitida à Solicitação de Auditoria

—

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no artigo 57 da
Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, e alterações posteriores, que estabelece que as notas fiscais,

.__

(ª.....

_

RA. Nº

16/2014
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S

dc (;()

..

~

que são documentos comprobatórios devem ser identificadas com
Alimentação Escolar PNAE“ e com o nome do FNDE.

a

denominação “Programa Nacional de

—»

outros, com

a

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007, dentre
seguinte conclusão:

"(...} ª "€70 ié/ﬂ/1’1/7C‘K'i70 dºs (low/memos compl'obz'llórios das despesas. tem—se que fais
in’egH/trridadcs são [ms/unte graves e comprometem. seriamente. a execução do Programa,
inviabiliza/nio & fdcn/(fic'açâo dos recursos atrelados (...), a prestação de contos noforma
estulzeleciz/u pelo Progmum e. por conseguinte. cljiscaliíoção da correta utilização desses
recursos, dum/o margem ao desvio (: à lna/versação do dinheiro público. Dessa/brum, se não
forem sanadas, de logo arms irregu/(u'iclac'les. (leve o FND/3 proceder a suspensão dos repasses
dos recursos (...) ao ente poli/ico em questão. com fulcro no § 7" do art. 3” da MP nº
2.178—36'200/ c no ar!. 25 da Resolução nº 32/2006.
Conforme o Acórdão 795/2008

-

Primeira Câmara/TCU:

( ) a identificação dos documentos não é um preceilo inutil. pois visa relacionar os documentos
comp!'olmlóríos ao Programa. de modo a evitar que o mesmo documento/isca! seja ou tenha sic/0
uii/irado pum comprovar (lax/Jesus dc mais de uumjbnte...
Portanto, mantém-se

a

constatação.

1.5 Ausência (1e registro que ateste 0 recebimento dos materiais

adquiridos e/ou dos

serviços prestndos.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal,
verificou—se que as notas fiscais não continham os registros de recebimento dos materiais adquiridos.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme exemplificado a seguir:

NOTA FISCAL

FORNECEDOR

Nº

Comercio de Alimentos PC LTDA EPP

DATA

VALOR(R®

21449

26/06/13

64,90

2i665

27/07/I3

875,00

2l670

29/07/13

1.421.60

21680

210712

66,32

Manifestação da entidade:
Foi emitida à Solicitação de Auditoria — SA nº 024-016/2014, de 30/04/2014, que
solicitou justilicativa quanto à ausência dos registros de atesto de recebimento dos gêneros alimentícios
na documentação comprobatória das despesas efetuadas com os recursos financeiros do Programa, porém

\

.
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até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

Análise da equipe:

A ausência dos registros de “atesto“ de recebimento na documentação comprobatória
contraria 0 disposto na letra “(1", § 2° do art. 36 do Decreto n.º 93.872, de 23/l2/l986, combinado com o
inciso Iii, § 2° do art. 63 da Lei n.º 4.320, de l7/03/I964, e alterações posteriores, que determina que a
liquidação da despesa por fornecimento feito ou serviços prestados terá por base os comprovantes da
entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Portanto, ratítica—se a presente constatação.
1.6 Falta de

indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Em que pese a presente auditoria referir—se ao exercício de 2013, nas escolas municipais

inspecionadas constatatou—se que os manipuladores de alimentos não estavam devidamente uniformizados
e

utilizando os acessórios de proteção.
Evidências:

inspeção “'in loco” nas Escolas as Escolas Municipais: Agostinho L. Conde; Castro Alves;
Centro integrado; Cora Coralina; Chico Xavier; Fernando Sabino; Presidente Morais; Vinicius de Morais;

'

'

'

,

Machado de Assis; Maria Lurdes de Faustino; Raimundo G. Silva; Santa Rosa; Menino Deus; Cecília
Meireles; Renascer; Vovó Joaquina Pontes; Maria Machado; Tia Diza; Joaquina Ponstes; .lardim de Alah
e fotos constatntes nos papeis de trabalhos.

:

;

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria — SA nº 024—016/2014, de 30/04/2014, que
solicitou justificativa quanto à falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos, porém até
a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

'

I

Análise da equipe:

A ausência de indumentária adequada dos manipuladores de alimentos contraria o item
4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA/ Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
de i5/09/04, que estabelece que toda pessoa que trabalhe em área de manipulação de alimentos deve usar
obrigatoriamente roupa protetora, sapatos adequados, touca e luvas protetoras, laváveis ou descartáveis
de acordo com a natureza do trabalho, visando
Dessa forma, mantemos a constatação.

a

1.7 Ausência da documentação

i
'=

proteção dos alimentos contra possíveis contaminações.
i

comprobatória

de.

parte das despesas efetuadas.

Fato:
Conforme a movimentação financeira evidenciada no extrato bancário da Conta Corrente
Especifica do Programa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto-GO, não foi
apresentada a documentação completa de algumas despesas efetuadas no valor de R$ 439.369,l l.

Evidências:

(;
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Extratos bancários da conta corrente nº 38.577—8, Agencia nº 941—5, Banco do Brasil,
Específica do Progranm e planilha de valores comprovados, levantada in loco, conforme a seguir:

Data da h'lovímcntução

aore do Pépito (R$.)
(Transfcrcncm 0“ Lme)

Valores (los Débitos (R$)

Comprovado

Não comprovado

10/04/2013

94.385,18

3.956,67

90.428.51

15/05/2013

51.180.54

51,177.16

3.38

15/05/2013

34018.65

29543.04

4.475.61

'

'

'

20/05/2013

31,445.73

18,060.00

13.385.73

03/06/2013

14.80000

0:00

14.80000

03/07/2013

61054.46

46642.30

14.412,16

03/07/2013

5220325

34.103,3

18104.87

03/07/2013

87.76204

0.00

87.762,04

04/07/2013

29543.03

0,00

29.543,02

16/07/2013

66.90

0.00

66,90

16/07/2013

200.00

0.00

200.00

23/07/2013

25.68596

10.03716

1564880

19/08/2013

5.45235

0.00

5,452.35

48.80093

11.709.12

37,091,81

73.16298

46.683,15

26.479,33-

0.00

20.000,00

'

*

'

13/09/2013

04/10/2013

.

'

05/1 1/2013

20.000.00

05/11/2013

5371543

52.161,33

1.554,10

18/12/2013

59.06003

0.00

5996000

'

Total (RS)

439.369,11

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria « SA nº 024-016/2014, de 30/04/2014, que
solicitou justificativa quanto ausência verificada da documentação comprobatória das despesas efetuadas,
porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.
Foi emitida

Análise

(1:1

à

equipe:

A ausência de documentação comprobatória das despesas contraria o disposto no § 15, do
Art.
Resolução/CD/FNDE nº 38. de 16/07/2009. e alterações posteriores, a qual estabelece que os
documentos comprobatórios das despesas realizadas 11a execução da transferência (notas fiscais, recibos,
faturas) devem ser arquivados 1121 sede da Entidade Executora que executou os recursos pelo prazo de
cinco anos. à disposição dos órgãos de controle interno e externo.
34 (la

Dessa forma, permanece a constatação para que a Prefeitura de Santo

Antônio do

Descoberto-GO proceda ao recolhimento dos recursos não comprovados, conforme quadro do campo
evidência desta constatação.

Identificação do responsável:

\\<\
.

R.;—X.

Nº l6/20l-l
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CPF:

..952.401-l

Valor Original:

R$ 439.369,I

]

1.8 Ausência de apoio logístico para

()

CAE.

Fato:

g

O Conselho de Alimentação Escolar não recebeu da Prefeitura apoio logístico necessário
para realização de suas atividades, tais como-. instalação física adequada, transporte, equipamentos e

materiais de expediente, o que prejudicou o desenvolvimento de suas atribuições inerentes
Programa.

à

execução do

Evidências:
Depoimento de membros

e do Presidente do

CAE.
~

Manifestação da entidade:
Foi emitida à Solicitação de Auditoria — SA nº 024-016/20l4, de 30/04/2014, que
solicitou justificativa quanto ausência de apoio logístico para o CAE, porém até a conclusão deste
Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

Análise da equipe:
A ausência de apoio logístico adequado ao Conselho contraria o disposto do Art. 28. da
Resolução CD/FNDE nº. 38 de 16/07/2009, e alterações posteriores, conforme segue:

"...]

- garantir ao CAE, como órgão deliberativo, dejisca/iraçâo e de assessoramento. a
infra—estrutura necessária à plena execução das atividades de sua compelência, tais coma: local
apropriado com condições adequadas para as reuniões do Cause/ho; dísponibi/ic/m/e de
equipamen/o de informática: Iransporle para deslocamento dos seus ”tamb/'os aos locais rela/ivos
ao exercício de sua competência; e aim/a, para as reuniões ordinárias :: exlrcmrc/hMirins (/0 (',lE.
com vistas a desenvolver as may aliw'r/at/cs com compeléncia

e

%

efetividade:
~

il

fornecer a0 CAE, sempre que solicitado, todos os documentos e informações
referentes à execução do PNAE em todas as suas etapas. tais como: editais de licitação,
extratos bancários, cardápios, notas fiscais de compras e demais documentos necessários
ao desempenho das atividades de sua competência...“.
—

Portanto, permanece
1.9 Preferência à

a

presente constatação.

forma presencial do Pregão sem

!

!

i

a

devida justificativa.

Fato:
A Prefeitura utilizou a forma presencial de Pregão na realização de despesas decorrentes
do objeto do Programa, sem que tenha constado dos autos respectivos as justificativas para a não adoção
da forma eletrônica, em desacordo com o disposto no inciso ], do art. lº, do Decreto nº 5504‘ de

RA. Nº 16/2014 / PREF MUN DE SANTO ANTONIO oo Descounn'ro
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05/08/2005.
Evidências:
Processos administrativos nº
1

11

19/212 de 20/1 1/2012. (Pregão Presencial nº 020 de

IMZ/012).
Manifestação da entidade:

Solicitação de Auditoria — SA nº 024-0l6/2014, de 30/04/2014, a qua1
solicitou justificativas quanto à preferência ao pregão presencial sem & devidajustificativa, porém até a
conclusão deste Relatório não houve manifestação por. parte da Prefeitura.
Foi emitida

a

Análise da equipe:
O Pregão Presencial supracitado não contém justificativa referente às realizações dos
certames na Forma presencial, contrariando o disposto no inciso I, do art. 1°, do Decreto nº 5504, de
05/08/2005. na qual estabelece que na inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá
ser devidamentejustificada pelo dirigente ou autoridade competente responsável pela licitação.

Acórdão nº 363/2012

—

if Câmara/TCU:

( ) só ndo/e a "roda/idade lícita/(iria pregão presencial quando for possível justificar e
compromr {ecnic'umenle u impossibilidade (/0 uso do pregão eletrônico. “anexando aos autos os
clausulaspraia/[árias necessários. sob pena de ofensa ao disposto no art, Jº. § 1". do Deere/o nº
54502005, "

Dessa forma, permanece a constatação.

1.10 Escolas não seguem os cardápios.

Fato:
Conforme visita in loco verificou—se que os alimentos distribuídos pela Prefeitura às
escolas, para a preparação da alimentação escolar, não correspondem com o cardápio elaborado pelo
nutricionista para 0 atendimento da refeição servida.
Evidências:

“in loco“

nas Escolas as Municipais: Agostinho L. Conde; Castro

Alves; Centro
Integrado; Cora Coralina; Chico Xavier; Fernando Sabino; Presidente Morais; Vinicius de Morais;
Machado de Assis; Maria Lurdes de Faustino; Raimundo G. Silva; Santa Rosa; Menino Deus; Cecília
Meireles; Renascer; Vovó Joaquina Pontes. Maria Machado e relatorio emitido pelo CAE.
Inspeção

it'lanii'estação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024-016/2014, de 30/04/20l4, que solicitou
justiticativas quanto às escolas não seguirem os cardápios, porém até a conclusão deste Relatório não
houve manifestação por parte da Prefeitura.
'

Análise da equipe:

li
RA. N“
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Os gêneros alimentícios adquiridos e distribuídos às escolas não correspondem ao
cardápio planejado pelo nutricionista, o que impossibilita que os profissionais que preparam a merenda

cumpram rigorosamente o cardápio planejado pelo responsável técnico pelo Programa, de forma a atender
às necessidades nutricionais dos alunos, em conibrmidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução
(DD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.
Dessa forma, mantém—se a constatação.

1.11 Escolas com infra—estrutura inadequadas para manipulação
de gêneros alimentícios.

e

armazenamento

Fato:
Em visita às escolas municipais, verificou—se que as cozinhas e os depósitos escolares são
inadequados para o preparo e armazenamento da alimentação escolar por apresentarem equipamentos
deficientes condições de higienização, bem como o armazenamento de gêneros alimentícios e realizado
em depósito com espaço físico pequeno, pouca ventilação, as janelas e/on basculantes não possuem telas
de proteção para evitar entrada de vetores e praga, faltam prateleiras, como também é utilizado para a_
guarda de materias alheios a alimentação, 0 que pode acarretar a contaminação dos produtos.

Evidências:
Inspeção “in loco” nas Escolas Municipais: Agostinho L Conde; Castro Alves; Centro
integrado; Cora Coralina; Chico Xaavicr; Fernando Sabino; Presidente Morais; Vinícius de Morais;
Machado de Assis; Maria Lurdes de Faustino; Raimundo G. Silva; Santa Rosa; Menino Deus; Cecília

Meireles; Renascer; Vovó Joaquina Pontes;
constantes nos papéis de trabalho.

Maria Machado; Tia Diza; Jardim de Alah; e fotos

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024-017/20 I4, de 05/05/20] 4, que solicitou
justificativas quanto às escolas com infra-estrutura inadequadas para manipulação e armazenamento de
gêneros alimentícios, porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da

Prefeitura.

Análise da equipe:
Conforme o § 3" do artigo 25 da Resolução FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009, cabe às
Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com
adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte estocagem e preparo/manuseio até o
seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa
Portanto, a precariedade das estruturas dos depósitos para:armazenamento dos gêneros
alimentícios, sendo que situação afeta diretamente a execuçao e a consecução dos obietivos do Programa
Dessa forma mantém—se a constatação
1.12 Ausência de oferta de alimentação escolar.

RA. N“ I6/20l-l l PREF MUN DE SAN'I'O ANTONIO DO DESCOBER'FO
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Fato:
A Prefeitura do Município de Santo Antônio do Descoberto—GO não forneceu
Alimentação Escolar aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental A Caminho da Luz,
declarados no censo no exercício de 2013.

~
~
~
~
~
~
~
Evidências:

Visita in loco. controle de distribuição e recursos repassados à escola na conta corrente nº
38577-8. agência nº 941-5, específica do Banco do Brasil /S.A. conforme quadros demonstrativos:
Creche:

N" alunos

Parcelas:

Datas

01

04/03/2013

20

02

02/04/2013

20

03

03/05/2013

20

04

02/07/2013

20

Dias para atendimento

05

02/07/2013

20

06

02/08/2013

20

07

O

08

02/10/2013

20

09

05/11/2013

20

10

18/12/2013

20

Per capta

480,00
480,00

_

480,00
480,00
480,00

__

3/09/2 O 13

20

480,00

24

Total

200

1,00

480,00

'

480,00
480,00

_

4.800,00

.

Ensino Fundamental:
'

Nº alunos

Dias para atendimento

Pal-(01210:

Datas

01

04/03/2015

20

02

02/04/2013

20

03

03/05/2013

20

04,

02/07/2013

20

05

02/07/2013

20

06

02/08/2013

20

07

*
03/0J/2013

20

Per capta

784

08

02/10/2013

20

05/11/2013

20

10

18/12/2013

4.704,00

4.704,00
4.704,00

.

4.704,00
4.704,00
4.704,00

0130

4.704,00

4.704,00

20

'

Totál

Valor R$:

4.704,00

V

09

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Valor R$:

480,00

4.704,00

200

47.040,00

Pré—Escolar:
._

[Pªrcelas:

Nº alunos

[Datas

1<.A.

N“ 16/2014

]Dias para atendimento

/ PREF MUN

Per capta

DE SANTO ANTONIO DO DESCOBElZTÓ

Valor R$:

'

[fue 60

~

01

04/03/2013

20

02

02/04/2013

20

03

03/05/2013

20

~
~
~
~
~
~
~
120 00

120,00
120,110

_

04

02/07/2013

20

05

02/07/2013

20

06

02/08/2013

20

_

120,00

_

.

07

03/09/2013

00

02/10/2013

20

09

05/11/2013

20

10

18/12/2013

20

20

.

92

Tomi

120,00
120,00

MT

_

_1

050

120,00

120,00

120,00

200

1.200,00

_

Mais Educação:
Parcelas:

Nº alunos

Datas

Dias para atendimento

Valor 1:15.”:

Per eapfn
_

01

04/03/2013

20

02

02/04/2013

20

03

04

,

03/05/2013

20

02/07/2013

20

05

02/07/2013

20

06

02/08/2013

20

07

03/09/2013

20

08

02/10/2013

20

09

05/11/2013

20

10

18/12/2013

20

120,00

120,00

120,00

-

-

120,00

'

'

120,00
120,00

100

Total:

0,60

~

120,00

_‘

120,00

120,00

.

_

1.200,00
_

à

,

120,00

200

Total dos recursos destinado

_

20,00

_

escola em 2013

_"

62.240,00

Manifestação da entidade:
Foi emitida à Solicitação de Auditoria _ SA nº 024—021/2014, de 06/05/2014, que
solicitou justificativas quanto à ausência de oferta de alimentação à escola, EMEF A caminho da Luz,

E

;

porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura.

!

Análise da equipe:
A ausência de oferta de alimentação escolar contraria o disposto no artigo 30 cla
Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009, 0 qual determina que os recursos financeiros repassados pelo
FNDE para execução do Programa Merenda Escolar, serão autonmíicamente transferidos à Prefeitura de
forma a garantir, no mínimo, uma refeição diária ao público—alvo do Programa e sua operacionalização.

,

'

Ainda no artigo 30

da referida resolução, em seu inciso IV, estabelece que os recursos financeiros serão
transferidos pelo FNDE em dez parcelas mensais, emre os meses de fevereiro a novembro, até o último
dia útil de cada mês, não podendo cada parcela exceder à cobertura de 20 dias letivos
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Dessa Formal a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto—GO devera recolher os
recursos aos cofres do FNDE, que foram destinados à escola apontada no fato, conforme quadro do
campo evidência desta constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

-.952.401—-

Valor Original:

2.

R$ 62.240,00

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

—

exercício

2013

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

Qualificação do instrumento de transferêncíarRepasse Direto

iríontante dos recursos íinaneeíros:R$ 4l .7l9,50
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos Financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Apoio a0 Transporte do Eecolar - PNATE, do exercício 2013.
Consta tações:
2.1 Ausência de registro que ateste

()

recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos

serviços prestados.
Fato:

verificou-se que

Na documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal,
a nota tiscal nº 29 da empresa Cootrapas. não continha o registro de atesto dos serviços

prestados.

Evidências:
Nota tiscal exemplificada

a

seguir:

NOTA FISCAL
:
N ECE DO R
FOR
(

<

N”

Cootrapas-Cooperativa de Transporte de Cargas
Passageiros _ CNPJ: 00.097.857/OOi-7i

RA, Nº ils/5014

x

DATA

VALOR (R$)

' 7/062
f 0 13

81.11432

“

e

029

PREF MUN DE SANTO ANTONIO

oo DESCOBERTO
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17

digo

Manifestação da entidade-.

Municipal

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—015/2014, de 30/04/2014. a Prefeitura
encaminhou por meio do ofício nº l86/2014, de 09/05/2014, cópia da nota fiscal e

manifestação conforme segue:
”Fen/m por meio desse info/mar « 'Umª Senhoria sobre a solicitação da IIU/(Ij/SCÚ/ de n" 29,
Segue em (mexo a cópin (/(t mesma".
1

Análise da equipe;
A resposta não elide a constatação. A ausência dos registros de atesto de recebimento na
documentação comprobatória pode pressupor que os produtos adquiridos e pagos pela Prefeitura
Municipal com os recursos do Programa não foram entregues, o que contraria o disposto na alínea “”,d do
nº 93.872, de 23/12/1986. combinado com o inciso 111, & 2º, do art. 63. da Lei
§ 2°, do art, 36, do Decreto
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.
2.2 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:

A documentação apresentada, referente a locação de veículos, não possui elementos
suficientes para identificar as rotas do transporte de escolares, dias e cntilometragens rodadas dos veículos
dos transportes escolar vinculados a esses serviços.
Evidências:
Notas fiscais exempliticadas

a

seguir:

NOTA FIS-JCAL

FORNECEDOR

'

Nº

DATA

_

CootrapasCooperativa de Transporte de Cargas
Passageiros

»—

CNPJ: 00.097.857/001-71

e

043

029

_ _»

7

_

_

YALO R (R$)

18/10/2013

1010941182

17/06/2013

8

l. 14,32
1

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 024—015/2014, de 30/04/2014,
Prefeiturá apresentou por meio do oticio nº 185, de 09/05/2014, a seguinte _iustíticativa:
.

a

"Veil/IO por meio desse informar a Vossa Senhoria as roms (/0 ]'i'unsporle Escolar com seus
respectivos dias e quilometragem dos veículos vinculados nu cooperativa que cons/u nas notas de

nª 029

e

(H3 no

(1/10

de

20/3. Segue em anexo as cópias dos mesmos".
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Análise da equipe:
No periodo da fiscalização in loco, os relatórios e demais documentos de execução não
foram apresentados pela Prefeitura Municipal, o que dificultou na ocasião a averiguação da conformidade
quanto a correta liquidação das despesas, nos termos do art. 63 da Lei 4320/64, de 17/03/64, que dispõe
ser a liquidação da deepesa a veriiicação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
A Prefeitura apresentou intermestivamente a essa Auditoria Interna os relatórios de
execução da prestação de serviços onde encontram-se discriminadas as rotas, os dias e a quiiometragem
rodada. referentes aos veículos utilizados no transporte escolar.

executados

e

Dessa forma. considerando que o relatório discrimina adequadamente os serviços
pagos, acata—se em caráter excepcional a documentação encaminhada pela Prefeitura, a qual

supre a deficiência constatada in loco.
2.3 Ausência de identificação da documentação cornprobatória com o nome da

entidade.
Fato:
As notas fiscais apresentadas não continham
FNDE, exercício 2013.

a

identificação do Programa

e

o nome do

Evidências:
Notas fiscais exernpliticadas

a

seguir:

NOTA FISCAL

FORNECEDOR

Nº

COotrapas—Cooperativa de Transporte de Cargas
Passageiros — CNPJ: 00,097.857/001—71

e

DATA

043

029

_

VALOR (R$)

WHO/2013

16139432

[7/06/2013

31‘]

14732

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024—015/2014, de 30/04/2014, na qual
solicitoujustificativa quanto à ausência de identificação da documentação comprobatória com o nome do
Programa e do FNDE, porém até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da

Prefeitura.
Analise da equipe:

disposto no

§

A ausência da identificação em notas ﬁscais com o nome do PNATE/FNDE contraria o
2° do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/20] l e alterações posteriores:
"35“ 3” Todos os compromnles de despesas rea/iradas com recursos transfer/dos (! con/o (/0
prog/'uma devem ser originais ou equivalentes, nafornra da legis/ação regulamento:- (“1 qua] os
EEA- así/verem sujeitos. devendo os recibos. fann'as. notas fiscais e quaisquer ozm'os documentos
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en) nome dos EEA“. devida/1101718 izle/zlq'ficm/m' con) () Hz)/ue (lo
arquivar/os em sua se:/e, ainda que u!i/1':e.s'crviç'ns (lc contabilidm/e de [errei/'os.
juntamente com os documenlos de prestação de con/us prev/'Mas no url. ] 7. pelo pm.-'o de ] () (de:)
anos contados da (iam du aprovação da prusmçân de mnmx anual do FNDE pelo 'l'rihmm/ (lc
"
Contas da Uníâo(T(“U), i'cf/êl'en/e ao exercício (I:: repasse dos raul/avos. (Uri/b m;.s'so)

conmrobmórios serem ami/idos
PNA Til-“FNDE,

e

Dessa forma, permanece

3.

a

constatação.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA exercício 2013
—

Objeto do Programa: Transfêrências

de.

recursos em benefício das escolas públicas das

redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de custeio, manutenção e
pequenos investimentos, de forma a contribuir, su'pletivameme, para a melhoria Fisica e pedagógica dos

estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros: R$ 52728000
Extensão dos exames:

Analisada & aplicação da totalidade dos recursos l'unanceíros. transferidos pelo FNDE
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, do exercício 2013.

à

Constatações:
3.1 Inexecnção dos recursos repassados pelo Programil/Convênio.

Fato:

A Prefeitura (Unidade Executora) não utilizou recursos no'montante de R$2.600,00 repassados pelo
FNDE à conta do Programa PDDE exercício 2013, para as despesas (le custeio em duas unidades
escolares (CEMEI Jardim de Alah e CEMEI Vovo Maria Dias).
Registra-se ainda, que os recursos repassados para atendimento dessas escolas nos exercícios de 3009
2012 não foram utilizados pela prefeitura como executora das escolas beneficiadas.

a

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente específlca do Programa nº 12.173—8, agência nº 4545—4.
do Banco do Brasil S/A, referente aos exercícios de 2009 a 20 l 2.

Manifestação da entidade:

Auditoria nº 024—008/2014, de 25/04/20l4, a Prefeitura
Municipal apresentou por meio de documento sem número, datado de 06/05/20l4, & seguinte justificativa:
Em atendimento à Solicitação de

RAA_
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"Os

no "mn/(mk: de 152.600,00 repassados pelo FNDE (: conta do Prog/'uma PDDE
30] 3. para serem uii/faldas nas despesas de Bux/cio em dur/s unickn/es USCO la: 'es(CEAI/El
Jun/im de Ala/1 « ('El/El 'No Maria Dias nãofomm executados por aproximar-se cio/ina! do
ano, então cn; comum acordo mm as responsáveis pelas compras optamos pela reprogramação
dos scr/dos para serem excel/lados e") 2014.
FCCN/”SOS

ax'el'c'i'cíu

?

0.8” I'L'L'lll'á'nx deposi/ados pelo FND/Z na com" do Prºgrama
PDDE rq/L'z'eníe aos exercícios de
2009 a 2012. não/oram uti/iradas por eslarem na responsabilidade de Gestor anteriores.

[:(/brum que todos os recurms estâo aplicados na conta específica do Programa nº 12.173-8
agência ”"—15454 do [)(IHL'O do Brasil Sª.-l e que as providencias para execução destes l'eczn'sasjá
estão sem/n lavradas".
.

Análise da equipe:
A situação apresentada deve ser corrigida de modo que os recursos repassados à conta do
Programa sejam utilizados dentro do exercício, conforme determinado pelo art. [7 da
Resolução/CD/FNDE nº IO, de 18/04/20I3. e alterações posteriores:
.-Írl. 17

.4 Meet/1,170

dos recursos. (rmmfericlos nos moldes e sob

ocorrer até 3 I de deselnbro do ano em que ten/za sido efeúvcrdo
correntes específicas das EEA, das UEA“ ou das EÁ'Í.

((

égide desla Resolução. deverá
respectivo crédito nas contas

()

Registra-se. ainda, que o saldo a ser reprogramado ultrapassou a 30% do total de recursos
disponíveis no exercício e, assim, a parcela excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente,
conforme determinado pelo & 2º do art. 17 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, e alterações
posteriores.
3.2 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa ou Convênio.

Fato:
Os recursos do PDDE transferidos à conta das Unidades Executoras das Escolas
Municipais Abdon Elias e CME Sonho de Criança foram utilizados para pagamento de taxas bancarias.

Evidências:
Débitos evidenciados nas Contas Específicas do Programa das Unidades Executoras,
conforme quadro demonstrativo:
“UTWDADE EXECUTORA
C .E Escola

tícipal de

—

C/C

CNPJ:

AG. B.BRASIL DATA

1“ grau Santo

AmôníoMlulun Elías)

82“,. 4

CNP.I:O],9(35.4()2/000l—93

.

._

4343

4

VALOR ( R$)

20/12/2013

2 LSO

30/12/20l3

27.50

TOTAL

49,00

C. E CME Sonho de Criança
l3.915.241/0001—02

—

CNPJ:

; _2
13.619

4545 , 4

l 3/12/ 2 0 13

21 ,50

,

X

'
KA. N“

IGEZUH
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ll (le,,(yº
&

iª

(iªi;"'x/

(ZN/“':,

&

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SAS nº 024—005 e ()24-0l0 de 25/04/I4 à
Prefeitura Municipal apresentou por meio do Ofício nº l4/20l4-DPC de 06/05/2014, a seguinte

justificativa:
”Informo que de acordo com as recomendações de I'm-w Sen/mríu. uy escolas em anexo deveriam
devo/ver (ls (]:/(lnrins de de'/Wo evidenciados do progra/mv PDDE pm;/Ulm de aplicação na conm
ou por ter usado wanna/idade diversa ao do programa. com paga/naum de [um bancária. por
isso estas mesmas (levo/veram as (]:/amica? circa/as através da GRU, um anexo foz/05 umnprovum'es
'

de pagamentos".

Análise da equipe:
Os comprovantes de depósitos encaminhados na justificativa comprovam as devoluções
Escolares-cla
dos Caixas
Escola Municipal de [º grau Santo Antônio (Abdon Elias)
CNPJ:0I.965.402/0001—93 no valor de R$ 50,53 e do CME Sonho de Criança — CNPJ:
13.9!5241/0001—02 no valor R$ 22,I7, os quais foram confirmados no SIAFI em 19/05/2014.

A realização de pagamentos indevidos em finalidade diversa à do objeto do Programa
contraria o que dispõe o é lº do arf. 4 da Resolução (ID/FNDE nº; IO de [8/04/2013 alterações
posteriores, conforme segue:

'

na

ª lº

E vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

IV cobertura de despesas com tarífhs bancárias.
Portanto, mantém-se a constatação com ressalva "uma vez que as Unidades Executoras
devolveram os valores debitados indevidamente.
3.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com 0 nome do

Programa ou Convênio.
Fato:
Na documentação conmrobatória das despesas realizadas pelas Unidades Executoras
as notas Escais não foram devidamente identificadas com o nome do Programa e do

verificou-se que
FNDE.

Evidências:
Notas Fiscais, conforme exemplíflcado

seguir:

a

NOTA FISCAL
UNUDADE EXECUTORA

C.

E—

FORNECEDOR

Nº

Papelaria e Livraria Ceilândia

CME Sonho de Criança.

LTDA.

DATA

VALOR
&
(PS)

I0965

03/l2/l3

I.422,94

8659

06/1

I/l3

1.097,00

_

C.

E—

CME] Menino Deus.

R.A. Nª (ó,/ZON

Fujíoka Eletro Imagem S.A

/ PIU-IF

MUN DE SANTO ANTONIO

no DIESCOlil-ZR'I'O

22 de no

~

c;;

C..

—t—

ÇMEI Marra Honorio Ribenªo.

C.

E—

CMEI Cecnha Menelies

C.

E—

.

.

Duplaface Papelaria

e

Livraria

LTDA-ME
Papelaria e Livraria Ceilândia

.

_

LTDA
Duplnface Papelaria
LTDA—ME

CMEI Tia Bil

e

Livraria

427

[9/08/13

271,00

l0788

22/l1/13

2.236,75

414

13/08/13

l.738,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—008/2014, de 25/04/20 !4, a Prefeitura
M unícipal apresentou por meio de documento sem número, datado de 06/05/20! 4, a seguinte justificativa:
",«fs unidades executo/'as apontadas por esta audi/oria por não terem feito as devidas
filen/[ficz/çõcs com () ”(une do Program: e do FNDE nas notas_Hscaisforam por desconhecimento
lécnico por não procura/' o de/mf'm/nenlo para obter as devidas ilzfornmções no seu devido
tempo ".

Análise da equipe:
A ausência da idéntifecação do Progràma e do FNDE na vdocúm-entação comprobatória
das despesas contraria o que estabelece o art. 18 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2613, e
alterações posteriores. o qual determina que a documentação comprobatória das despesas realizadas no

objeto do Programa dentre outros. notas Fiscais. recibos“ faturas e qualquer outros documentos deverão
conter a identificação do PDDE e do FNDE.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
seguinte conclusão:

o Parecer nº

lll/2007,

de 27/07/2007, com a

”(... ) a não idenli/ímção dos documenms comp/'obalórios das despesas. tem—se que tais
il'l'egu/uridades são bas/(mies graves e comprometem. seriamente. a execução do Programa.
iln'iulJí/immio (: ídenfí/icuçâo dos recursos aire/(tdos (I..). (( pl'esmção de contas na forma
(«mha/acida pelo Programa e. por conseguinle. cv./isca/ízação da correia uii/ização dewes
feel/mos, dam/o Ina/gem no desvio (: & malversaçc'ío do dinheiro público. Dessajbrma, se não
forem SIM!/dus. de logo. asim irregularidades. (leve o FNDE procede/' a suspensão dos repasses
dos rem/may K.. ) (!0 enm poli/ico en; ques/(ML. ) ”.

Conforme o Acórdão 795/5008

-

Primeira Câmara/TCU:

"(.. ) a identificação dos documentos não é 1/1); preceito inútil, pois visa relacionar os documento.:
comp)'oln'r/óriox ao Prog/zana. de modo (: evilm' que o mes/no docmnenlojiscal seja ou [eu/1a sic/o
”lilian/0 para comprovar despesas de mais de uma/bufe".
Dessa forma, permanece

a

constatação.

3.4 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos

serviços prestados.
Fn to:
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Na documentação comprobatória das despesas efetuadas pelas Unidades Escolares,
as notas fiscais não continham os registros de atesto dos materiais adquiridos.

verificou-se que

Evidências:
Notas Fiscais, conforme exemplificado

a

seguir:
“

“

NOTÁÍFISÇÓALM
_

UN UDADE EX'E CUTORA
<

F O R N E C ED 0 P&

«

Nº
.

Papelaria

.

C. E- CME Sonho de Criança.

e

_

DATA

Livraria Ceilândia

“

C,.

._
CMEI Mm ,la Honono Ribeuo.
É

E—

_

.

C. E- CME! Cecília Meirelles

IO965

Fujioka Eletro Imagem SA

8659

Duplaface Papelaria e Livraria
LTDA—ME

4—7

Pªpº'lªr'ª
LTDA

&

(R$)

“Wª“ª Cºªiª'ld'ª

.)

,

.,

,

, ..

.

ALOR

_

LTDA.

C. E- CMEI Menino Deus.

X/

,

03/12/13
..
“

E.422,94,

06/l 1/13

i.097,00

,,
(
IJ/Obllg
,

m3

10788

22/1

414

“
19/08/[3

,)

-71 .00
2 236,75
.

.

Duplaface Papelaria

.

C. E- CMEI Tm Bxl

e

Livraria

LTDA-ME

.,

I.738.00

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024—008/20l4, (ie 25/04/20l4, a qual
solicitou justificativa quanto à ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos e/ou
das serviços prestados, porém até a conclusão (leste Relatório, não houve manifestação por parte da
Prefeitura Municipal.

Análise da equipe:

A ausência dos registros de "ateslo“ de recebimento na documentação comprobatória
contraria O disposto na letra “d”, & 2º do art. 36 do Decreto n.º 93.872. de 23/12” 986, combinado com o
inciso III, é 2º do art. 63 da Lei n.º 4.320, de i7/03/l964, e alterações posteriores. que determina que a
liquidação da despesa por fornecimento feito ou serviços prestados lerá por base os comprovantes da
entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
3.5 Ausência de placa de identificação dos bens adquiridos.

Fato:
Em visita às Escolas Municipal: Agostinho L. Conde; Castro Alves; Centro Integrado;
Cora Coralina; Chico Xavier; Fernando Sabino; Presidente Morais; Vinicius de Morais; Machado de
Assis; María Lurdes de Faustino; Raimundo G. Silva; Santa Rosa; Menino Deus; Cecília Meireles:
Renascer; Vovó Joaquina Pontes; Maria Machado; Tia Diza; Jardim de Alah (: Joaqína Pontes
constatou—se que os bens permanentes adquiridos não estavam identificados com plaquetas contendo o
registro patrimonial.

Evidências:

R.A. Nº ló/IOH / PREF MUN

DE.

SANTO ANTONIO

DC)

DIíSCL'HlIíR'I't'l

14

aw)" "

vs" ªª
J'"
'x-f'º'

.x
x_x _

,

&“;s

Termos de Doação emitidos pelas Unidades Executoras, citadas no campo "fato",
referente aos bens de capital adquiridos com os recursos do PDDE.

Manifestação da entidade.:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria — SA nº 024-018/2014, de 05/05/2014, que
Solicitoujustificativa quamto aos bens adquiridos e produzidos não estarem tombados com plaquetas de
identificação. porém até a conclusão deste Relatório, não houve manifestação por parte da Prefeitura
Municipal

Análise da equipe:
A ausência de plaquetas com 0 registros patrimonial nos bens adquiridos ou produzidos
com recursos do PDDE contraria o disposto no & 2º, do art. 25, da Resolução/CD/FNDE nº 10 de
18/04/20 3, e alterações posleriores. Cabe a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto « GO,
providenciar o emplacamento dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira & garamir a sua
!

identificação pelos Ól'nS de acompanhmnento

e

controle interno

e

externo.

Dessa forma, permanece a constatação.

.

.

,

3.6 Ausêncíaxle aplicação dos..recursos transferidos pelo FNDE no mercado

..

financeiro.
Fntq:
Vel'iiícou-se que as Unidades Executoras não aplicaram os recursos do Programa no
mercado Financeiro, deixando de auferir rendimentos.
Evidências:
Extratos bancários das contas correntes específicas das Unidades Executoras, conforme,
quadro demonstrativo & seguir:
.

UNIDADE EXECU'I'ORA _

.
,:[IL—(.|., :.7.
Rcsvomm
.

CNN:
C. .E. Augustinho

B.BRASIL

, ;
mmono

..
Aurllzêmo

3I/10

a

17/03Il3

lº ] ,º

03/05

&

I1/08/l3

~

aes Conde:

'º“!

“amª?/ooo!“
C. E. Lagoinha:

* ><

]3'650

J/g

I3.915.324/0001-00

C. E

VALOR NÃO

AC-

CIC

_

6

_
45454

.
4
4515
»

,

MS

Adair Mar(íns de Danza:

“'ª

(".

E Esperança-EMEF Castro Alves:
01.965399/000I—08

._

curwneraaxm

5

«
“6476
_

Mcírcs.('NP.l:13.9l5.254/00(ll-8I

Valor [153.976,00

“o

.

36'64

31/01 a 02/05/13

Wº

4545 _,“ª

03/05 a 29/07/l 3
Valor R$13.900.00

(”ªs

&;
454“

O3/050IÚ08/l3
aurR$5.562.02

«

Í

vmmm

45544

,

38.50

Manifestação da entidade.:

R.;X. N'“

ló/ZUIJ

/
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Em atendimento às Solicitações de Auditorias
valores não auferidos e apresentou por meio do Ofício nº

SAS, & Prefeitura Municipal recolheu os
l4/2014-DPC de 06/05/20l4, a seguinte

—

justificativa:
"lfy'brmo que de (icon/0 com as reco/Hemluçõcs de ['os-sa Senhoria. as escolas em anexo (levariam
devolve/' as quantias de débito evidenciados do programa PDDE por/ima de aplicação na con/a
ou por ler usado emfim/idade diversa ao do programa. com pagamento de Iam bancária, por
isso eslas mesmas devolveram as quantias ciladas (tf/m' ªS de GRU, em (mexo (oz/os comprovantes“
de pagamentos”.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou por meio do Ofício nº 14/2014-DPC de 06/05/2014,
os comprovantes de depósito e Guia de Recolhimento da União

GRU dos valores não auferidos nas
Unidades Executoras, o qual foi confirmado no SIAFI em “NOS/2014, conforme quadro demonstrativo &
seguir:

,,
'
“MDADLHL”
»

SA

|

:":
ªº“ (“”

—

Rl-ISI'ONSAVI—Il.

.

CPF:

AC.

VALOR
NÃO

mx

x
..umuuoo
nuvowmo

(.*/(3

VALOR
_

R$

~

~

C" 'E'

024-004/l4de 25/04/13

Aª'ªllºªmhº Lº'ªºªcºl'ªªª:

uma!-x 45454

08.810Áõ7/000I-73

nu.-m

101.70

~

'

.

C. E. Lagoinha:
[3.915.324/0001—00

024-007/14de23/04/13
_

:

C. E Adair Marlins de Deum:

024-002/14 de 25/O4ll4

09.555,923/000134

-

. .

13.630-6

43434

36,6

_

36,6;

':
.5
II.,13

.

'. '. 4
lata

lS-I.I(l

|S . (,lO

CE. Esperança-EMEF Castro Alves
024-003/I4 de 25/04/H

:

5—5

45-15"!

9138

9

13647—6

45454

38.50

38,50

(:!:

IJ

.—

l “88

O!.965.399/0001-08
.

024—01214de28/04/24

C, E. CMEI Cecília

McírctlcsPj;13.915A254/000l-ºl

Fica mantida

a

constatação, com a ressalva de que
à solicitação desta Auditoria.

a

medida adotada pela Entidade, de

restituição dos recursos, atende
3.7 O bem

adquirido com

os recursos repassado não localizado.

Fato;
Em visita à Escola Municipal
adquirido com os recursos do Programa.

&

Caminho da Luz constatou-se

&

ausência de bem

Evidências:
Verificação “in loco”

Nota Fiscal. conforme exemplificado

&

seguir:

NÓTA FISCAL

UN UDADE

r OMECEDOR
4

EX ECUTORA
~

e

|

N.,

8 EM
~

~

RA. Nº ÍÓ/ZÚIJ/PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOIJER'I'O

~

DATA
~

VALOR
(R$)

26 de

~

(al)

~

cgi“;(%?7
,
rf»

:(

Cx. E da Escola
Municipal A Caminho da
Luz.

Duplal'aee Papeiaria ::
1.,ivrm'ia

L'l'DA.

impressora Mui Brother
DCP 8157 DN

l””

7
3
Wº ./_m
Ll

2,910.00
1

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024-022/2014, de 06/05/20l4, a qual
solicitou justiﬁcativa quanto à ausência de bem adquirido com os recursos do Programa , porém até a
conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte do Escola Municipal A Caminho da Luz.

Análise da equipe:
A ausência de bens nas dependências (la escola provoca prejuízo ao objeto do Programa,
contrariando o disposto no art. 25 da Resolução/CD/FNDE nº to de l8/04/2013, o qual estabelece que:
"03 bons permanentes adquirir/os ou produzidos com os recursos transferidos a expensas do
PDDE deverão ser lombadas e inca/parados ao palrimónío das EEx e destinados ao uso dos
respectivos eslube/em'menlos de ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade
pela guarda e conservação dos bens".

Até o encerramento deste Relatório não foi adotada nenhuna medida pelo Caixa Escolar
da Escola Municipal A Caminho da Luz, a qual deverá fazer a devolução de tal recurso, conforme quadro

do campo evidência desta constatação.
Dessa forma, permanece a constatação com a indicação de prejuízo ao erário.

Identificação do responsável:
CPF:

-.553.911—-

Valor Original: R$ 2.940,00

3.8 lnexecução dos recursos repassados pelo Prograina/Convênio.

Foto:
O recurso no montante de R$4.69l ,05 repassado pelo FNDE à conta do Programa PDDE
exercicio 20l3, não foi utilizado pelo Conselho Escolar CMEI Criança Feliz CNPJ:l5.784.290/0001—89.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente específica do Programa nº 15.005-3, agência nº 45454,
do Banco do Brasil S/A, referente ao exercício de 2013.
_

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-006/2014, de 25/04/2014,
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Municipal apresentou por meio do oiicio nº 15/2014-DPC de 06/05/2014,
”Informo que de acordo com as recomem/uçõcs (le l'ossu

a

seguintejustificativa:

Sen/2011a. nós

comu/(amos o FNDE u

raspe/10 da (levo/nção de man/(mic do repasse do (“rl/[fl ( "fiança [Te/i: 20/3. 0 nos informaram
”
que teríamos que devolver o mania/71c vilar/o (l!/'(nªés (le GRU.

Análise da equipe:
PDDE exercício 2013. no
montante de R$ R$ 4.691,05 destinados ao Caixa Escola da Escola Municipal Criança Feliz. não foram
utilizados devido a escola não estar em atividade.
Os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa

-

Conforme o art. 21 da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, e aiteraçôes
posteriores. “O FNDE poderá exigir a devolução de recursos, mediante notificação direta à EEX, UEX ou
EM, de cuja notificação constarão os valores a serem restituídos, acrescidos. quando foro caso. de juros e
correção monetária, nas seguintes hipóteses“:
11

—

paralisação das atividades ou extinção de escola vinculada

à

EEx. UEx ou EM.

Portanto, o gestor do Caixa Escolar do CMEI Criança Feliz. deveria ter restituído aos
cofres do FNDE os recursos repassados à conta do programa do referido exercício.
Dessa forma, permanece

a

constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

-.945.521—-

aor Original: R$ 4.691,05

4.

PROGRAMA PROINFÃNCIA » CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES exercício 2013
—

Objeto do Programa: Construção de Escola de Educação infantil tipo B, conforme
Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAR nº 202083/201 e 2002660/2012.
1

Qualificação do instrumento de trnnsí'crêncin:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszRãi 1.284.803,41
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totniidade dos recursos tiunnceiros, transferidos pelo FNDE às
contas do Plano de Aceleração do Crescimento PAC 11, correspondentes aos Termos de Compromisso
nº 200509/201 ! (antigo TC 202083/201 1) e TC 202660/2012, referentes aos períodos de 22/07/201 a
10/04/2014 (200509/201 1) e de 03/07/2012 a 16/04/2014 (202660/2012).
—

1

Informação:
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Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados no quadro demonstrativo
seguir. considerando repasses do FNDE registrados no Sistema SIGEF/FNDE, até 30/12/2013.

Montautes repassados
pelo FNDE

.
T‘c: um de

.

(ompronnsso

-

Exercício

Valor (R$)

20H“

445.788,10'

'

‘ " "

' '

2013

557.243,11

2013

727-50000

2013

727.500,00

É

a

Final

2 0/07/2011

05/07/ 2 014

'

3.126.713,67
as escolas

Construção de

07.

creches

(1D 19250e 19323)

1

0“/O7/2012
17/06/2015
ª

1

Forum visitadas

Início

"

202660/2012
0

',“

Ações

.8216
068-6
ﬂ

2012
.

T

l'igcncm'

,

-

”

,

20 030
9/211
_
O

X

a

_

—

'
'
Construção de 01 creche

(ID 25639)
—

referentes às obras dos Termos de Compromisso, conforme segue:

- 'I'C/PAC 202660/2012:

LocaIidade: Montes Claros (ID: 25639);

- TC/PAC 200509/2011:
Localidade: Av. São José entre

as Quadras 35 e 36 (1D: 19250);

Localidade: Parque Estrela Dalva XIII (ID: 19323).
Constataçõcs:
[1.1

Ausência de identifrcnção do Programa na documentação comprobatória.

Fato:
As notas fiscais apresentadas não continham a identificação do Programa e o nome do

FNDE.
Evidências:
Notas ﬁscais exempIiﬁcadas;
'

Iﬂvorecido

JCNPJ

DANFE

Data

J

Iaor- (R$)

—.
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1393

27/12/2011

1412

02/04/2012»

q
IO'JM'ZSWOOI'OZ

_

1459

26/09/2012

1465

30/10/2012

1487

07/03/2013
.

1142
1425

177.205,60
16866659

,

'

137.447,96

175.305,67

13/05/2013

1505

ÉSÉZZZOÍÇDA

167.305,18

»

_

“Yª “madame

167.305,18

'

_

>

'

17426404

07/11/2011

07/05/2012»
'

.

“

.

169.506,12

1411

02/04/2012

169.506,12

1426

07/05/2012

175.305,67

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-009/2014, na quai foi solicitadajustificativa
ausência de identificação do Programa na documentação comprobatória, a Prefeitura Municipal
por meio do Oﬁcio nº 301/2014, de 30/04/2014, apresentou a seguintejustiticativzn

quanto

à

_

”informo que a nova gestão já esta providenciando que seja feita a identificação do FNDE
"
'

nos novos doem/ternos de Holt/ﬁscal

'

Análise da equipe:
A ausência de identificação das notas ﬁscais contraria o disposto no Art. 5°, Inciso HI. ieira “o"
da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e a1terações posteriores. o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da transferência deverá
conter a identihcação do Programa. A1é1n desse dispositivo, () item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/21)08-'l"CU—la Câmara contém o seguinte entendimento sobre a
identificação dos documentos:

[]

Não se [rola de preceilo inn/il, pois visa a relacionar os damn/1617103 compro/Miró;'ios
ao progra/iza, de modo a cri/ar que o mesmo c1061unculoﬁsm‘r/ seja utilizado para co111provar
despesas de mais de unmfonre. " Ademais. a Procuradoria Federal do FNDE cmi/iu o
Parecer nª 441/2007, de 27/07/2007, com a seguiu/e conclusão:

]

”[... a não I'den/ifícoção dos doei/memos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bas/ante graves e conzpromelem. serio/naum, u execução do Programa,
inviabilizando (! idem/770616670 dos recursos aire/ados [... ], a pras/ação de con/as nojo/'um
estabelecido pelo Programa e, por conseguinte, duke/”(lização da corre/cl u/ilização desses
recursos, dando margem ao dest-110 «: & uzo/remoção do dinheiro púb/leo. Dessa,/017110, se
não. forem sanadas, de logo, esfos irregulcn'1'dades. deve () FNDE proceder (1 suspensão dos
repasses dos recursos [...] ((o en/e poli/ico em ques/ão. com fulcro no § 7" do ar!. Sºda MP
nº2.178—36/2001 e no ar!. 25 da Resolução nº 32/2006. [... "

]

Dessa forma, permanece a constatação.

4.2 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos
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serviços prestados.
Fato:
As notas liscais apresentadas não continham os registros de 'atcsto' dos serviços

executados.

Evidências:
Notas iiscais exetnpliticadas:
'

Favorecido

CNPJ

Viva Comercial de
Alimentos e
Serviços LTDA

DANFE

Data

Valor - (R$)

1393

27/12/2011

167.305,18

1412

02/04/2012

167.305,18

1459

26/09/2012

177.205,60

1465

30/10/2012

168.566,59

1487

07/07/2013
º

177.44 7'96

_

1503

13/05/201.)"

175.305,67

1142

07/11/2011

174.264,04

'

10.314.251/0001—02

1425
1411

1426

_

Í

“

07/05/2012

169.506,12

02/04/2012

169.506,12

07/05/2012

175.305,67

Manifestação da entidade:
Solicitação (le Auditoria nº 024-009/2014, na qual foi solicitada
justiiicativa quanto à ausência de registros de “atesto” de recebimento, a Prefeitura Municipal por meio do
Ofício nº 301/2014. de 30/04/2014, apresentou a seguinte justificativa:
Em atendimento

à

"in/bmw que u nova gas/£70,121eslaﬁléendo

0 devido registro nos c/oczmtenros

"

Análise da equipe:
A ausência dos registros de atesto de recebimento na documentação comprobatória
contraria o disposto na alinea “(1”. § 2°. do art. 36, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, combinado com
o inciso lll. § 2°. do art. 63, da Lei nº 4.320. de 17/03/1964, e alterações posteriores, que determinam que

liquidação da despesa 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.
a

4.3 Ausência de comprovação de despesas efetuadas.

Fato:

apresentou

a

Conforme verificado na movimentação financeira das contas especiiicas, a Prefeitura não
documentação comprobatória das despesas realizadas, conforme quadro abaixo.
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Evidências:
Banco do Brasil

Termo de
Compromisso

—

Agência nº 4545-4
.

_

Histórico

Valor (R$)

16/03/2012

Transferência ‘on line’

69.109,24

09/05/2012

Transferência “ou line’

97.483,55

01/11/2012

Transferência

Conta corrente Data

PAC 200509/201

13340—X

]

PAC 202660/2012

14787—7

‘011

line’

1

11.539,47

01/1 1/2012

Impostos

4.807,

10/12/2012

Transferência “on line)

52.219,97

1

5

'

Total

335.159,38

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—01 1/2014, de 25/04/2014& na qual foi
solicitadajustificativa quanto à ausência de comprovação de despesas efetuadas. & Prefeitura Municipal

por meio do Oficio nº 302/2014, de 30/04/2014, apresentou

a

seguintejustificativa:

"informo que os documentos referentes à gestão (mlerior estão no arquivo gem], assim lendo
a necessidade de buscá—Íos, estas eas/ão em anda/nemo para (Helm/er as sol/'cí/uções "
Análise da equipe:
A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pe1a Prefeitura
Municipal contraria o disposto no Art. Sº, inciso 111, letra “o“ da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
08/06/2012 e alterações posteriores, o qual estabelece que a Entidade deve arquivar as vias originais da
documentação comprobatória das despesas em sua sede. Ainda, contraria o disposto da letra “k” do artigo
e inciso supracitados da Resolução citada, o quai estabelece:

“permitir

livre acesso aos órgãos de con/role e & Audi/oria do FNDE. lados os atos
administrativos e aos registros dosfa/os relacionados dire/a ou im/ire/mneme com O objeto
pactuado “'
0

"(1

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF:

-.952.401--

Va1or0rigim1l: R$ 335.159,38

4.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no

SIMEC.

Fato:
Referente às obras de construção de unidades de Educação Infantil 1D: 25639. 19250 e
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19323. não constam no SIMEC os registros das despesas efetuadas pela Prefeitura pertinentes aos
pagamentos das etapas das obras executadas. bem como as vistorias 'in loco‘ realizadas pelo fiscal
responsável da obra constant registros apenas até a (lata de 02/01/2014.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC (aba 20). em 23/04/2014.

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 024-009/2014 e nº 024-01 1/2014, nas quais
foram solicitadas justificativas quanto à ausência de alimentação de dados no SIMEC, a Prefeitura
Municipal por meio dos Oficios nº 301/2014. de 30/04/2014, e nº 302/2014, de 30/04/2014 apresentou a
seguinte justificativa:
Em atendimento

à

"informo qucjá ca'/amosjozenc/o um levantamento desses dados para serem inseridos no
sis/enm "

Análise da equipe:

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e omonitoramento
por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos repassados à conta das obras de
construção de creches do PROINFÃ NClA. contrariando o disposto no Art, 5°, Inciso lll, letras “i“ e “j”
da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a
Entidade tem responsabilidade de:

.

,

.

.-

'j/f cien/g‘ﬁmr menso/meme o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
Obie/o conforme o prevíslo. por meio do preenchimento dos dados e informações sobre a(s)
obraúr) no Módulo de Monitoramento de Obras do Sill/[EC (Sisfema [zt/cgrado de
11/0ni/orznnen/o, Execução e Cantro/e do Allium/ária da Educação), no endereço eletrônico
"

ira./_o:jazz:—Jarª;
parmi/ir

ao FNDE o acompanhante/Ilo da execução da(s) all/“a(s). fornecendo, as
in/ormuç'ões e os doei/memos relacionados à execução do objeto no que se refere ao exame
"
da docnmen/ução:
“fj.

Dessa forma. permanece

a

constatação.

4.5 Restrições c desconformidades contidos no SIMEC, sem adoção de providências.
Fa to:

Conforme supervisões realizadas pelo FNDE contidas no SlMEC, foi recomendada à
Prefeitura a implementação de medidas com vistas ao saneamento das inconformidades e distorções
veriticadas na execução das obras de construção das unidades de Educação lnfantil, referente ao 11):
25639. ID: 19250 e iD: 19323. porém nenhuma providência foi realizada.
Evidências:
Relatório extraído do SIM BC ( aba 2.0), em 23/04/2014,

e
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apresentada.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-000/2014 e nº 024—009/20 4, nas quais
foram solicitadas justificativas quanto às restrições & desconformidades comidos no SEMEC, sem adoção
de providências, a Prefeitura Municipal por meio do Ocío nº 301/20l4. de 30/04/20 H, e nº 302/2014, de
30/04/20 ! 4 apresentou a seguinte justificativa:
I

“informo que a empresa responsável já./“bi nod/ícada segue em anexo resposta ”

a

A resposta da empresa responsável VIVA Comércio e Empreendimentos Ltda, referiu-se
uma lista de inconformidade/restrições apontadas no SIMEC, referentes as vistorias reaiizaclas pelo

FNDE nas obras, informando

a tomada de

providências no prazo de 60 dias.

Análise da equipe:
Conforme relatórios de supervisão realizados pelo FNDE
12/04/2014, contidos no SIMBC, verificou-se inconformidades de execução
unidades de Educação Infantil. No entanto, somente após os questionamentos
& Pí'efeiiura veio manifestar quanto ao ocorrido. bem como apresentar os
providências

&

serem adotadas, notificando

&

nas datas de

31/10/20l3

e

das obras de construção das

auditoria é que
procedimentos íniuciaís das
empresa contratada. Dessa forma, pernmnece a constatação.
da equipe de

4.6 Pagamentos efetuados não condizentes cºm a evolução da execução das obras.

Fata:

Conforme verificado na documentação comprobatória apresentada, bem como na
movimentação financeira nos extratos bancários das contas específicas, a Prefeitura utilizou até a data de
19/08/2013 a totalidade dos recursos repassados pelo'FNDE à conta das obras de construção de unidades
de Educação Infantil, referentes ao 10: 25639, ID: 19250 & ID: I9323. Todavia, o alcance de execução
das obras eàtá inferior aos pagamentos efetuados & as obras encontram-se paralisadas.
Evidências:
Notas fiscais exemplificaclas, Relatório extraído do SIMEC (aba 2.0) em 23/04/20 ! 4 e visitas
“in loco” realizadas nos dias 28 e 29/05, conforme levantamento (biográfico.
-

Notas fiscais cxemplífícadas:
'

[Favorecido

CNPJ

DAME

Dam
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1393

27/12/2011

167.305,18

1412

02/04/2012

167.305,18

1459

26/09/2012

177.205,60

1465

30/10/2012

168.566,59

1487

07/03/20 ' 3

13144736

1505

13/05/2013

175.305,67

07/1 1/201

174.264,04

_

Riggicml

de

10.314251/0001-02

Serviços LTDA

1

142

1

1425

07/05/2012

141

02/04/2012

169.506,12

07/05/2012

175.305,67

1

1426

169.506,12

Resumo dos pagamentos efetuados:

TC 200509/2011“
Vr. Recebido

R$ 1.671.773,67

VI'. Utilizado

R$ 1.686.521480

Sal-(id-Coma Específica R$ I.009.46

TC 202660/2012
'

Vr. Recebido

R$ 1.164.000,00

Vr. Utilizado

R$ 447.282,03
1

Saldo Conta Especifica R$12.491,90

:) & 7 [&'x
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~

(Elf/É"

Escola da AV, Sun

Vlnxe

Escola da AV. 8110.1059, (ID [0250)

(ID 19250)

;

Q2.
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Escola do Parque Estrela Dalva (1D 193/1)
van-(31%;:

-

Escola do Parque Eslrcla Dalto

'-

(ID VMER]

'

,,
~

Escola da Montes Claros (ID 256391

Escola da Montes Claros (ID 230391

.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-01 1/2014,.de 25/04/2014, na qual foi
solicitada justificativa quanto aos pagamentos efetuados não condizentes com a evolução da execução das
obras, a Prefeitura Municipal por meio do Oficio nº 302/2014, de 30/04/2014; apresentou a seguinte

justificativa:
“informo que (: empresa responsáve/jáfoi notificada segue um anexo raspas/a"

A resposta da empresa contratada VIVA Comércio e Empreendimentos Ltda, referiu—se a
uma lista de inconformidade e restrições de execução apontadas no SIM EC, referentes as vistorias
realizadas pelo FNDE nas obras, a qual a mesma informa a tomada de providencias no prazo de 60 dias.
No entanto, não fez nenhuma referência quanto

à

conclusão das obras.

Análise da equipe:

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto/GO realizou pagamentos. utilizando a
totalidade dos recursos do FNDE. com serviços não prestados e serviços realizados em inconformidade
com o projeto original, conforme vistoria contida no SIMI-IQ e vcriiicação in lam nas obras de
construção de unidades de Educação infantil.
O pagamento por serviços não prestados contraria o disposto no inciso ill, do parágrafo
2°, do artigo 63, da Lei 4320/64, de 17/03/64, que dispõe que a liquidação da despesa por
fornecimentos
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feitos ou serviços prestados deverá ter por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço. Dessa forma, permanece a constatação.
4.7 Desconformirladc(s) na execução da(s) obra(s).

Fato:

Conforme relatórios de supervisão realizados pelo FNDE nas datas de 31/10/2013 e
l2/04/2014. contidos no SIMEC. verificou-se inconformidades de execução referente às obras ID: 25639,
19250 e 19323, não informados pelas vistorias realizadas pela Prefeitura. o que vem demonstrar que as
medições pagas e intbrmadas no SIMEC não foram condizentes com a situação real de execução das
obras. Tão pouco. o percentual informado como alcance da execução, respectivamente, (82,64%, 61 , 17%
e 61.30%) das obras não são reais.
Evidências:
Relatório extraído do SIMEC (aba 2.0). em 23/04/2014,

e

documentação comprobatória

apresentada,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-009/2014 e nº 024—01 l/2014, nas quais

foram solicitadas justiiicativas quanto à descontormidade de dados informados no SIMEC, a Prefeitura
Municipal por meio do Ofício nº 301/2014. de 30/04/2014, e nº 302/2014, de 30/04/2014, apresentou a
seguinte justificativa:

"in/brum que
que com

(1

secretar/(rid esm/hzendo um levan/cmzenío de lodos esses dados,
nova gar/ão esíe equívoco não ocorrerá mais "
cºs/a

e

Análise da equipe:
Em supervisões realizadas pelo FNDE nas datas de 31/10/2013 e 12/04/2014, foram
verificadas na execução das obras das unidades de educação infantil restrições e inconformidades que
destoavam do projeto original, apesar do acompanhamento efetuado pelo fiscal responsável da Prefeitura.
Dessa Forma. permanece a constatação.

4.8 Ausência de fiscalização da execução da(s) obra(s).

Fato:

A Prefeitura Municipal não apresentou as emissões das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica - ART/CREA da Fiscalização das obras. Ressalta-se que nos processos de
pagamentos observou—se a ausência de planilhas de medições.
Evidências:
Notas iiscais exempliticadas:
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Fnyorccido

_CNPJ

___

__

Valor— (R$)

Data

DQNFE
_

1393

27/12/201

1412

02/04/2012

167.305,18
_

_

1459

A1imemose
sel'VlÇOS LTDA

_

30/10/2012

163.566,59

_

_

1487

10.314.251/0001-02

177.205,60

26/09/2012

__

1465

Vivª Cºmº““ºªª' dº

167.305,18

_

1

_

07/03/2013

-

137.447,96
pão-_ 6-—

-

—

_

_

1305

__

º ﬂ
“NOD/#01.)

]75.)

_

07/11/2011

1142

174.264,04

_

_

_

07/05/2012

1425
_

-

D, 7_

__

1411

02/04/2012

1426

07/05/2012

169.506,12

__

169.506,12
_

17530567

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 024—014/2014, de 30/04/2014, na qual foi
solicitada justiﬁcatjva‘quauto“2‘1 ausência _cle fiscalização dag/{6011050 das obras nos_processos_ (le.
pagamentos, a Prefeitura Municipal por meio do Ofício nº 304/2014, de 30/04/2014, apresentou a
seguinte justiﬁcatjva:
E111

_

atendimento

à

"informo que já çºs/amos provídencícmdo as devidas ART/CREA
Rcsponsaln'iídade Téc/zr'ca nas demaisfiscalizações "

—

Ano/ações de

Análise da equipe:
A ausência de fiscalizações na execução das obras contraria o (113110510 no Art. Sº. Inciso
da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, na qual estabelece
111, letras
que a Entidade tem responsabilidade de:

“e”

"c. indicar profissional devida/Henio habilitado. da área de Eugen/1111111 Civil 011 Arm/#1111011.
para exerce/' (Is/21116585 de fiscalização (lc/ós“) amt/(s), com emissão da raspec/iva Ano/ação
de Responsabilidade Técnica (ART/CREA); "
Dessa forma, permanece a constatação.

5.

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLEESPORTIVAS -

exercício 2013
Objeto do Programa: Construção de quadra poliesportiva coberta, conforme Termo de
Compromisso no Plano de Ações Articuladas PAR nº 21 107/201 e 203349/2012.
—

1

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 1.095.522165
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Extensão dos exames:
Analísadu a ap1icagﬁo da lol-alidade dos recursos financeiros, transferidos peio FNDE às
contas do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC 2. correspondentes aos Termos de Compromisso nº

PAC 20334-9/2012 e PAC 201107/2011. referenles aos períodos de 03/07/2012
(203349/2012) e de 01/09/2011 3 10/04/2014 (201107/2012).

a

10/04/2014

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados no quadro

demonstrativo
31/01/2014.

a

seguir. considerando repasses do FNDE registrados no Sistema SlGEF/FNDE, até

Termo de
Compromisso

Montantes repassados pelo FNDE Vigência

nº

Exercício

Valor

2012

105.498.94

-

--

-

“

Nº de obras

-

,

.

—

.."..

.

1.2013
201

PAC
70! 107/70!
[.
b

T

1

a

Construção de 01
03/07/2012 17/06/2015 cobertura de quadra (1D

26259)

105219393

_

440.010,52

1

Construção de 05 quadras
15/06/2014 cobertas (1D 18357, 18514,
18696, 13770 e 18801)

.

1.650.039,46

2013

01/09/2011

1

2014
0

Final

'

.

PAC
203749/7017
“ "º ”

Inicio

R$

110.002,58

2.411.050,43

1

T

o

1

a

1

06

Foram visitadas as escolas referentes às obras dos Termos de Compromisso, conforme
segue:

- TC/PAC 2011007/2011:
A

—

-

UE. Maria

—

U.E. Prudente de Moraes;

-

UE. Abdon Elias;

—

U.E. Virgﬂio de Medeiros;

—

UE. Caminho

de Lourdes Faustino;

da Luz.

TC/PAC 203349/2012:
- LLB.

Vinicius de Moraes.

Constatações:
5.1 Ausência de

identificação da documentação comprobatória com

o

nome do

Programa ou Convênio.

'' '
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Fato:
As notas Fiscais não estavam identificadas com o nome do FNDE c do Programa.

Evidências:
Notas fiscais exempliflcadas:

Favorecido

CNPJ

DANFE nº

Data

1394

27/12/30:

1462
VivaCOmemialde
Alímentose
10.3l4.251/0001—02 I473
Sºfª'ªçºª LTDA
1474

]

s4.s47,z3

26/09/20I2

42.170,47

(mor/zm

49.000,00.

.

_

'

1479

Valor — R$

__

07/01/2013

88.762,72

07/01/2013

88762372

.

Manifestação da entidade:

-

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—0I4/20 M, de 30/04/2014,— na-qual foisolícitada justificativa quanto à ausência de identifrcação do Programa na documentação comprobatória, :]
Prefeitura Municipal por meio do Ofício nº 304/2014, de 30/04/2014, apresentou a seguinte justificativa:

"informo que com a nova gestão já esta providenciando que safiajbila
FNDE no novos docmnenlox de nom/isca] “

(( iclenli/icc'tç'ão

do

Análise da equipe:

A ausência de identificação das notas Fiscais contraria O disposto no Art. Sº, Inciso III,
letra
da Resolução/CD/FNDE nº [3 de 08/06/20I2 & alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da transferência deverá
conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, o item l5 do Voto do Minis'tro Relator. que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU-1” Câmara, contém o seguinie entendimento sobre a
identificação dos documentos:

“o”

”[...] Não se [ra/« de precei/o ímã/il. pois vim a relacionar- ns docunwn/nx
comprobalórias ao programa. de modo (: cri/m' que o mesmo (ÍnC'I/IHí'H/r)fÍSCÚÍ xeju
utilizado para comprovar despesa/x de mais; (lu Hulu/bule.
Ademais,
com

a

a

Procnradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 44l/2007_ de 27/07/2007,

seguinte conclusão:

[ ] a não iden/i/icaçâo dos documentos conmr'uhu/órios (lux dexpesux, lem-se que luísirregularidades são bas/ante graves e «mmm/nele:”, sm'íunwnle. a execução do
Progrcmm, inviabilizando (! J:!cªn/[ficação dox recurso.? aire/mim [...]. a prestação de
con/as naforma avia/zelucida pelo Programa e, por conseguinte, ajê'xca/izução da
correta utilização desses recursos. dando margem ao desvio e à malvwzmção do dinheiro
público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas flv-egulm'z'c/mies, (leve 0
FNDE proceder a suspensão dos repasxeb' dox recursos [..] ao ente poli/ico eu: ques/ão.
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(&
ª;?)

(“v

f

cmnjh/Cro no

5?

?ºdo ar!. 3” du MP

1)"

2.178-36/2001

e

no (N'/. 25 da Resolução nº

[...]"

32/2006.

Dessa forma. permanece a constatação.

5.2 Ausência de regisu'o que ateste o recebimento dos materiais adquiridos e/ou dos

serviços prestados.
Fato:
As notas fiscais não estavam atestadas com o recebimento dos serviços prestados.

Evidências:
Notas Fiscais exemplificadas:

"
Éâvqóre'cic'lvow
'

'

'

.

.

'

DANFE nº

CNPJ

Valor— R$

Data

.

Viva Comercial de
IO.3l4.25l/OOOI—02
Alimemose
“
'
SGWÍÇOS LTDA

1394

27/12/2011

84.847,13

1462

26/09/20l2

42.x70,47

O7/0l/20I3

49.000,00

1474

07/01/2013

88.762,72

1479

07/01/2013

88.762,72

1473
'

'

'

.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—014/2014, de 30/04/2014, na qual foi
solicitadajustificativa quanto à ausência de registros de “atesto” de recebimento, & Prefeitura Municipal
por meio do Ofício nº 304/20 M, de 30/04/2014, apresentou a seguinte justificativa:

“informo que anova gas/ãojá eslcvjêlzemlo 0 devido regis/ro “
Análise da equipe:
A ausência dos registros de atesto de recebimento na documentação comprobatória
contraria o disposto na alínea “d", zº, do art. 36. do Decreto nº 93.872, de 23/I2/I 986, combinado com
o inciso [II. & ?.º. do art. 63. da Lei nº 4.320. de 17/03/1964, e alterações posteriores, que determinam que
a liquidação da despesa 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
&“

5.3 Ausência de documentação comprobatória das despesas.

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória das despesas
referentes às obras de construção das quadras cobertas relativos aos débitos no montante de R$88.19! ,61,
demonstrados no quadro abaixo.

»x
R.,x,

ríº

íman : Pur-::: MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

.

X

41 de ao

:»

1

x,“,
E)

Evidências:
Extrato bancário:
Conta corrente nº 13488—0 da agência nº 4545—4 do Banco do Brasil

Valor - (R$)

Data

Histórico

02/08/2013

Transferência on line

02/08/2013

2;.

_

impostos

2.648,75
»

TOTAL

_

_

85.542,86
.

«

M

7

88.191,61

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024—020/2014, de 05/05/2014, na qual
solicitou-se apresentação da documentação comprobatória das despesas referentes aos débitos
supracitados. Porém, até a conclusão deste Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO.

Análiseda equipe:

-.

.

..

.

.

_

A ausência de documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Prefeitura M uuicipal
contraria o disposto no Art. Sº, inciso lll, letra "o" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e
alterações posteriores, o qual estabelece que a Entidade deve arquivar as vias originais da documentação
comprobatória das despesas em sua sede. Ainda, contraria o“ disposto da letra k“ do artigo e inciso
supracitadas da Resolução citada, o qual estabelece:

"per/nifir

a

livre acesso aos órgãos de con/role

administm/z'vos

pac/nado "

e

« :) Audi/oria do FNDE, (I lodos os almaos regis/ros dosfaros relncz’onados dire/(1 01/ inc/irelmnen/c com o objeto

Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:

CPF:

..952.401-I

Valor Original: R$ 88.l9l,61

5.4 Realização de pagamentos em duplicidade.

Fato:

Viva Comercial

A Prefeitura Municipal realizou diversas operações de transferência em favor da Empresa
de Alimentos e Serviços Ltda, distribuídas em dois processos de pagamentos, utilizando

como documento comprobatório uma única nota Fiscal, o que resultou em duplicidade de pagamento no
montante de R$54.295,82.
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Coli/'

Evidências:
,

.

Notá Fiscal (DAN—FE)
Processo

Número

,,_,_.

147/20

]

'

Valor—R$

88.762]!

Í395

3

Pagamento
'

Data

Histórico

Valor R$

l5/0l/2013

Transferência “on line'

3I.l76.09

15/0 1/2013

Transferência “on line“

19.232,19

22/0l/20l3

Transferência “on líne'

3.887,54

~

—

~

Total (A)

54.295,82
_

Novia

Fiscxl (i)—ANFÉ)

Pagamento

Processo

Número

Valor—R$

29/12/20?

GIO/2014

|395

Valor R$

Histórico

Data
]

—

Transferência 'on line“
'“ ' ª
l' *

34.466,90

ª“UDI/2014

T1
""s felenºfª 0" Íne

31/01/2014

Transferêncm “on Imeª

l0.3 !O,55

31/01/2014

Transferência “on line,

1

88.762,72

Total (B)

32.664 * 68

1.320,59

88.762,72

[Total dos pagamentos realizados (A+B)

143.058,54

Manifestação da “entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024-019/2014, de 05/05/2014, na qual
solicitou—se justilícutiva sobre realização de pagamento em duplicidade, Porém, até a conclusão deste
Relatório não houve manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO.

Análise da equipe:
O pagmnenio realizado em duplicidade contraria o disposto () inciso H do & lº do art. 63, da
Lei nº 4320/64, que determina a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
dºcumentos comprobatórios do respectivo crédito e a importância exata a pagar. Dessa forma, permanece
a

constatação.

Identificação do responsável

CPF:-.OSZAOI-I
Valor Original: R$ 5429582

5.5 Ausência de Fiscalização da execução da(s) obra(s).

RA, N"

I(vIZUI-J

:”

PREF MUN Dn'X-N'I'O ANTONIO DO DESCOBERTO

Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou as cmis$ões das respectivas Anotações (Ie
Responsabilidade Técnica - ART/CREA da fiscalização das obras. Ressalta—se que nos processos de
pagamentos observou—se a ausência de planilhas de medições.

Evidências:
Processos de pagamentos exemplificados:

Interessado

Processo

Data da Autuação
.

13098/201

- EPP

Viva Comercial de Alimento

]

Viva Comercio

148/2013

e

28/12/20]

e Serviços Ltda
Empreendimentos Ltda - EPP

1

_

O_S/Ol/ZOÃS
_

Viva Comercio

150/2013

e

Bmpreeudimentqs Ltda

—

EPP

OSIQl/ZOIS

_

l5 I/2013

Viva Comercio

e

Empreendimentos Ltda

«

EPP

1960/2013

Viva Comercio

e

Empreendimentos Ltda

—

EPP

1

l/03/20_l 3_

1961/2013

Viva Comercio

Empreendimentos Ltda

- EPP

]

l/O3/2013

,

08/01/2013
,

e

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—014/20l4, de 30/04/20 l4, na qual foi
solicitada justificativa quanto à ausência de fiscalização da execução das obras nos processos de
pagamentos, a Prefeitura Municipal por meio do Ofício nº 304/2014. de 30/04/20Í4, apresentou a
seguinte justif'loativa:

"informo que

já

mtf/mox prm'iclencímzdo as devia/(zx ART/("REA

——

Anon/ções de

Responsabilidade Técnica nas denmix_f1”.s'calizuç'õe.v"
Análise da equipe;
A ausência de fiscalizações na execução das obras, contraria O disposto no Art. 5“, Inciso
IH, letras “e” da Resolução/CD/FNDB nº I3 de 08.06.20 [2 e alterações posteriores, na qual estabelece
que a Entidade tem responsabilidade ([e:
“c. indicar prq/issiona/ devídamen/e habiliíado. da área de Engenharia Civil ou Arquí/etura,
para exercer as jêmçõeff defiscalizaçãa (iC/(v) obi-a(s), com emissão da respectiva Ano/ação
”
de Responsabilidade Técnica

(ART/CREA);

Dessa forma, permanece a constatação.

5.6 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no

SIMEC.

Fato:
Referentes às obras de construção de quadras poliesportiva, ID: 18357, 185l4, l869ó,
constam no SIM EC os registros das despesas efetuadas pela Prefeitura pertinentes
aos pagamentos das etapas das obras executadas, bem como constam apenas registros das vistorias 'in

1880]

e 18770? não

“
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x

,

QQ).

“
XJ

loco“ realizadas pelo Fiscal responsável da obra até a data de 31/[0/2013.

Evidências:
Notas fiscais cxemplifncadas.

"

Relatório exíraído do SIMEC (aba 2.0), em 23/04/2014.
'

'

Fmvorcciaó
'

e

DANFE Dam

CNPJ

'

"

*

'

Viva Comercial de Alimentos
e Serviços LTDA

Valor—(R$)

1394

27/12/2011

84.847,13

[462

26/09/20

12

42.170,47

10.314251/0001-02 1473

07/01/20r3

49.000,00

1474

oww/2013

88.762,72

1479

07/01/2013

88.762,72

'

Manifestação (Ia entidade:

Auditoria nº 024—013/20l4,

de 29/04/2014, na qual foi
solicitada justificativa quanto à ausência de inserção (los dados de execução da obra no SIMEC, a
Prefeitura Municipal por meio. do Ofício nº 302/2014. de 30/04/2014; apresentou a-seguintejustíflcativa:

Em atendimento à Solicitação de

”inforum quejá eslanzosívzendo um levantamento desses dados para serem inseridos no
SÍSÍC'IHU

"
Anáiise da equipe:

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento da execução das
“jª' da Resolução/CD/FNDE
obras pelo FNDE, contrariando o disposto no Art. 5ª, Inciso III, letras “f“ e
nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores. na qual estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

FNDE sobre a aplicação dos recursos e a consecução do
alg/"efa cou/“bmw 0 prezªm/r). por meio do preenchimento dos dados e informações sobre a(s)
clama) no Ar./ódu/o de Moni/m'mzzen/o de Obras do SIMEC (Sísíema [nlegrado de
Moní/m'amenm. Evecução e Controle do Minis/ério da Educação), no endereço eleliªônico
'f/Í Cien/(ficar menso/meme

"j. permitir ao FNDE

()

acompmz/zumenlo da execução da(s) obraú), fornecendo, as
i/g/iu'maçõex e os c/ocmnenmx relacionados à execução do obje/o no que se rai/”ere ao exame

da documenmção;

()

"

Dessa forma, permanece a constatação.

5.7 Desconformidmlc(s) na execução da(s) obra(s).

Fato:
Conforme relatórios de supervisão realizados pelo FNDE na data de 31/10/2013,contidos
no SIMEC, verificou-se inconfbrmídades de execução referente às obras ID: 26.259, 18357, 185I4,
f8696. I877O e !880 I. não informados pelas vistorias realizadas pela Prefeitura, o que vem demonstrar

R.A. Nº lG/ZOH IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

"'"

'

que as medições pagas

e

informadas no SÍMEC não foram condizenles com

a

situação real de execução

das obras. Tão pouco, o percentual informado no SIMEC como alcance da execução (100%. 99,26%.
87,26%, 100%, 100% e 100%) das obras não são reais.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Restrições

e

Conlbrmidades

(

aba 2.0). extraído em

23/04/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024-0l3/2014, de 29/04/20 I4, na qual

foi

solicitadajustiflcatíva quanto à descºlúbl'midade de dados íntbrmados no SIMEC, a Prefeiíura M unicipal
por meio do Ofício nº 303/20I4, de 30/04/20I4, apresentou & seguintejustificativa:
"informo que esla secreta/fajã eslafivzemlo um levanlamenm de lodos cxs-es dados. e
"
que com a nova gestão esle equivoco não ocorrerá mais
Análise da equipe:
Em supervisões reaiizadas pelo FNDE: nas datas de

35/i0/20I3

(:

12/04/20I4. form“ verificadas na

execução das obras de construção das quadras poliesportiva restrições e onconfbrmidades que destoavam
do projeto original, apesar do acompanhamento efetuado pelo fiscal responsável da Prefeitura.
Dessa forma, permanece a constatação.
5.8 Restrições e desconformidadcs contidas no SEMEC, sem adoção de

providências.

Fato:
Conforme supervisões realizadas pelo FNDE contido no SIMEQ foi recomendada à
Prefeitura a implementação de medidas com vistas o saneamento das inconformíclades e distorções
verificadas na execução referentes às obras 1D: 26.259, 18357, 18514, l8696, [8770 e 1880]. Porém, até
a presente data nenhuma providencia foi adotada.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC

/

Restrições

(:

Conformídades (aba 2.0), extraído em

23/04/2014.
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—013/2014. de 29/04/2014, na qual

foi
solicitada justificativa quanto às restrições e descom'ormidacles contidas no SIMI-iC, sem adoção de
providências, a Prefeitura Municipal por meio do Ofício nº 303/2014, de 30/04/20l4, apresentou a
seguinte justificativa:
"informo que a empresa responsável será no/fficz/(lu pura pras/(lr asda/'eu'":enim; "
Análise da equipe:
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Conforme relatórios de supervisão realizados pelo FNDE nas datas de 31/10/2013 e
l2/04/2014. contidos no SIM EC verificou—se inconformicladcs de execução das obras de construção das
unidades de Educação !nfhntil. No entanto. somente após os questionamentos da equipe de auditoria é que
a Prefeitura veio manifestar quanto no ocorrido. bem como apresentar os procedimentos iniciais das
providências a serem adotadas, notificando a empresa contratada, Dessa forma, permanece & cónstatação.
5.9 Pagamentos efetuados não condizentes com

a

evolução da execução das obras.

Fato:

Conforme verificado na documentação comprobatória apresentada, bem como na
movimentação Financeira nos extratos bancários das contas específicas, a Prefeitura utilizou até a data de
31/01/2014 a totalidade dos recursos repassados pelo FNDE à conta das obras construção das quadras
poliesportiva. ref'eterentes ao ID: 26.259. [8351 !8514, 18696, 18770 & ISSOI. Todavia, o alcance de
execução das obras está inferior aos pagamentos efetuados e as obras encontram-se inacabadas e
paralisadas,
Evidências:

visilasfín

Notas fiscais exemplificadas, Relatório extraído do SIMEC (aba 2.0) em 23/04/2014 (:
.loco”, realizadas nos días..28 .e_29l05,..conforme levantamentº fotográãco._--_.
»

Favorecido

CNPJ

DANFE

Data

I394

27/12/2011

Valor (R$)
8484713

l462

26/09/2012

42.170,47

1473

07/01/2013

49.000,00

.

Viva Comercm, de
Alimentos e
Sºl'VªÇºS LTDA

I0.3I4.251/000l—02

1474

07/61/2013

88.762,72

1479

07/0l/20l3

88.762,72

Resumo dos pagamentos efetuados:

TC 203349/2012
Vr. Recebido.

R$2l0.998,87

Vr. Utilizado

R$210.498x95
,

Saldo Conta Especifica R$999,16
~

~

~

TC 201107/2011
Vr. Race-bido

R$2.200.052.62

Vr. Utilizado

R$2.2()6.524.67

Saldo Conta Especifíca R$ ! 867.74
~

~

RN.—N'" I(u'ZDl-l

—
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Soiiciiação de Auditoria nº 024—013/2014, de 29/04/2014, na quai foi
solicitada justificativa quanto aos pagamentos efetuados não condizentes com a evolução da execução das
obras, a Prefeitura Muuicipai por meio do Ofício nº 303/20141 de 30/04/2014, apresentou & Seguinte

justificativa:
”informo que a empresa responsável será notificada para pras/ar esc/(trecimen/os
Analise da equipe:
A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto/GO realizou pagamentos, utilizando a
totalidade dos recursos do FNDE. com serviços não prestados e serviços realizados em inconformidade
com o projeto original, conforme vistoria contida no SIMEC, e verificação in loco nas obras de
construção das quadras poliesportiva.
O pagamento por serviços não prestados contraria o disposto no inciso 111, do parágrafo
2°, do artigo 63, da Lei 4.320/64, de 17/03/64, que dispõe que a liquidação da despesa por fornecimentos

feitos ou serviços prestados deverá ter por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação
efetiva do serviço. Dessa forma, permanece a constatação, com a ressalva de que o fato deve ser
acompanhado pela área gestora do FNDE; de 'forina'a garantir a regularização tempestiva do que foi
evidenciado e assegurando a plena execução das obras e o cumprimento dos objetivos do programa.
5.10 Obra(s) com execução paraiisada(s).

Fato:
Conforme visitas "in loco" realizadas nas obras de construção de quadras poliesportivas
escolares, 1D: 26.259, 18357, 18514, 18696, 18770 e] 18801, nos dias 28 e 29/05, verificou-se que a
execução das mesmas encontram-se paralisadas & inacabadas.

Evidências:
Visitas “in loco” realizadas nos dias 28

e

29/05, conforme levantamento fotográfico.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 024—013/2014. de 29/04/2014, na qual foi
solicítadajustitieativa quanto à execução das obras paralisadas, a Prefeitura Municipal por meio do Ofício
nº 303/2014, de 30/04/2014, apresentou a seguinte justificativa:

"informo que a empresa responsável será IIO/i/I‘cac/a para pras/ur esc/arecimen/os "

Análise da equipe:

08/06/2012
previstos:

e

Conforme o disposto no Art. Sº lnc 111 letra "a" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
alterações posteriores, estalece a obrigação do gestor executar os recursos dentro dos prazos

”executar os recursosfinanceirºs recebidos do FNDE/MEC
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conta do PAC

2, de

acordo

com os pro/ems exam/ivos jin'neciz/os (m :'lpi'mvados (desenhos técnicos. memoriais
descritivos e ex]Jvc/fic'uções), observam/o os critérios de qualidade [éon/ca que atendam às
determinações- da Associação Brasileira de Nomms Técnicas (ABNT), os prazos e os custos
pr 12. vist os ”.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto/GO, deverá
Finalizar as obras objeto do Termo de Compromisso pactuado, no prazo de 1080 (mil e oitenta) dias após
o rccebímento da primeira parcela. que ocorreram nos dias 01/09/2011 (TC PAC 201 107/2012) e
03/07/2012 (TC PAC 203349/2012), conforme previsto no art.
da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
08/06/2012 e alterações posteriores, As vigéncias expiram-se, respectivamente, nos dias 15/08/2014 e
17/06/2015. Portanto. permanece a constatação. com a ressalva que a área gestora do FNDE deve
acompanhar a regularização. tomando todas as medidas necessárias visando garantir o cumprimento do
objeto e dos objetivos do programa e. caso não regularizada a situação, adotar as eventuais ações com
vistas a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE).
Dessa forma.

a

1

5.11.

1

Construção de quadras cobertas não escolares.

Fato:
Em visitas 'in loco” realizadas nas obras de construção de quadras coberta, verificou-se
que apenasas obras clas-quadras 1D: 18696 e 18805,- referentes às Bscolas‘Abdon Elias e Virgílio'de

Medeiros. fazem parte da estrutura das escolas indicadas no projeto. Sendo que às obras ID: 18357 (UE.
Maria de Lourdes Faustino). 18514 (UE. Prudente de Moraes), e 18770 (UE. Caminho da Luz), não se
'
tratam de construção para beneficiamento de seus respectivos alunados.
'

Evidências:
Visitas “in loco” realizadas nos dias 28 e 29/05, conforme levantamento Fotográfico.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 024—13, de 29/04/2014, na qual foi
solicitada justificativa quanto à construção de quadras não escolares, a Prefeitura Municipal por meio do
Oficio nº 303. de 30/04/2014, apresentou o seguinte esclarecimento:

“informo que Chis/brain ill/plc'mlm/(IS na gas/ão passada. sendo assim impossível
rex/mudei”,
Análise (la equipe:
Em que pese o gestor alegar que as obras das quadras foram implantadas pelo antecessor,

bem como o fato de o Programa permitira construção de quadras próximas aos limites clas escolas, o que
se caracterizou foi o difícil acesso das referidas quadras em relação às unidades escolares indicadas no

projeto. que impede o pleno beneficiamento pelos alunos e o controle de utilização por parte dos
dirigentes escolares. As obras encontram-se paralisadas nos estágios finais de construção desprotegidas e
sofrendo depredação. Ainda, conforme informação dos responsáveis das escolas envolvidas não há
possibiiidade na manutenção da guarda e proteção dos respectivos imóveis. Dessa forma, permanece a
constatação. com a ressalva que a área gestora do FNDE deve avaliar a situação evidenciada, tomando
todas as medidas necessárias visando garantir o cumprimento do objeto e dos objetivos do programa e,

1
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caso não for possível regularizar a situação, adotar as eventuais ações com vistos a insinuraçãode Tomada
de Contas Especial (TCE).

6.
_

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

—

TRANSFERÉNCIA DIRETA - exercício

2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículo automotor, com
especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articuladas
PAR n" 9340/2013, na subação VEÍCULOS ESCOLARES - CAMINHO DA ESCOLA Onibus

—

—

Acessível.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 132000.00
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à conta do Plano de
PAR,correspondente ao Termo de. Compromisso nº.9340/20 l3,.referenle 80.13.6171000
de 27/03/2013 a 10/04/2014.

Ações Articuladas

—

.

._ ,

Constatações:
6.1 Ausência

(1e

aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no mercado

financeiro.
Foto:
A Prefeitura Municipal não aplicou os recursos do Programa no mercado Financeiro,

referente ao período de 27/03/2013
R$2.130,01.

a

07/05/2013, deixando de auferir rendimentos no valor de

Evidências:
Extrato bancário

(1a

conta corrente nº 15981-6 da agência nº 4545—4 do Banco do Brasil.

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria — SA nº 024-001/2014, de 23/04/2014. na qual
solicitou-se recolhimento de valor aos cofres do FNDE. Porém. até a conclusão deste Relatório não houve
manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Santo Antônio <10 Descoberto/GO.

Análise da equipe:
A ausência de aplicação dos recursos no mercado linanceiro, contraria o disposto no § Sº.
do art. 12, da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 dejunho de 2012, a quai determina que:

§ 5" - Enquanto não uli/z'zados pelos niunicz'pios, eMac/os

e

Dis/rim Federal,

os recursos

_,ÇÍÍ, _
€12", -—.Em—_

_

“
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(Nº

*

[PM
1

“Sec/o

.

\/

'

[ra/;.sjfél'idos' deverão ser ()er'gcrlurícmwnle aplicados em caderneta de poupança aber/a

para (”SMIfÍIIUÍÍL/ude. quando a previsão do seu uso/br igual ou superior
emfima'o de aplicação financeira de curio prazo ou em operação de
mercado aberto, Ius/reader em (flu/os da dívida públimfedercrl, se a sua utilização
ocorrer em [NY/:() in/érior (: um mês.
expecg'ficamceu/e

a um mês-. e

Dessa forma. permanece

a

constatação.

Identificação do responsável:

.952.40|I

CPF:

Valor Original:

7.

R$ 2.

l30,0l

Conclusão:

Íl

;
E
%

7.1

2. 2. 3 5.1. 3. 2,3

7.

I

Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1 I,2.1,
3.5, 3.6,ÁJ. 4.2. 4.4, 4.5. 4.6, 4.7. 4.8, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6. 5.7, SS,—5,9, foram"

33.4,

veriílcadas impropriedades na operacionalização dos Programas/Convênio, que merecem atuação das
Diretorias técnicas desta autarquia responsáve! pelos Programas.

~

Quanto aos itens 3.2; 3.6 foram detectados danos ao erário, contudo a prefeitura
situação, mediante a restituição ao erário federal dos recursos respectivos;

~

7 2

regularizou

&

~

7.3 ldentifícou—se. ainda prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem 1.2, 1.3,

I.7. ]. !2. 3.7. 3.8. 4.3. 5.3. 5.4. 6. !. devendo os responsáveis serem diligencíados & recolherem ao erário
(trinta) dias, e caso não regularizada & situação, a Diretoria
Financeira desta autarquia será comunicada para fms de eventual cobrança do débito em tomada de contas
especial (TCE).
os valores correspondentes. no prazo de 30

7.4 Quanto às obras do PAC H. referentes à construção das unidades escolares do
Proinfância. bem como as quadras—poliesportivas. as mesmas encontram—se paralisadas. Em relação às
unidades escolares () avanço físico de execução das obras não reflete o investimento efetuado pela
Prefeitura que foi de 100% dos recursos transferidos pelo FNDE. As quadras-poliesportivas encontram—se
em estágios mais avançados de execução, porém, conforme vistoria contida no SIMEC, na data de
31/I0/20l3, realizada por engenheiro contratado pelo FNDE, constatou-se restrições e inconformidades
de execução em relação ao projeto aprovado que apesar de notificada a Prefeitura Municipal permaneceu
omissa. sem adotar nenhuma providência. () que toma necessária a implementação de medidas imediatas;
bem como se evidenciou. em visita in loco. existência de obras paralisadas (item 530) e construção de
quadras em áreas não escolares (item 5.1 1) o que recomenda imediata verificação da área gestora do
FNDE. ante provável pleiuízo ao atendimento dos objetivos do pxogreama potencial dano ao elál' io
7.5 Relevante mencionar que a observância das conclusões e O atendimento tempestivo às
recomendações desta Auditoria Interna. dirigidas aos dirigentes desta Autarquia e consignadas no
presente Relalório. são de caráter preventivo e/ou corretivo e tem por objetivo aprimorar os processos
ndministmtivos c/ou evitar a continuidade de eventuais falhas que podem comprometer o resultado da
.
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gestão dos administradores, relativamente aos Programas
transferidos pela Autarquia.

8.

e

Convênios Financiados com recursos

Recomendações:

3.1. A

DlATA

.952401].

nº
diligenciar 0 Sl'.
Prefeito
, CPF
do Municipio de Santo Antônio do Descoberto-(30,31 restituir no prazo de 30 (trinta ) días aos cofres do
FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$ 21.909,98( vinte e um mil, novecentos e nove
reais e noventa e oito centavos), referente a despesas incompatível com o cheio do programa, acrescidos
dejuros e correção monetária aplicados a partirde 31/07/2013. Para o cálculo do montante a ser recoihitlo
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http:/leontas.tcu.gov.br/clebito/Web/Debito/CalculoDeDebitoJàces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva (lata de sua ocorrência. No grupo
_"lnibrmações do débitoj'nçleverá segativadaa opção "'Apiicarjuros'f e lançada no campo {Dara atualização'v'
.,
a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de
Recolhimento da União
GRU, preenchido no sitio virtual do Tesouro Nacional
(https://consulta.tesourofazendagov.bi'/gi'u/gi'u_siinplesasp) com os seguintes dados: UCB/Gestão
153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3. Número de Referência 2l21980-Ol, Caso não haja o
atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira - DlFlN. para que a Coordenação-Geral de
Contabilidade e Aeompanhamento de Prestação de Contas CGCAP, adote as providências pertinentes.
conforme subitem(ns) 1.2.
8. 1.1.

—

.

__

—

—

Sr._

liº-952.401.

CPI-“
3.1.2. diligenciar o
Prefeito
do Município de Santo Antônio do Descoberto—(303 restituir no prazo de 30 (trinta) dias nos col'rcs do
FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$ 3.780.00(três mil, setecentos e oitenta reais),
referente a não atendimento aos alunos de ensino médio constantes no censo escolar (de 2013, acrescidos
de juros e correção monetária aplicados a partir das datas conforme quadro do campo evidencia da

constatação. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal
de Contas da União - TCU, acessado em seu sitio virtual pela página
“http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebilofaces", 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.fazendagov.bt'fgt'u/gi'tl_siinplesasp) com os seguintes dados: UG/Gestão

153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência 2l21980-Ol, Caso não haja o
atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira DlFlN, para que a Coordenação—Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas CGCAP. adote as providências pertinentes,
conforme subitem(ns) l.3.

si..
—

—

8.1.3. diligenciar o
CPF nº..952.401—. Prefeito
do Município de Santo Antônio do Descoberto-GQa restituir no prazo de 30 (trinta) dias nos cofres do
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título de débito.

valor original impugnado de R$ 439.369,1 I(quatrocentos (: trinta e nove mil,
e onze centavos). referente à ausência de docmnentação comprobatória
de despesas realizados, acrescidos (le juros e correção monetária aplicados a partir das datas conforme
quadro do campo evidencia da constatação. 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:/leonlas.ícu.gov.blª/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 & opção "Aplícarjuros" e lançada no campo "Data atualização" a data em quê O
recolhimento estará sendo efeluado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento
União
preenchido no sítio virtuai do Tesouro Nacional
O R U,
da
(https:l/consuha.tesouro.fazendagov.br/gru/gru_símples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
153173/I5253. Código de Recolhimento l8888—3, Número de Referência 2l21980—0l, Caso não haja o
atendimento. enviar conumícação à Diretoria Financeira « DIFIN, para que & Coordenação—Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas CGCA ?, adote as providências pertinentes,
conforme subilemúms) l.7.
:]

trezentos

e sessenta e

o

nove reais

—

Sr.,
—

diligenciar 0
CPF nº ..952.401—-, Prefeito
do Município de Santo Antônio do Descoberto-00,3 restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE. & título de débito, o valor original impugnado de R$ 62.240,00(sessenta e dois mil, duzentos e
qpqgeula [legis-) l'et'el'çt1tç_à ªusência (le 91”91351 çjçglilnenggção escolar aos alunos da EMEF A Caminho da ,
Luz. acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas conforme quadro do campo
evidencia da constatação. 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 peía página
“hUp:/leontas.ícu.gox/.br/<citolWeb/Debíto/CalculoDeDebitofaces", lançando o débito no grupo
"Inclusão manual de parcelas", na respecííva (lata de sua ocorrência. No grupo "Informações do débito"
deverá ser ativada & opção "Aplicarjuros" e lançada no campo "Data atualização" a data em que o
recofhimento estará sendo efeluado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento
da União
preenchido no sítio virtual do Tesouro Nacional
O R U.
(htlps://consulm.tesom'o.fazendagov.br/gru/gru_símples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
153 ! 73/15253, Código de Recolhimento [8888—3, Número de Referência 2121980-01, Caso não haja o
atendimento. enviar comunidação à Diretoria Financeira DIFIN, para que & Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhainento de Prestação de Contas ? CGCAP, adote as providências pertinentes,
conforme subi!em(ns) 1.12.
8. l .4.

'

—

—

Sra.«

..553.,

8.1.5. diligenciar a
CPF nº
Presidente do Caixa
Escolar Escola Municipal A Caminho da Luz, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE,
& tílufo de débito. o valor original impugnado de R$ 2.940,00 (dois mil. novecentos e quarenta reais)
referente à ausência de bem adquirido com recursos repassados não localizado, acrescidos de juros e
correção moneiária aplicados a partir de 16/04/2013. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utííizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio virtual pela

página "hUp:/lconlas.tel:.gm'br/debi[o/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 & opção "Aplícarjuros" 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://consultalesouro.fazenclagov,br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
l53173/I5253. Código de Recolhimento 18888-3. Número de Referência 2l2l980-02 PDDE, Caso não
haja o atendimento“ enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN, para que & Coordenação—Geral
—

—

'
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de Contabilidade

e

Acompanhamento de Prestação de Contas CGCAP, adote as providências pertinentes.
—

conforme subitein(ns) 3.7.

-.945.521-

Presidente
CPF nº
8.1.6. diligenciar o Sr.
do Caixa Escolar CMEI Criança Feliz, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo
de débito, o valor original impugnado de R$4.69l,05 (quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e cinco
centavos) referente à inexecução dos recursos repassados pelo programa, acrescidos de juros e correção
monetária aplicados a partir da data de 03/05/2013. 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 "httpzl/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebitoÁhces", lançando o débito no grupo
"lnclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência.:sNo grupo "lntbrmações do débito"
deverá ser ativada a opção “Aplicarjuros” e lançada no campo "Data atualização" a data em que o

recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recoihimento
da
União
G RU,
preenchido no sitio virtual do Tesouro Nacional
—

(https:l/consulta.tesourofazendagov.lu'lgru/gru_simples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
i53l73/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência 2l21980—02, Caso não haja o
atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira - DlFlN, para que a Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas » CGCA P, adote as providências pertinentes,
conforme subitem(ns) 3.8.

.952.401-

8.1.7. diligenciar o Sr.
CPF nº
Prefeito
Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do
FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de R$2.130,01 (dois mil, cento e trinta reais e um
centavo), acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir da data de 08/05/2013. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da
União
TCU,
acessado
seu
em
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 "lntormações do débito"
deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e iançada 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 sitio virtual do Tesouro, Nacional
(https://consulta.tesourofazendagov.br/gru/gru—simples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
—

153173/15253, Código de Recolhimento 28850—0, Numero de Referência 212198034. Caso não haja o
atendimento, enviar comunicação à Diretoria Financeira - DlFlN, para que a Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências pertinentes.
conforme subitem(ns) 6.1.

Sr..

-.952.401-

8.1.8. diligenciar o
CPF nº
Prefeito
do Municipio de Santo Antônio do Descoberto-G0,a restituir no prazo de 30 (trinta ) dias aos cofres do
FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$ 54.295,82 (cinquenta e quatro mil, duzentos e
noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente a despesas realizadas em duplicidade.
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir de 31/01/2014. Para 0 calculo do montante a
ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU. acessado em
seu sitio virtual pela página “http:l/contas.tcu_gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebitofaces“.

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 "Aplicarjuros“ 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 sitio virtual do Tesouro Nacional
—
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(https://consultn.tesouro.fazendngov.br/gm/gru_simples.asp) com os seguintes dados: (JG/Gestão
l53173/15253x Código de Recolhimento l8888—3, Número de Referência 2l2198002, Caso não haja o
atendimento. enviar comunicação à Diretoria Financeira - DIFIN, para que & Coordenação-Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas CGCA P, adote as providências pertinentes,
conforme subitemms) 5.4.

Sr.,
—

.952.401.

8.l.9. diligencíar ()
CPF nº
Prefeito
do Município de Saulo Antônio do Descoberto—603 restituir no prazo de 30 (trinta ) dias aos cofres do
FNDE. & líluío de débito. 0 valor original inmugnaclo de R$ 88. I9I,61 (oitenta e oito mil cento e noventa
e um reais e sessenta e um centavos). referente a despesas não comprovadas, acrescidos de juros e
correção monetária aplicados a partir de 02/08/2013. 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:/lcontas.tcugovbr/(lebilo/Web/Debiio/CaiculoDeDebito.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

recoíhimento estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia dé Recolhimento
da União - GRU. preenchido no sítio virtual do Tesouro Nacional
(https://consullalesouro.['azendagov.br/gru/grugimples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
t53173/15253. Código de Rccoíhimenío 18888-3, Número de Referência 2121980—02, Caso não haja o
atendimenlç. 3133141; çgnmníçagãp à. Diretoria Financeira < DIFIN, para ,que _avCoordenação,-Geral.de
Contabilidade e Acompanlmmento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências pertinentes,
conforme subitem(ns) 5.3.
7
8 .:..

DIRAE

A

—

para orientar
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8.2.1. a empreender esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar. conforme preceitua o artigo 14. da Lei nº 1947/2009, gerando medidas de incentivo
à organização e legalização desses grupos de empreendedores, conforme subitem(ns) 1.1.
E

8.2.2. Observar as normas regufamentares do Programa
PNAE, quanto
realização de despesas de acordo com o objeto do Programa; conforme subitem(ns) E.2.
—

à

8.2.3. observar a legislação vigente quando da inserção de dados por meio do censo
escolar. conforme subãtemúxs) 1.3.
')

8 .).- 4.

implementar medidas saneadoras com vistas

normas regulamentares do PNA E. quanto

a

a

atender o que determina as

necessidade de ídentiHcação dos documentos comprobatórios

de despesas (notas iíscnis. recibos. faturas e quaisquer outros documentos) com

conforme subitemms)

O

título do Programa,

1,4.

8.2.5. observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 17/03/1964, quanto
à

necessidade (Ie registrar o recebimento das mercadorias

conforme subitemms)

e.

serviços na documentação comprobatório,

IVS.

')

providenciar indumentária adequada aos manipuladores de alimentos
contra possíveis contaminação, conforme subitem(ns) 1.6.
alimentos
proteção dos
8 .t.. 6. &

visando

à

“
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8.2.7. observar as normas regulamentares do PNA 13. que os documentos
comprobatórios das despesas realizadas na execução da transferência (notas tiscais, recibos, faturas)
devem ser arquivados na sede da Entidade Executora que executou os recursos pelo prazo de cinco anos,
à disposição dos órgãos de controle interno e externo. conforme subitem(ns) 1.7.
8.2.8.

a

observar quanto

a

necessidade de apoio logístico para o CA E. conforme

subitem(ns) 1.8.
8.2.9. observar as normas vigentes quanto
art.

1°

a

utilização de Pregão Presencial,

§

lº do

do Decreto nº 5.504, de 05/08/2005, conforme subitem(ns) 1.9.

atender o que determina as
de fornecimento da
logística
normas regulamentares do PNAE, quanto à necessidade da adequação da
alimentação escolar as escolas municipais para que as mesmas possam cumprir rigorosamente o cardápio
planejado pelo nutricionista responsável técnico pelo Programa, de forma a atender às necessidades
nutricionais dos alunos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução CD/FNDE nº 26,
de l7/06/20l3 conforme subitemúis) 1.10.
8.2.10. implementar medidas saneadoras com vistas

a

8.2.1 1. implementar medidas salteador-as. com vistas a atender o que determina as
normas"regulamentares do Programa'e legislação pertinente, referentes a infraestrutura adequada dos
depósitos utilizados para armazenamento de gêneros alimentícios nas escolas municipais. conforme
'
subitem(ns) 1.11.

8.2.12. implementar medidas saneadoras. com vistas a atender o que determina as

normas regulamentares do PNAE, quanto à necessidade da oferta regular de aiimentação escolar a todos
os alunos declarados no censo. conforme subitem(ns) 1.12.

82.13. 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) 2.1.
8.2.14. observar as normas regulamentares para descrição suticiente dos serviços
prestados na documentação comprobatória. conforme subitem(ns) 2.2.

e do

8.215. identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa PNATE
FNDE de acordo com a Resolução do Programa e legislação pertinente. conforme subitem(ns) 2.3.

8.2.16. observar as normas regulamentares do PDDE, quanto
transferência de recursos no caso de reprogramação, conforme subitem(ns) 3.1.

a

dedução na

8.2.17. observar para que os recursos transferidos à conta do PDDE sejam
mantidos na conta específica as quais foram depositados. devendo os saques ocorrerem somente para
despesas destinadas ao Programa, conforme subitem(ns) 3.2.
8.2. 8. identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa PDDE e
1

do FNDE de acordo com

a

Resolução do Programa

e

legislação pertinente, conforme subitemtns) 3.3.

8.2.19. implementar medidas saneadoras com vistas a atender o que determina as
normas regulamentares do PDDE, para que os recursos transferidos a conta das Unidades Executor-as com
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as

atividades paralisadas sejam restituídos aos cofres do FNDE. conforme subitemúas) 3.8.

8.2.20. observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de (7/03/1964,
quanto à necessidade de registrar o recebimento das mercadorias e serviços na documentação
comprobatória, conforme subitem(ns) 3.4.

8.2.2I. & observar as normas do Programa quanto ao tombamento dos bem
permanentes aclquírídos« amando. nos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do
PDDE. plaquetas com os correspomlentes números patrimoniais, conforme subitem(ns) 3.5.

à

8.2.22. observar o que as normas regulamentares do Programa determinam quanto
necessidade da aplicação dos recursos no mercado financeiro. conforme subitem(ns) 3.6.

82.23. para que

as escolas observem as

normas do Programa quanto

à

permanência

dos equipamentos destinados ao Programa na unidade escolar, conforme subitem(ns) 3.7.
8.3. A DIGAP

8.3. I. para orientar a Prefeitura Municipal a observar as normas estabelecidas no

Programm quanto
subííem(ns) 4.I.

à

correta_ídentifucação

_da

documentação comprobatória das despesas, conforme

8.3.2. para orientar a Prefeitura Municipal a observar as normas vigentes quanto à
efetivação do registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos e/ou serviços prestados,
conforme subitem(ns) 4.2.

8.3.3. orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade de apresentação de
documentação comprobatória das despesas efetuadas, conforme subitem(ns) 4.3.
8.3.4, para orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade de manutenção do
Sistema SIM EC com informações adequadas e atualizadas sobre a execução da construção de creches,
conforme subítem(ns) 4.4.

~
8.3.5. para orientar a Prefeitura Municipal a implementar as medidas necessárias

quanto ao saneamento das restrições

e

desconformidades contidos no SIMEC, conforme subitem(ns) 4.5.

8.3.6. adotar as providências cabíveis quanto ao saneamento dos pagamentos
realizados sem a devida evolução da execução das obras, e se foro caso solicitar à Diretoria Financeira
DIFIN. providências quanto 5] Tomada de Contas Especial, conforme subitemms) 4.6.

—

8.3.7. para orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade manutenção do
Síslcma SIMEC com infbrmações adequadas e atualizadas sobre a execução da construção de creches,
conforme subilem(ns) 4.7.
8.3.8. para orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade da realização dos
registros. ART/CREA. de Fiscalização da execução das obras. conforme subitem(ns) 4.8.
8.3.9. para orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade da observância das

"'
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a

correta identiiicação da documentação comprobatória das

a

Prefeitura Municipal quanto a necessidade da observância

normas estabelecidas no Programa quanto
despesas, conforme subitem(ns) 5.1.
8

3.10. para orientar

à efetivação do registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos
e/ou serviços prestados, conforme subitern(ns) 5 2

das normas vigentes quanto

8.3.1

1.

para orientar

a

Prefeitura Municipal quanto

necessidade de apresentação

a

de documentação comprobatória das despesas efetuadas, conforme subitem(ns) 5 3

8.3.12. para orientar

a

Prefeitura Municipal quanto

à

necessidade da reaiização dos

registros, ART/CREA, de fiscalização da execução das obras, conforme subitem(ns) 5,5.

8.3.l3. para orientar a Prefeitura Municipal quanto à necessidade da manutenção
do Sistema SlM EC com informações adequadas e atualizadas sobre a execução da construção de quadras
poliesportivas, conforme subitem(ns) 5.6.
8.3 ..14 para orientar a Prefeitura Municipal

'

quantoaanecessidade da manutenção

do Sistema SIMEC com informações adequadas e atualizadas sobre a execução da construçao de quadras
'
..
-—-.
_
poliesportivas, conforme subitemúis) S. 7
'

8.3.l5. para orientar

a

--

—----'—-—----——'

Prefeitura Municipal quanto à necessidade de implementar
descontbrmitlades contidos no SIMEC,

as medidas necessárias quanto ao saneamento das restrições e

conforme subitem(ns)

5 8

8 3.16. adotar as providências cabíveis quanto ao saneamento dos pagamentos
realizados sem a devida evolução da execuç 1o das obras, e se tor o caso solicitar Diretor ia Financeira
DlFlN, providências quanto à Tomada de Contas Especial, contorme subitem(ns)í

—

1‘1

_

8.3.17. acompanhar a regularização, tornando todas as medidas necessárias visando
garantir o cumprimento do objeto e dos objetivos do programa e, caso não regularizada a situação, adotar
as eventuais ações,)unto à Diretoria Financeira DlFlN, com vistas a instauração de Tomada de Contas
Especial (TCE), conforme subitem(rrs) 5.10.
—

83.18. avaliar a situação evidenciada, tomando todas as medidas necessárias
visando garantir o cumprimento do objeto e dos objetivos do programa e, caso não for possível
regularizar a situação, adotarjunto à Diretoria Financeira - DlFlN as eventuais ações com vistas a
instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). conforme 31111116111013) 5.1 I.

9.

Encaminhamento:

9.l.

Divisão de Apoio Técnico—Adinilustrativo / DlATA, para
recomendações contidas no subitem 8.1;
à

9.2. à Diretoria de Ações Educacionais

as

providências quanto as

DIRAE. para conhecimento

comunicação
COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das pr'm/idências adotadas em relação as recomendações contidas
no subitem 8.2; e para encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE e ao Conseiho de
—

e

1‘1

—

,
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Acompanlmmento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes
aqueles Conselhos. eximtos (leste. Relatório de Auditoria para conhecimento, respectivamente, do contido
- Programa Nacional de Alimentação Escolar e no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao
no ítem
Transporte do Escolar;
]

93.

Diretoria

Articulação

Projetos Educacionais
DIGAP, para
conhecimento e conumicação à COAUD. no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em
relação às recomendações contidas no subitem 8.3:
à

de Gestãox

e

—

Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as recomendações à
DIRAE, contidas no subitem 8.2, e à DIGAP. contidas no subitem 8.3;
9.4.

à

95.

à

DIFIN, por intermédio da CGCAP, para subsidiar as análises de prestação de
TC 200509/2011, TC
contas dos Programas PNAE/2013, PDDE/2013, PNATE/208, PAR
2002660/20l2. TC 21 I07/20l !, TC 203349 e TC 9340/2013, consignados no presente relatório;
»

9.6.

à

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto/GO, para conhecimento;

9.7. à Controladoria Geral da União
9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006.

—

CGU/PR, em atendimento ao disposto nos art. 8º

e

Em 2 l/07/2014

~ DlFIP/COFIC/AUDiT/FNDE
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N" 16/2014
DESPACHO

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

Em

e

estão suportadas em

_Oí/ª/ em É”!
Crefe da DIFIP

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.

Auditora-Chefe
Substituta

Ciente.
Retorne—se à

Em

Auditoria Interna para adoção

06/ 037

das recomendações sugeridas.

«L9

Presidente
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