MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
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_

Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 15 l2018

PREF MUN DE SANTOS SP

objetivo de
verificar a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito
da entidade executora, priorizando-se as ações relacionados ao tema ”Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionadas, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

Auditoria realizada no período de 26/03/2018

-

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
referente ao item 106 do anexo V do PAINT 2018.
—

-

a 29/03/2018, com o

exercício de 2017

- OS.

nº 44/2018,

Anausadopo-e
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017
45/2018, referente ao item 107 do anexo V do PAINT 2018;
-

-

08. nº

Anansado per:

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 46/2018, referente ao
item 108 do anexo V do PAINT 2018.
-

Analisado por:

e

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 6.754.714,40
Extensão dos exames:
Analisada

a

aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à

%
V
j',
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º: R121»

conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ 1.997.467,12 (um milhão, novecentos e noventa e
sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), pertinente ao período de

abril ajunho de 2017.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no

verificação das ações pertinentes
exercício de 2017, referente à:

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;
—

—

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

Inspeção nas escolas: oferta da alimentação, infraestrutura para armazenagem, preparo e
fornecimento de alimentação;
—

Atuação do Nutricionista/responsável técnico: confecção de cardápios por profissionais
habilitados;
—

- Análise

da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.

Foram inspecionadas 12 unidades escolares da Rede de Ensino do Município
de Santos, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Nº

Código INEP

Unidade Executora

1

35191826

g/Irgi‘iraoLuiza Simões

I2

35056121

3

35056170

grªfiª/farm De Almeida Alcantara Unidade Municipal de

4

351 70203

Santista Educandário

5

35069619

Edmea Ladevig Unidade Municipal de Ensino

6

"35056078

7

"352 03828

Profa Emilia Maria Reis Unidade Municipal de Ensino

~8

”35075668

Ayrton Senna Da Silva Unidade Municipal de Ensino

9

“35056133

~

~
10

[35056157

11

I12

I

35056066

"35056085

Ribeiro Unidade Municipal de

”Martins Fontes Unidade Municipal de Ensino

~

Barão do Rio Branco Unidade Municipal de Ensino

[

I

I

Olavo Bilac Unidade Municipal de Ensino

I Pedro II Unidade Municipal de Ensino
[Auxiliadora da Instrução Unidade Municipal de Ensino
Cidade de Santos Unidade Municipal de Ensino

I

I

I

I

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
Auditoria, conforme segue:
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Constatações:

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

Agricultura

Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 6.754.714,40, a
Prefeitura Municipal utilizou R$ 48.081,60 na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar, que corresponde apenas a 0,71% dos recursos financeiros repassados
pela Autarquia. Dessa forma, a Prefeitura não respeitou o mínimo de 30% para a aquisição
de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar ou do Empreendedor Familiar

Rural.

Evidências:
Relação de pagamentos efetuados a fornecedores da Agricultura Familiar,
emitida em 27/03/2018 e Expediente slnº, datado de 02/04/2018, da Prefeitura Municipal de
Santos-SP, em resposta a SA nº 013—002/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013-002/2018 a Prefeitura
Municipal de Santos - SP, apresentou por meio de Expediente s/nº, datado de 02/04/2018, a
seguinte justificativa:
"... Em atendimento ao solicitado no documento emitido em 27/03/2018, manifestome:
1) Para o atendimento do exercício 201 7, esta Coordenadoria elaborou 3 processos de
compras de produtos oriundos da Agricultura Familiar. Foram escolhidos 4 produtos,
conforme tabela abaixo:

~

~
Produto

Quantidade

Valor de Referência

Valor total

Banana nanica

120.000 kg

R$ 2,12

R$ 254.400,00

R$ 0,90

R$ 540.000,00

100.000 kg

R$ 3,02

R$ 302.000,00

15.000 KG

R$ 22,11

R$ 331.640,00

'

Doce de banana 600.000 unidades

Arroz
Leite em pó

Total estimado para aquisição de todos os itens

~

R$ 1.428.050,00]

Na tabela abaixo, detalhamos a data de abertura de cada processo para a aquisição
dos gêneros, bem como a publicação do Edital da Chamada Pública no Diário Oﬁcial
do Município.
Número da Chamada
Pública

Produto
l

Valor de
Referência

~
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Valor total

Banana nanica

Chamada Pública
01/2016

20/12/2016

Vigente

Doce de
banana

Chamada Pública
01/201 7

23/02/201 7

Aguardando a
formalização de Contrato

Arroz
Leite em pó

Chamada Pública
02/201 7

25/07/201 7

Aguardando a
formalização de Contrato

~

2) Caso a Prefeitura de Santos tivesse conseguido efetivar as Chamadas Públicas,
teriamos a oportunidade de atingir o percentual de 21,14% dos recursos repassados.
Esse percentual ainda não estaria dentro do previsto na Lei Federal, mas já estaria
próximo.
Além disso, diante das dificuldades em atingirmos o percentual disposto no art. 14 da
Lei Federal nº 11.947/2009, fizemos contato com as Cooperativas de Agricultura
Familiar cadastradas no site da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios
(CODEAGRO) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
para verificar a possibilidade de atendimento. Alguns e--mails não chegaram a ser
respondidas, como no caso das
cgpmsgmgabg@gmail.ggm ; A Cooperativa Central
Copasol disse que não tem estrutura para atender a baixada santista com entrega de
hortifrut ponto a ponto e a Cooperativa Famesp informou que trabalha apenas com

WW Cooperativas:MM
mel em sachê...".

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou que realizou 3 processos de compras para aquisição de
4 produtos oriundos da Agricultura Familiar, os quais somente a Chamada Pública 01/2016
teve seu curso concluído, justificou ainda, que diante das dificuldades de atender as
determinações do Programa estabeleceu contato com as Cooperativas de Agricultura
Familiar cadastradas na Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios
(CODEAGRO) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, sem no
entanto, obter sucesso.
A manifestação da Prefeitura Municipal corrobora a constatação e demonstra
que as ações promovidas pela Entidade exprimem esforços, contudo, não foram suficientes
para garantir a aquisição dos produtos oriundos da Agricultura Familiar no limite mínimo de
30% dos recursos repassados pelo FNDE, contrariando o disposto no artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece que o total dos recursos
financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
Ainda, conforme Acórdão 925/2011
"

—

Plenário/TCU:

empreenda esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando—se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo
..
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de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo a organização a legalização desses....“

A Prefeitura Municipal deverá empreender esforços no sentido de garantir a
aquisição dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou de suas organizações, nos percentuais preconizados na
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, adequando, se for o caso, o planejamento das
aquisições, inclusive da chamada pública, de forma a adquirir gêneros desse segmento no
decorrer de todo período letivo.

A Entidade deve atentar ainda, que o descumprimento das determinações
constantes da legislação do Programa, implica na aplicação do disposto no Item IV, do art.
41 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

Art. 41 É facultado ao FNDE suspender o repasse dos recursos do PNAE
quando os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:
(...)

IV- não executarem o Programa de acordo com as legislações pertinentes...”.
Dessa forma, mantém-se a constatação

Recomendações:
1.1.1 A DIRAE
o FNDE/DIRAE que
adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual definido para aquisição
de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24 da Resolução CD/FNDE
nº 26, de 17/6/2013.

Notificar & prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante

1.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeções ”in loco" realizadas nas escolas municipais, identificadas
no campo evidência, verificou-se nas instalações dos depósitos de alimentos condições
inadequadas de armazenagem, guarda e conservação dos gêneros alimentícios, uma vez que
foram observados alimentos dividindo ambiente com materiais alheios aos gêneros
alimentícios tais como de limpeza, roupas, calçados.

Evidências:
Inspeção in loco realizada em 12 unidades escolares, conforme relacionadas
no quadro do campo 'Informação' deste relatório.

Exemplificando, algumas situações verificadas nas escolas inspecionadas:
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Unidades Escolares
Creche Municipal Prof Maria Luiza
S

Ribeiro

~

Ocorrências
roupas, calçados, material de escritório

[EMEF Martins Fontes

maçãs sem refrigeração e em caixas de papelão

UME Colégio Santista

material de limpeza no depos1to de generos
alimentícios

~

Unidade Municipal de Educação
Edmea Ladevig
Esc Munic

Grau Barão Rio

1

Branco

EMPG Ayrton Senna da Silva

material de limpeza, calçados no depósito de gêneros
alimentícios, caixas de papelão no congelador

~

calçados e bolsa no depósito de gêneros alimentícios

extintores estocados no depósito de gêneros
alimentícios

“ª

UME Edmea Ladevig - mesas, lixeiras plásticas

~

"

'

'
,

l

UME Edmea Ladevig - sacola de compras

e

&
calçados

Esc Munic

~

1

Grau Barão Rio Branco - bolsa

UME Colégio Santista - material de limpeza e mesa
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.

~

EMEF Martins Fontes
papelão

—

+~

Creche Municipal Profa Maria roup as, calçados, material de

maçãs sem refrigeração e em caixas de

—

escritório

~~
~

UME Edmea Ladevig - caixas de papelão em congelador

~

EMPG Ayrton Senna da Silva

—

extintores estocados

Manifestação da entidade:

Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 013-004/2018, que solicitou
justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente Relatório a
Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não

se

manifestou quanto aos apontamentos em razão

das inspeções nas unidades escolares.

Foi verificado que os depósitos de alimentos das escolas municipais servem
também para a guarda de materiais alheios aos gêneros alimentícios, tais como: materiais
de limpeza, bolsas, calçados, roupas o que pode comprometer o bom acondicionamento
dos produtos, sendo necessária a intervenção tempestiva da Prefeitura Municipal, na
adequação do espaço destinado a guarda e conservação dos alimentos com a devida
segurança sanitária, em desacordo com o § 4ª, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26,
de 17/06/2013, a qual determina que as entidades executoras adotem medidas que
garantam adequadas condições de estocagem e condições higiênico-sanitárias dos gêneros
alimentícios até o seu consumo pelos alunos.

ﬂ"

Em relação à EMPG Ayrton Senna da Silva, os extintores encontrados não
%
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estavam instalados no ambiente, com devidas indicações e espaçamentos, e sim estocados
como em um almoxarifado.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

Avaliar a situação apresentada neste relatório e notificar a prefeitura para
que, em prazo certo, apresente relatório fotográfico pertinente a cada uma das escolas
Visitadas pela Auditoria Interna do FNDE, listadas no campo “Evidências", de forma a
demonstrar que foram adotadas iniciativas com vistas a sanar as falhas apontadas pela
equipe da Auditoria.
1.3 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se
que as notas fiscais referentes às despesas realizadas a conta do PNAE, não continham a
identificação do Programa e o nome FNDE.

Evidências:

~
~ ~
~
~ ~

Notas fiscais exemplificadas a seguir:

~

Emitente

Belamesa com de Prods
Aliment em Geral Eireli—EPP

CNP]

Nota fiscal

19.045.330/0001-21

724

Colosso Comercio de Prod

Nova Comércio de Prod.

17/05/2017

"

07.819.152/0001-60
54.349
Alim Ltda-EPP
Comercial Milano Brasil Ltda 01.920.177/0001—79 3.227.905
G

Bªlª Elª

emissao

20/02/2017
07/04/2017

22.120.304/0001-25

127

09/05/2017

Minerva Dawn Farms Ind.
Com. De Protei

09.104.182/0001-15

235.234

10/05/2017

Panificadora e Distribuidora
Re-Ali
Junior Ltda
~

01.731.083/0001-51

127.663

29/03/2017

Pontual Comercial Agricola
Ltda - Pontual

00.537.053/0001-46

643.951

26/05/2017

Alimentícios

Manifestação da entidade:
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Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA nº 013—004/2018, que solicitou
justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente Relatório &
Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal não se manifestou quanto aos apontamentos em razão
da ausência de identificação na documentação comprobatória com o nome do programa e do
FNDE.

A ausência de identificação nas notas fiscais contraria o disposto no
páragrafo único do art. 62, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações
posteriores, o qual estabelece que “as notas fiscais, que são documentos comprobatórios,
devem ser identificadas com a denominação "Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE" e com o nome do FNDE".

—

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,
dentre outros, com a seguinte conclusão:
"... a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que
tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução
do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados (..), a prestação
de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização
da correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à malversação
do dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas
irregularidades, deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao
ente político em questão..."

Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/T CU:
um preceito inútil, pois visa relacionar
de modo a evitar que o mesmo
Programa,
ao
comprobatórios
documentos
os
comprovar despesas de mais de
para
utilizado
sido
tenha
ou
seja
documento fiscal
fonte."
uma

"... a identificação dos documentos não

e'

Dessa forma, permanece a presente constatação.

Recomendação:
1.3.1 A Prefeitura

sempre identificar os comprovantes de
do FNDE de acordo com a legislação do programa.

Adote providências com vistas
despesas com o nome do Programa e

a

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP D0 ESCOLAR exercício 2017
N

(;
«,

!
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de 17

&

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

Montante dos recursos financeiros:R$ 12.046,32
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$ 12.046,32 (doze mil, quarenta e seis reais e trinta e dois
—

centavos).

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram a
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à:

Controle Social: atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de
contas e infraestrutura para funcionamento do Conselho;

—

—

Inspeção 'in loco”: condições dos veículos utilizados no transporte escolar;

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira, manutenção dos veículos e medição de rotas.
—

Na análise documental das despesas verificou-se que os recursos ainda não
foram utilizados e, consequentemente, não houve inspeções dos veículos escolares que
beneficiariam & clientela do PNATE.
Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:

Constatações:
2.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme análise na movimentação financeira evidenciada nos extratos
bancários da Conta Corrente nº 42.641-5, Agência nº 0004-3, do Banco do Brasil SA,
específica do Programa, verificou-se a inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à
conta do PNATE, em desacordo com o disposto no art. 29, da Resolução CD/FNDE nº 5, de

/
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28/05/201 5.

Evidências:
Expediente s/nº, datado de 02/04/2018, da Prefeitura Municipal de Santos—SP,
em resposta a SA nº 013-001/2018 e Extrato bancário da Conta Corrente nº 42.641-5,
Agência 0004-3, do Banco do Brasil, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 013—001/2018, a Prefeitura
Municipal de Santos - SP, apresentou por meio de Ofício nº 01/2018, de 30/03/2018, a

seguinte justificativa:
"... informamos que estamos analisando a opção mais adequada para utilização, no
exercício de 2018, dos recursos transferidos através do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar - PNATE ...".

Análise da equipe:
Em análise na movimentação financeira demonstrada pelos extratos bancários
da conta corrente específica do Programa, verificou-se que com os recursos repassados pelo
FNDE no exercício de 2017, no valor de R$12.046,32, não foram realizados nenhuma
despesa em prol da execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, fato
que justificou a Prefeitura Municipal de Santos - SP que está ainda analisando a opção mais
adequada para utillização dos recursos no exercício de 2018.

Diante do exposto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 A DIRAE
a prefeitura não está aplicando os
em seguida medidas que garantam a
adotando
recursos do PNATE no objeto do programa,
aplicação destes recursos na localidade ou, se for o caso de não existir expectativas de
aplicação, providências quanto à restituição dos recursos aos cofres da União.

Avalie sobre os motivos pelos quais

3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferências 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, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 754.760,00
Extensão dos exames:
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Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente a
amostra no valor de R$ 179.290,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e noventa reais),
referente às U.Ex's relacionadas no quadro demonstrativo no campo "informação".

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
exercício de 2017, referente à:

verificação das ações pertinentes

Inspeção nas escolas: verificação 'in loco' Plano de prioridades das U.Ex's, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;

—

~~

—

Análise da despesa: prestação de contas da UE); e movimentação financeira.
Foram inspecionadas 12 unidades escolares, conforme segue:

~ ~

Nº

Código INEP Unidade Executora

1

35191826

~
~
[2

3

14

]

35056121

35056170
35170203

Valor

Repassado
PDDE

APM da Creche Municipal Prof Maria Luiza
Ribeiro

S

4420,00

APM da EMEF Martins Fontes

12.300,00

APM Prof Mario de Almeida Alcantara

19.180,00

Associação de Pais e Mestres da UME Colégio
Santista

17.300,00

APM da Unidade Municipal de Educaçao Edmea
Ladewg

16.310,00

14.200,00

5

3506961 9

6

35056078

Assoc Pais e Mestres Esc Munic
Rio Branco

7

[35203828

IAPM da EMPG Prof Emilia Maria Reis

14.580,00

8

35075668

Assoo de Pais e Mestres da EMPG Ayrton Senna
Da Silva

14.320100

~

1

Grau Barão

.

da Unidade Municipal de Educaçao Olavo

9

35056133

giª/â

10

35056157

APM da Unidade Municipal de Educação Pedro II 20.580,00

11

35056066

APM da Escola Munic De
Instrução

12

”35056085

1

Grau Auxiliadora Da

"APM da EMEF Cidade De Santos

Total

13.320,00

10.860,00

21.920,00

179.290,00
Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
.

Auditoria, conforme segue:

,

[Í

%
/

Constatações:

%

r

\\
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3.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante
a emissão de cheques, contrariando o previsto no § lº, do art. 2º do Decreto nº 7507/2011 e
caput do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, em

que os fornecedores ficam devidamente identificados.

Evidências:

~
~

Extratos bancários das contas correntes específicas do programa das
Unidades Executoras abaixo relacionadas (todos do Banco do Brasil S.A.):
I

~

Ladevig

S

~

420042

2 89 6

IAPM da Unidade Municipal de Educação Olavo Bilac I 2896
3554—8
APM da Unidade Municipal de Educação Pedro II
APM da Creche Municipal Prof Maria Luiza

~

~

Agência Conta Corrente

Unidade Executora
APM da Unidade Municipal de Educação Edmea

Ribeiro!

4

65609

ll

58084

I

696331

I

3554-8

58076

2896

420069

APM da EMPG Prof Emilia Maria Reis

2896

65595

APM da Escola Munic de 1” Grau Auxiliadora da
Instruçao

298 4

140872

4

72 0429

2896

339229

2985

154571

3587

1875 42

APM da EMEF Cidade de Santos

~
~

APM da EMEF Martins Fontes

APM Prof Mario de Almeida Alcântara

Assoc de Pais e Mestres da EMPG Ayrton Senna da
Silva
Assoc Pais e Mestres Esc Munic
Branco

1

Grau Barao Rio

Associação de Pais e Mestres da UME Colégio
Santista

I

~
~

Manifestação da entidade:
Não houve a emissão de Solicitação de Auditoria

- SA

para

a

presente

constatação.

Análise da equipe:
'

Com base nos extratos bancários das contas correntes específicas das escolas
beneficiadas pelo Programa, evidenciou-se a inadequação de movimentações financeiras ao
“x
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disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011

e

no artigo 4º, da Resolução nº44/201 1.

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, autoriza as
U.Ex's a utilizar cheques para movimentação financeira nas contas específicas do Programa,
conforme diposto no § 29 do Art. 14 da citada Resolução:
—

"... § 29 Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEX representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominatívo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a
IV deste artigo...”.
Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta Autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Santos/SP e às UEX, tendo em vista que seus atos
estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

4. Conclusão:
4.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
4.2. Nas constatações referentes aos subitens, 1.1, 1.2 e 2.1, foram verificadas
impropriedades na operacionalização dos respectivos Programas, que merecem atuação das
respectivas diretorias desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações para
atendimento por essas unidades.
4.3. Na constatação referente ao subitem 3.1 os achados de auditoria, ainda
que sem recomendação, deve ser levado ao conhecimento das diretorias desta autarquia
para providências que entender cabíveis.

4.4. Na constatação referente ao subitem 1.3 a impropriedade na
operacionalização do(s) respectivo(s) programa(s) deve ser levada ao conhecimento da
Prefeitura para providências quanto a observância da(s) respectiva(s) recomendação(ões)
formuladas por esta Auditoria Interna diretamente a tais entidades, não havendo
necessidade de respostas, ficando a critério das diretorias responsáveis pelos programas, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.
4.5. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerarem as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
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Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
4.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

5. Encaminhamento:

5.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de 17/11/2015;
5.2. ã DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE); 2 (PNATE) e 3 (PDDE) atentando para o contido no
subitem 4.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1.1, 1.2.1 e
2.1.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre
o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e e) para considerar
as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais
determinações e recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria lnterna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
5.3. ã DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
5.4. a Diretoria Financeira
contas naquilo que lhe compete; e

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de

5.5. a Prefeitura do Município de Santos/SP, para conhecimento e
providências quanto a observância da recomendação formulada por esta Auditoria Interna,
conforme subitem 1.3.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente apresentar
respostas ao FNDE.

&

&
Wªit
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Em 30/04/2018

~~

inancíamento e Execução de
Técnico e,
Programas e Projetos Educacionais

~

Especialista em Fin e Execução de Programa
Projetos
Educacionais

~~
Administrador

e

Especialista em Fin e Execução de
Programa e Projetos
Educacionai

%

%
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 15 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se a Coordenadora da CORAP para anuência.

Emª/ªlgm [&

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em ªi,—aí,

Í
~

Coordenadora da CORAP

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório, e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI 827793).

Auditor-Chefe
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