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Coordenação de Fiscalização de Programas

ww—“Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 14 /2018

PREF MUN DE CUBATAO SP

Auditoria realizada no periodo de 19/03/2018 a 23/03/2018, com o objetivo de
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito
da entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema "Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:

verificar

—

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - exercício de 2017
referente ao item 101 do anexo V do PAINT 2018;
-

—

- OS.

nº 39/2018,

AnªliSªdº Pºr=
Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercício 2017 - OS. nº 40/2018, referente ao
item 102 do anexo V do PAINT 2018;
—

—

Anansado por:

e

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil - PROINFAN CIA, exercícios 2014 a 2017 OS. nº 41/2018,
referente ao item 103 do anexo V do PAINT 2018;
-

—

Anausado per:
Plano de Ações Articuladas - Mobiliário, exercícios 2014 a 2017 OS. nº 42/2018, referente
ao item 104 do anexo V do PAINT 2018,-

-

Analisado por:
Plano de Ações Articuladas - Caminho da Escola, exercícios 2014 a 2017 OS. nº 43/2018,
referente ao item 105 do anexo V do PAINT 2018.
-

Analisado por:
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

R.F.Nº 14/2018 IPREF MUN DE CUBATAO

/

fl

-

!

&

1

de

B

\k/

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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 776.840,96
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 776.840,96 (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e
noventa e seis centavos).

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

verificação das ações pertinentes

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
fornecimento de alimentação;

e

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 8 unidades escolares da Rede de Ensino do Município de
Cubatão/SP, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

lNº "Código INEP "Escola
35055827

2

35133644

3

35096436

Almerinda Monteiro de Carvalho Profa UME
Antonio Olivieri Filho Padre Unidade Municipal de Ensino
Antônio Ortega Domingues Unidade Municipal de Ensino

4

35092162

Estado de Minas Gerais Unidade Municipal de Ensino

5

35121885

Estado do Espirito Santo Unidade Municipal de Ensino

6

35087075

Estado do Mato Grosso Unidade Municipal de Ensino

7

35193902

[ 8

"35055864

Luiz Pieruzzi Netto Prof Dr Unidade Municipal de Ensino
Manoel da Nobrega Padre Unidade Municipal de Ensino
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Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de
Auditoria, conforme segue:

Constatações:
1.1 Contratação indevida para fornecimento de alimentação escolar.

Fato:
De acordo com a documentação comprobatória das despesas efetuadas àconta do PNAE, referente ao Contrato nº ADM091/2017, firmado com a Empresa Cheff Grill
Refeições Express LTDA, verificou-se que foi efetuada a contratação para fornecimento de
alimentação às escolas por meio da Dispensa de Licitação Processo Administrativo nº
12.609/2017, cuja aquisição dos gêneros alimentícios foi vinculada, em uma mesma
contratação, com a prestação de serviços de preparo, distribuição da alimentação escolar e
demais serviços inerentes à alimentação escolar, em desacordo com o paragrafo único do
art. 18, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
—

Evidências:
Contrato nº ADM091/2017, firmado com a Empresa Cheff Grill Refeições
Express LTDA

e

Notas Fiscais abaixo demonstrados:

Notas Fiscais
alor (R$)
Data

Empresa
Cheff Grill Refeições Express LTDA

28980

IOS/201

28988

8/06/201

75.667,62
192.211,7

Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Auditoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Verificou-se que foi realizada por meio de Dispensa de Licitação — Processo
Administrativo nª 12.609/2017, a contratação da Empresa Cheff Grill Refeições Express
LTDA, incluindo a aquisição de gêneros alimentícios e a prestação de serviços de preparo
das refeições para alunos, fornecimento dos gêneros alimentícios e demais insumos,
logística, supervisão e manutenção dos equipamentos utilizados no preparo e distribuição
das refeições, limpeza e higienização de cozinhas disponibilizadas, o que caracteriza a
contratação de forma vinculada para compra de produtos alimentícios com outros itens e
serviços, restringindo a participação de empresas do ramo, podendo inibir a participação de
empresas que somente atuem com o fornecimento de gêneros alimentícios, o que poderá
acarretar prejuízos ao Programa, contrariando o que dispõe o art. 18, da Resolução
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CD/FNDE nº 26/2013, a qual determina que:

"..Art. 18

Os recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE
serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.

Parágrafo único. A aquisição de qualquer ítem ou serviço, com exceção dos
géneros alimentícios, deverá estar desvinculada do processo de compra do
PNAE...".
Portando, permanece a constatação.

Recomendações:
1.1.1 A DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante ao
FNDE/DIRAE que tomou iniciativas com vistas para que em futuras licitações no âmbito do
PNAE as aquisições de gêneros alimentícios ocorram em processo de compra especiﬁco, nos
termos das normas do Programa.
1.2 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para o atendimento aos 16.467 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e sete)
alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas
3 nutricionistas no seu quadro técnico para o acompanhamento do Programa, quantitativo
insuficiente e em desacordo com disposto nos parâmetros numéricos mínimos de referência
no âmbito do Programa, estabelecido no art. 12, § 2º da Resolução nº 26, de 17 de junho de
2013 c/c 0 Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Memo nº 022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE—srvs, de 28/03/2018, em
resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 012-001/2018, Censo Escolar (Clientela atendida
pelo PNAE), exercício 2017; relatórios do Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação - SIMEC, na aba "Dados da Unidade/Responsável
Técnico/Nutricionista"; e holerites das nutricionistas.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 012-001/2018, em
21/03/2018, a Prefeitura Municipal de Cubatão/SP apresentou por meio do Memo nº
022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE-srvs, de 28/03/2018, a seguinte justificativa:
"Atualmente há 03 nutricionistas da Prefeitura
nutricionistas da Empresa terceirizada
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Gostariamos de orientação neste caso. Temos que cadastrar as nutricionistas da
terceirizadaP"

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação, tendo em vista que a
disponibilização de apenas três nutricionistas para atuar no Programa contraria a
determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CDIFNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por
entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da
Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:

"art. 10: Consideram-se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros
numéricos mínimos de referência, por entidade executora, para a educação básica:

horária Técnica Mínima
nal recomendada

Nutricionistas

de alunos

0 horas

1

RT

1

RT+

QT

horas

1.001 a 2.500

1

RT + 2 QT

0 horas

.501 a 5.000

1

RT + 3 QT

horas

500
1

a

1.000

de 5.000

1

1RT+3QTe+01 QTAcada
o de 2.500 alunos.

0 horas

"Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste artigo, um
nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima
semanal recomendada de 30 (trinta) horas".

A Prefeitura Municipal informou que, além do quantitativo de 3 (três)
nutricionistas lotados em seu quadro técnico, conta com mais seis nutricionistas contratados
pela empresa terceirizada fornecedora de alimentação escolar, os quais não possuem
Vínculo com a Entidade Executora por meio de contrato direto, conforme estabelece o art.
12, § 3º, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
Ressalta-se que o quadro de nutricionistas da Prefeitura Municipal de Cubatão
de apontamento resultando em recomendação no Relatório de
—
nº 56/2016, emitido pela Coordenação-Geral do Programa Nacional
PNAE
Monitoramento
de Alimentação Escolar - CGPAE, permanecendo até o presente momento a insuficiência da
quantidade de profissionais de nutrição.

já havia sido objeto

Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 5.489 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove) alunos. A Entidade conta
com apenas 3 (três) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se necessário o total
de 16 nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das atribuições previstas na
legislação do Programa, a ausência de um quadro técnico de nutricionistas condizente com
a quantidade de alunos atendidos pelo Programa, impossibilita o acompanhamento das
ações de educação alimentar implementadas pela Prefeitura Municipal de Siibatão SP,
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bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela
manipulação de alimentos nas escolas.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal de Cubatão/SP para que, em prazo certo,
apresente ao FNDE/DIRAE medidas concretas visando assegurar o atendimento dos
parâmetros numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em
função do número de alunos atendidos pela Prefeitura, em consonância com o art. 10 da
Resolução CFN nº 465/2010 e com o art. 69, § Sº da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de
junho de 2013.
a

1.3 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeções 'in loco' realizadas nas escolas municipais, identificadas
no campo "Evidências", verificou-se nas instalações dos depósitos de alimentos condições
inadequadas de armazenagem, guarda e conservação dos gêneros alimentícios, uma vez que
foram observados janelas sem tela milimétrica, permitindo o acesso de vetores; e a guarda
de materiais alheios a alimentação escolar, tais como: produtos de limpeza, roupas,
calçados.

Evidências:
Inspeções 'in loco' realizadas nas unidades escolares, conforme relatório

fotográfico:

Unidade EscolarXConstatação

Tela milimétrica
em janelas de
depósitos de
gêneros

Material em depósito
de gêneros

~

alimentícios

alimentícios
Antonio Olivieri Filho Padre Unidade
Municipal de Ensino

'

Antônio Ortega Domingues Unidade
Municipal de Ensino

~

roupas; chinelo; mala

ventilador, mesa,
cadeiras, roupa, guarda
chuva, material de
limpeza

_

Estado de Minas Gerais Unidade Municipal
de Ensino

ause“n C i a

Estado do Espirito Santo Unidade Municipal
de Ensino

ausenc1a

A

.

'
-

/'
,
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Estado do Mato Grosso Unidade Municipal
de Ensino

ausência

Luiz Pieruzzi Netto Prof Dr Unidade
Municipal de Ensino

ausência

Manoel da Nóbrega Padre Unidade
Municipal de Ensino

—

—

par de chinelos
roupas; material de
limpeza e aparelho de
som

A seguir algumas situações verificadas nos depositos de alimentos nas
escolas:

,)

Antônio Olivieri F

Luiz Pieruzzi Netto - sandálias, grade com miscelâneas
~

~

Antônio Ortega Domingues - material de limpeza
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Manifestação da entidade:
Não houve emissão de Solicitação de Audotoria

-

SA para a presente

constatação.

Análise da equipe:
Foi verificado que os depósitos de alimentos nas escolas do Município
encontravam-se com janelas sem tela milimétrica, permitindo o acesso de vetores, utilização
do depósito para guarda de materiais alheios aos gêneros alimentícios, tais como
de limpeza, bolsas, calçados, roupas, o que pode comprometer o bom acondicionamento
dos produtos alimentícios, sendo necessária a intervenção tempestiva da Prefeitura
Municipal, na adequação do espaço, para o manuseio e guarda dos gêneros alimentícios
com a devida segurança sanitária.
Cabe observar que as condições inadequadas para armazenamento dos
gêneros alimentícios das escolas municipais já haviam sido objeto de apontamento
no Relatório de Monitoramento PNAE Nº 56/2016, da DIRAE/CGPAE.
—

De acordo com o disposto no § 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº
26, de 17/06/2013, 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. As condições higiênicas encontradas durante as visitas 'in loco”
nas Unidades Escolares demonstram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura
Municipal.

Portanto, mantém-se a constatação, ressaltando que a Prefeitura Municipal de
Cubatão/SP deve atentar para as recomendações exaradas pela CGPAE e implementar
medidas com vistas a resguardar as adequadas condições dos depósitos de armazenamento
de alimentos das escolas municipais, que reincidem neste Relatório, eVitando riscos à
alimentação escolar, bem como de suspensão de repasse por desatendimento, conforme
disposto no Item IV, do art. 41 da Resolução do Programa.

Recomendações:
1.3.1 A DIRAE

Avaliar a situação apresentada neste relatório e notificar a prefeitura para
em
prazo
certo, apresente relatório fotográfico pertinente a cada uma das escolas
que,
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.

1.4 Ausência de aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar.
Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$ 776.840,96, a
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Prefeitura de Cubatão/SP, não realizou nenhuma despesa referente a aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar. Dessa forma, a Entidade não respeitou o
mínimo percentual para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar, em desacordo com o disposto no caput do artigo 24,
da Resolução CDIFNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Memo. nº 022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE—srvs, de 28/03/2018, da
Prefeitura Municipal de Cubatão-SP, em resposta a SA nº 012-001/2018, Tela de consulta
extraída do SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira e Consultas Gerais Liberações, de 08/02/2018, referentes à conta corrente nº 63938-1, agência nº 1006-5, do
Banco do Brasil SA.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 012—001/2018, & Prefeitura
Municipal de Cubatão — SP apresentou por meio do Memo nº
022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE-srvs, de 28/03/2018, a seguinte justificativa:

"...O processo da Agricultura Familiar foi aberto pelo SAE (Serviço de
Alimentação Escolar) no més de abril de 201 7, tramitou por diversos setores,
até voltar para o SAE em outubro de 201 7 com a portaria da Comissão para
elaboração da Chamada Pública.
Nos meses de outubro a de dezembro foi feito levantamento de fornecedores,
tanto pela busca na internet como também com prefeituras. Entretanto, em
dezembro quando foi enviada cotação oficial, não obtivemos as três cotações
de cada gênero alimentício.
E ainda, juntou-se a este fato a suspensão de repasse do PNAE. Sendo assim,
optou—se em recomeçar a processo este ano.
Com a participação no I EPAE, adquirimos orientações e contatos e a partir de
então readequamos nossos itens. 0 processo na data de hoje será
encaminhado para ojurídico para provavelmente ser publicado no mês de

abn'l..."

Análise da equipe:
Em sua resposta a Prefeitura Municipal justificou que no exercício de 2017
não obteve êxito na realização de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios
oriundo da Agricultura Familiar, tendo em vista que no trâmite do processo de aquisição
teve seu curso finalizado no mês de dezembro, quando foi enviada cotação oficial, mas não
obtiveram três cotações de cada gênero.
Verificou—se, ainda, pela informação da Entidade que o prazo transcorrido no
processo de aquisição de gêneros alimentícios perdurou de abril a dezembro de 2017, todo
o período do ano letivo, sem que houvesse uma conclusão temporal para atendimento da
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clientela do programa, conforme determinado na legislação do PNAE. Por sua vez, encerrou
a manifestação afirmando da retomada de providências no exercício de 2018.
Em que pese as dificuldades alegadas pela Entidade em adquirir gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar no percentual previsto em legislação, tal fato
contraria o disposto no artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que
estabelece: "...do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE,
no minimo 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/T CU:

"... 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
de 30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de
incentivo à organização e 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 ainda, atentar 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:
"...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./'.

Ademais, observou-se que a ausência de aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da Agricultura Familiar já havia sido objeto de apontamento no Relatório de
Monitoramento PNAE nº 56/2016, da DIRAE/CGPAE.
—

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A DIRAE
"!
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Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante 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.
1.5 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal não ofereceu ao Conselho Municipal de Alimentação
Escolar - CAE a estrutura necessária para as atribuições inerentes ao Conselho, tais como:
sala própria com equipamentos de escritório, espaço para arquivo de documentos e
reuniões e transporte, em desacordo com o disposto no inciso I do art. 36, da Resolução
CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013.

Evidências:
MEMORANDO 012/2018/SPE/jfss, de 02/04/2018, da Prefeitiura Municipal de
Cubatão-SP, em resposta à Solicitação de Auditoria SA nº 012—001/2018, Ata de reunião
dos membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE com a equipe da
Auditoria, em 19/03/2018.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 012-001/2018, a Prefeitura
Municipal de Cubatão - SP apresentou por meio do MEMORANDO 012/2018/SPE/jfss, de
02/04/2018, a seguinte justificativa:
"...O local onde o COMAE funcionava foi desativado e a Secretaria de Educação está
providenciando uma nova sede com os equipamentos de escritórios necessários para o
bom andamento dos trabalhos do COMAE, dentro de 15 dias aproximadamente o
COMAE terá todo apoio logístico necessário por parte desta SEDUC,..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura Municipal informou que o local anterior foi desativado e que
adotará providências para definição de nova sede com equipamentos de escritórios
necessários e que o Conselho dentro de 15 dias aproxilmadamente teria todo o apóio
logístico necessário.
Ressalta-se que a ausência de infraestrutura ao Conselho da Prefeitura
Municipal de Cubatão já havia sido objeto de apontamento no Relatório de Monitoramento
PNAE nº 56/2016, da DIRAE/CGPAE.

—

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que disponibilizará ao CAE a
infraestrutura necessária para as atividades de sua competência, as ações de
acompanhamento e fiscalização da execução do programa pertinente àquele conselho foi
Z!"
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prejudicada até então, contrariando
nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

”...I

o disposto do

inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE

garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização

e de
assessoramento, a infra-estrutura necessária à plena execução das atividades
de sua competência, tais como: a) local apropriado com condições adequadas
para as reuniões do Conselho; b) disponibilidade de equipamento de
informática; 0) transporte para deslocamento dos seus membros aos locais
relativos ao exercício de sua competência; d) ) disponibilidade de recursos
humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação do CAE, necessários às
atividades inerentes as suas competências e atribuições, a fim de desenvolver
as atividades de forma efetiva e ainda, para as reuniões ordinárias e
extraordinárias do CAE, com vistas a desenvolver as suas atividades com
competência e efetividade.”
—

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.5.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante a
DIRAE/FNDE a adoção de medidas com Vistas a assegurar ao Conselho a infraestrutura
adequada, de forma a tornar efetivo o desenvolvimento de suas atribuições como órgão de
controle social.
1.6 Auséncia da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
A Prefeitura Municipal não comprovou a realização dos testes de
aceitabilidade conforme prevê o art. 17 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, para avaliar a
aceitação dos cardápios praticados frequentemente.

Evidências:
Memo. nº 022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE—srvs, de 28/03/2018, da
Prefeitura Municipal de Cubatão - SP, em resposta a Solicitação de Auditoria - SA nº 012001/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 012-001/2018, a Prefeitura
de Cubatão - SP apresentou por meio do Memo. nº
022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE-srvs, de 28/03/2018, a seguinte justificativa:
—

Municipal

"...Para a introdução de novos alimentos, sempre fazíamos teste de aceitabilidade,
entretanto, no ano de 2017 com a terceirização da alimentação escolar, nos
atentamos em estar presenciando as refeições e conversando com a gestão das
escolas para as devidas adequações.

af
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Nas visitas, ao percebemos [sic] a não aceitação de algum gênero, já comunicávamos
a empresa para substituição ou exclusão do item do cardápio.

A partir de abril/2018, colocamos como meta fazer o teste de aceitabilidade em pelo
menos 01 escola por semana...."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que com a terceirização deixou de realizar o
teste de aceitabilidade, passando a comunicar a empresa somente quando haver percepção
de não aceitação de algum gênero para que procedesse à substituição ou exclusão do item
do cardápio.
Ressalta-se que a ausência de aplicação de testes de aceitabilidade pela
de Cubatão já havia sido objeto de apontamento no Relatório de
Municipal
Prefeitura

Monitoramento

—

PNAE nº 56/2016, da DIRAE/CGPAE.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que realizará os testes de
aceitabilidade nas escolas do município, a sua ausência contraria o disposto no art. 17, da
Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

"..A EEx. aplicará teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no
cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz
respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados
frequentemente...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.6.1 A DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a realização dos testes de
aceitabilidade da alimentação oferecida aos alunos, conforme preceitua o Art. 17 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
1.7 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Conforme inspeções 'in loco' realizadas nas escolas municipais, identificadas
no campo "Evidências", verificou—se que algumas os cardápios não estavam disponíveis em
locais visíveis a comunidade escolar (pais, professores, alunos), em desacordo com o § 8º do
art. 14 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeções in loco realizadas nas escolas municipais, conforme a

ixo

especificadas:

KEN“
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Exposmao de

Unidade Escolar

cardápio

Almerinda Monteiro de Carvalho Profa UME
Olivieri Filho Padre Unidade Municipal de

~

ausência

presente

521831120

Antônio Ortega Domingues Unidade Municipal de Ensino

ausência
,

Estado de Minas Gerais Unidade Municipal de Ensino
Estado do Espirito Santo Unidade Municipal de Ensino

I

presente

I

presente

Estado do Mato Grosso Unidade Municipal de Ensino

auséncia

Luiz Pieruzzi Netto Prof Dr Unidade Municipal de Ensino

presente

Manoel da Nobrega Padre Unidade Municipal de Ensino

presente

‘

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 012-001/2018, a Prefeitura
Municipal de Cubatão - SP apresentou por meio do Memo. nº
022/2018/SEDUC/DEPLANE/DAE/SAE-srvs, de 28/03/2018, a seguinte justificativa:
"...Todo mês enviamos os cardápios para as unidades escolares e solicitamos aos
a população tenha acesso. Nas visitas, também
reforçamos isso quando não encontramos os mesmos.

diretores que os coloquem onde

Reforçaremos essa solicitação...."

Análise da equipe:
A Prefeitura informou que orienta os diretores das unidades escolares a
exporem os cardápios onde a população tenha acesso, contudo em três escolas visitadas,
conforme campo evidência, os cardápios não estavam expostos.
Ressalta-se que a a ausência de cardápios afixados nas escolas da Prefeitura
Municipal de Cubatão já havia sido objeto de apontamento no Relatório de Monitoramento
PNAE nº 56/2016, da DIRAE/CGPAE.

—

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que realizarará as orientações
às escolas para que os cardápios da alimentação escolar estejam dispostos em locais
visíveis, a sua ausência contraria o disposto no parágrafo 89, do art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

”... Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, com
utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e
pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região
e na alimentação saudável e adequada.

ª7/
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(...)
§89 Os cardápios com as devidas informações nutricionais de que trata o
parágrafo anterior deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias

de Educação e nas escolas./'.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.7.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina a exposição dos cardápios da alimentação escolar
em locais visíveis nas escolas.

2. 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 fisica e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos fmanceiroszR$ 393.790,00
Extensão dos exames:
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$ 256.720,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte
reais), referente às U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo "Informação".

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

- Inspeção nas

escolas: veriâcação '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 analisadas prestações de contas de 21 U.Ex’s, bem como, foram
inspecionadas 8 unidades escolares, conforme segue:

(RX
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Nº

Código INEP

Unidade Executora
APM da UME Prof Almerinda
Monteiro de Carvalho

1

35055827

2

35133644

3

35096436

3PM.

4

35092162

5

6

~

APM da EMEF Padre Antomo OliV1er1

Filho

Inspeção

~

Valor

Repassa do

S

8.390,00

S

9.340,00

~
~

da EMEF Antomo Ortega
ommgues

S

16.010,00

APM da Unidade Municipal de
Ensino Estado de Minas Gerais

S

5'060’00

35121885

Assoc de Pais e Mestres da Esc Mun
de Educ Inf. Est. Espiri

S

8'060'00

35087075

APM da UME Estado do Mato Grosso

S

7.960,00

S

13.000,00

APM da EMEF Prof Dr Luiz P1eruzzi

~

7

35193902

8

35055864

A.P.M. Associação de Pais e Mestres
da Escola Municipal (Manoel da
Nóbrega)

S

26.540,00

~

35273922

APM da UME Usina Henry Borden

N

7.600,00

35243279

APM da EMEF Dr Ulysses Guimaraes

N

15.180,00

35055773

Associação de País e Mestres da
Escola Municipal de Edu

N

8'590’00

N

7.900,00

9

10

I

11

~
12

Netto

~
35198997

APM da EMEIF Mario de Oliveira

Moreira

35199000

APM da UME Luiz Gustavo de Lima

N

14.200,00

35055840

IAPM da UME Estado de Goias

N

7.790,00

35068986

APM da UME Estado do Tocantins

N

9.780,00

35456385

APM da UME Jayme Joao Olcese

N

9.920,00

35092149

APM da UME Estado de Pernambuco

N

9.480,00

35055888

APM da Escola Padre Jose de
Anchieta

N

24.500,00

19

35067775

Associação de Pais e Mestres da
EMEI Estado de Santa Ca

N

6'780'00

20

35209545

APM da EMEF Professora Elza Silva
dos Santos

N

19.670,00

21

35055876

APM da Escola Municipal de
Primeiro Grau Joao Ramalho

N

20'970'00

13

14
15

16
17

18

Total

[[

256.720,00

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
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2.1 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente

por meio eletrônico.
Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante

nº 7507/2011 e

a emissão de cheques, contrariando o previsto no § 1º, do art. 29 do Decreto

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 a seguir relacionados (todos do Banco do Brasil S.A.):

~

Unidade Executora

~~
~
~~

APM da UME Prof Almerinda Monteiro de Carvalho

APM da EMEF Padre Antonio Olivieri Filho
A.P.M. da EMEF Antonio Ortega Domingues

APM da Unidade Municipal de Ensino Estado de Minas Gerais
Assoc de Pais e Mestres da Esc Mun de Educ Inf. Est. Espiri
APM da UME Estado do Mato Grosso

APM da EMEF Prof Dr Luiz Pieruzzí Netto

Pais e Mestres da Escola Municipal

[Agênciall Conta

1006

~

1006

790664

1006

79063X

1006

421065

1006

~

1006
1006

[

790567

421057
790605

597643

1 0 06

78743

1006

215937

1006

164836

1006

790702

1006

476889

1006

790583

APM da UME Estado de Goias

1006

790575

APM da UME Estado do Tocantins

1006

790656

APM da UME Jayme Joao Olcese

1006

72338X

APM da UME Estado de Pernambuco

1006

790648

APM da Escola Padre Jose de Anchieta

1006

7876X

Associação de Pais e Mestres da EMEI Estado de Santa Ca

1006

476978

APM da EMEF Professora Elza Silva dos Santos

1006

790559

APM da Escola Municipal de Primeiro Grau Joao Ramalho

1006

790613

ﬁﬁfarbgeZZ§§ggigg§

~

APM da UME Usina Henry Borden
APM da EMEF Dr Ulysses Guimaraes
Associação de Pais

e

Mestres da Escola Municipal de Edu

~

APM da EMEIF Mario de Oliveira Moreira

APM da UME Luiz Gustavo de Lima

\\\

Manifestação da entidade:

RFNº 14/2018 / PREF MUN DE CUBATAO

»

X

~~
,

i

É!

17 de 37

_,Z
,

./
.

U

‘

,

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
disposto no artigo 29, do Decreto nº 7507/2011 e no artigo 49, da Resolução nº44/2011.

Contudo, 0 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 § 2º do Art. 14 da Citada Resolução:
"

.. § Zº Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as
UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão
realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a
utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas a

I

IVdeste 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 Cubatão-SP e às UEX, tendo em vista que seus

atos estão amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

2.2 Descrição insuficiente dos produtos adquiridos e/ou serviços

contratados.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas pela Unidades
Executoras: A.P.M. da EMEF Antônio Ortega Domingues e APM da Escola Municipal de
Primeiro Grau João Ramalho, os produtos adquiridos não foram descritos com detalhamento
suficiente para sua perfeita identificação e caracterização dos bens adquiridos e serviços
prestados (na EMEF Antonio Ortega Domingues falta especificação da composição do
acervo inclusive, diiicultando constatar 'in loco' quais livros foram adquiridos; e na Escola
Municipal de Primeiro Grau João Ramalho, falta especificação da quantidade dos aparelhos
de ar condicionado), em desacordo com o art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.
—

Evidências:
Documentos fiscais relacionados no quadro a seguir:

U.Ex.

Nº
recibo INF

Data

_

Aqulslçao/semço

RF.Nº 14/2018 IPREF MUN DE CUBATAO

Valor

Nº
cheque

Data
~~

;

%

j/Ó

mp

18 de

A.P.M. da
EMEF
Antônio
Ortega
Domingues

10930

29/11/2017

QTD:

APM da
Escola
Mmãígípal
003
.

Acervo literário Cód. 143437 -

23/05/2017

.

P nmelro

948,48 850001

09/11/2017

3 ' 550 ' 00 850093

27/05/2017

1

Manuten ão e
higienizªçãº dºs
ar condicionados
Sp 1.1ts

Grau João
Ramalho

Manifestação da entidade:
Em atendimento ‘a Solicitação de Auditoria - SA nº 012-008/2018, de 22 de
março de 2018, a Prefeitura encaminhou documento s/nº das A.P.M's. das escolas EMEF
Antonio Ortega Domingues e EMEF João Ramalho, com as seguintes justificativas:

EMEF Antonio Ortega Domingues:

"...]ustifico através do presente a aquisição de 01 acervo literário comprado da
empresa AVMX Brinquedos Eirelli - EPP - CNP] 08.622.14/001—85 através da nota
ﬁscal nº 000010.930 série 1.
Considerando a dificuldade de cotar item por item, a pesquisa de preços foi realizada
sobre um acervo fechado de doze livros voltados aos anos iniciais do ensino
fundamental, foram adquiridos dez conjuntos que foram disponibilizados em sala de
aula para incrementar o espaço de leitura.

referido espaço existe em todas as salas de aula e são usados diariamente, os
alunos tem acesso a leitura e podem levar os títulos para casa e compartilhá—los com
O

pais e amigos. O projeto em questão tem trazido grandes benefícios à aprendizagem e
socialização dos alunos...".

EMEF joão Ramalho:
"...A Associação de Pais e mestres da Unidade de Ensino joão Ramalho, inscrita sob o
CNPJ nº 01 .673.423/0001-35, com sede à Avenida Nove de Abril nº4000, Vila Nova,
vem respeitosamente & presença de Vossa Senhoria ]ustijicar o lapso na Nota ﬁscal de
prestação do serviço de Manutenção e Higienização do Ar Condicionado emitida por
de n90003, que deixou de indicar a
quantidade de aparelhos em que foram realizadas manutenção e higienização.

Informo que foram realizadas manutenção e higienização em 26 (vinte e seis)
aparelhos de ar condicionado das salas de aula desta Unidade...".

'

1

\

i

l

“-

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal encaminhou explicação das U.Ex's para a situação
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verificada, apresentando detalhamento das notas fiscais apontadas. Dessa forma, a
justificativa da Entidade corrobora a constatação.
A descrição precária dos produtos e serviços adquiridos inviabiliza & correta
liquidação das despesas, nos termos do Art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/1964, que dispõe ser
a liquidação da despesa, a verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com esse entendimento, o
Tribunal de Contas da União emitiu o Acórdão nº 716/2010 - TCU - Plenário, determinando a
certa Entidade que:
"(...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de todo
material ou serviço adquirido, orientando—os para que não procedam a descrição
genérica dos produtos, pois necessárias a liquidação de despesas prevista nos arts. 62
e 63 da

Lei 4.320/196 ".

Ademais, a descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na
documentação comprobatória das despesas dificulta a realização dos trabalhos de
fiscalização pelos órgaõs, unidades e sistemas de controle.
Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
2.2.1 A DIRAE

Verificar

a ocorrência de problemas similares ao ora apontado em outros
relatórios da AUDIT e dos demais órgãos de controle, e se evidenciada a recorrência em
outras localidades, expedir orientações de caráter geral aos beneficiários de recursos do

programa.

2.3 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa.

Fato:
As Unidades Executoras: APM da EMEF Prof Dr Luiz Pieruzzi Netto e APM da
EMEF Dr Ulysses Guimarães realizaram despesas incompatíveis com o objeto do Programa,
a título de realização de serviços contábeis, conforme descrição no campo evidência, em
desacordo com o disposto na letra k, item II, do Art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10/2003.

Evidências:
Documentos fiscais relacionados no quadro a seguir:

UEX

Despesa

Valor

Nº
Nº
Data do
Data do
recibo/NF recibo/NF cheque cheque
~~
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Data da .

cºªffgáªgªº

~~

~~
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APM da
EMEF

Prof Dr
Luiz
Pieruzzi
Netto

serviços
contábeis,
1.560,00
exercício

16

08/11/2017 850170 08/11/2017

10/11/2017

~

201 7

serviços
contábeis

APM da
EMEF Dr
dos anos 1.700,00
Ulysses
2015 e
Guimaraes

583

07/03/2017 850301 07/03/2017

08/03/2017

~

2 01 6

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 012-006/2018, de 22 de
março de 201 8, a Prefeitura de Cubatão/SP, encaminhou por meio do
Memorando/SEDUC/SPE/UME"Prof. Dr. Luiz Pieruzzi Netto"/nº025/2018, de 12/04/2018, e
Expediente s/n, datada de 12/04/2018, com as seguintes manifestações:
APM da EMEF Prof. Dr. Luiz Pieruzzi Netto:
"...com relação aos serviços contábeis (exercício 2017), entendemos que se fez
necessário por não termos outros recursos para este fim e pela obrigatoriedade de
execução destes serviços. Assim, este se torna base para apoiar e fortalecer todas as
demais propostas curriculares da Unidade.
Desta forma, acreditamos que as despesas contestadas estão de acordo com a
proposta do Plano de Ação da Unidade Escolar e, também, em conformidade com o
texto contido na Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002...".

APM da EMEF Dr Ulysses Guimaraes:
"...Para esclarecer dúvidas quanto ao gasto com a verba do Fundo Nacional de
Desenvolvimeto da Educação - PDDE, em 16/01/2018, através do telefone
0800616161 do FNDE, Protocolo nº 20180015303333, atendente-, obtivemos a
informação de que a Prestação de Contas dos recursos provenientes do PDDE são
norteados pela Portaria nº 448, de 13 de Setembro de 2002, que nos informa no seu
Artigo 19 sobre o detalhamento das naturezas de despesa para fins de utilização pela
União, Estados, DF e Municípios, que em seu Anexo II, nos informa que é permitido
contratar serviços técnicos especializados inclusive contabilidade e pela
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, em seu Capítulo III Artigo 49, §19,
item I, II, III a e b, que nos informa que é vedada a contratação de prestação de serviço
de agente ou servidor público, mesmo que este só faça parte do quadro societário...".

Análise da equipe:
Em relação a justificativa apresentada pelo gestor da UEX da APM da EMEF
Dr Ulysses Guimarães, houve uma interpretação dúbia, pois a Portaria nº 448/2002 trata de
detalhamento de despesas, mas não tem relação com a gestão do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PDDE. A justificativa do gestor também menciona as vedações apontadas na
Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, em seu capítulo III, § lº, o que sugere

~
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interpretação conjunta com outra parte da mesma legislação, em sua letra k, item II, Art.
26, a qual estabelece que a destinação de recursos para serviços contábeis é uma atribuição
da Prefeitura, conforme disposto a seguir:
"Art. 26 O FNDE, para operacionalizar a PDDE, contará com a parceria dos Governos
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, das UEX e das EM, cabendo, entre outras
atribuições previstas nesta Resolução:

II. às EEX:
k. apoiar, técnica e financeiramente, as UEx, representativas de suas escolas e dos
polos que mantém, no cumprimento das obrigações referidas nas alíneas ”j” a ”l” do
inciso III deste artigo, inclusive, se necessário, com a disponibilização de contador
para esse ﬁm, bem como em iniciativas que contribuam para a regular e eficiente
aplicação dos recursos do programa, vedadas ingerências na autonomia de gestão que
lhes é assegurada".

Em relação à justiﬁcativa apresentada pelo gestor da UEX APM da EMEF Prof
Dr Luiz Pieruzzi Netto, "(...) com relação aos serviços contábeis (exercício 2017),
entendemos que se fez necessário por não termos outros recursos para este fim e pela
obrigatoriedade de execução destes serviços", aplica—se a mesma análise apresentada

acima, com base na letra k, item III, do Art. 26 da Resolução nº 10/2003.
O que ocorre, para os dois casos, é que a utilização de serviços de
contabilidade com recursos do PDDE desvia a finalidade do programa, e, além disso, o apoio
contábil se trata de uma obrigação da Prefeitura, conforme legislação mencionada nessa
análise.

Dessa forma, permanece a constatação, de modo que cabe diligência aos
gestores das Unidades Escolares à época para que realizem recolhimento dos valores em
questão aos cofres do FNDE, ressalvando que a prestação de contas foi apresentada a esta
Autarquia, encontrando-se na situação "aguardando análise", tendo sido aprovada pela
U.Ex., conforme consulta realizada no Sistema SIGPC em 02/07/2018.

Recomendações:
2.3.1 ÁDIPLA

Diligenciar a Sra
CPF nº-.127.958-, Presidente
da Unidade Executora APM da EMEF Prof Dr Luiz Pieruzzi Netto à época, a restituir no
prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado
de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), para data de ocorrência em
10/11/2017, referente ao valor de "serviços contábeis exercício 2017“. Para o cálculo do
montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da

acessado em seu sítio virtual pela página
TC,
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio

União
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Virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que a Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas

- CGCAP,

adote as providências cabíveis.

2.3.2 A DIPLA

.256.578—.

Presidente
CPF nº
prazo de
no
restituir
a
da Unidade Executora APM da EMEF Dr Ulysses Guimaraes à época,
30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$
1.700,00 (um mil e setencentos reais), para data de ocorrência em 08/03/2017, referente ao
valor de "serviços contábeis dos anos 2015 e 2016". Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC,

Diligenciar

a Sra.

página
pela
virtual
sítio
seu
em
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que a Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas - CGCAP, adote as providências cabíveis.

acessado

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo B,
conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PAC2 nº 04135/2013 e
08610/2014.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 612.827,02
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
1.140.667,22 (um milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e Vinte e
dois centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nº 04135/2013 e nº 08610/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 612.827,02 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Proinfâcia, no
exercício de 2014, sendo que os valor examinado refere-se a totalidade dos recursos
financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos nº's 04135/2013

~~
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Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA
englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nº 04135/2013 e nº 08610/2014, referentes ao:

- Inspeção 'in loco’: verificação

da situação física das obras.

- Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC
inconformidades apontadas pela empresa.

e

tratamento das

Foram inspecionadas as obras de construção de 04 unidades de educação
do Proinfância, tipo 'B', com base nas informações extraídas no Sistema SIMEC Obras 2.0, em 16/03/2018, conforme segue:

infantil

Termo de
Vlgencm
Compromisso

_

da obra

19399

04135/2013

_

ID obra Locahzaçao

30/06/2017

Valor
Global

Percentual
313131559

Área
Institucional,
6 Projeto
1.531.327,94 527.840,20
Habitacional

Gasto execução

Situação

0,00

O

Cancelada

1.531.327,94 0

0,00

0

Cancelada

1.516.838,54 612.827,02

0,00

0

1.516.838,54 0

0,00

0

6.096.332,96 1.140.667,22 0,00

0

Bolsão 9

19769

Rua 17, 00
Bolsão 9
Rua João

Martins
1009345 Sobrinho,
200 Parque
São Luis

Em

-

reformulaçao

Avenida
Alaíde

08610/2014

10/07/2018

Soares
Souza
Chaves
Fica ao lado
1009346
da Escola

Em

reformulação

Municipal
Martin
Afonso -

jardim Nova
República

Total

-

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

Constatações:
3.1 Movimentação indevida na conta específica do Programa.

Fato:
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Conforme evidenciado nos extratos bancários da Conta Corrente nº 64479-X,
Agência nº 1006—5, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº
04135/2013, vigência 30/06/2017, verificou-se movimentação financeira, créditos e débitos,
conforme demonstrado no campo evidência, não pertencentes à execução do Programa, em
desacordo com o disposto no art 09, da Resolução CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.

Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrente nº 64479-X, Agéncia nº 1006—5, do Banco
do Brasil S.A, específica do Programa e tela do Sistema Integrado de Monitoramento do
Ministério da Educação - SIMEC, extraída em 30/05/2018, conforme demonstrado a seguir:

29/12/2014

Movimentação/Beneficiário
Transferéncia on line / Prefeitura Municipal de Cubatão-SP

25/01/2018

Transferência recebida

Data

ll

II

Valor (R$)

I

(') 619.000,00

I

(+) 781.100,66I

Manifestação da entidade:
Não houve a emissão de Solicitação de Auditoria - SA para a presente
constatação.

Análise da equipe:
Conforme consulta realizada no Sistema Integrado de Gestão Financeira SIGEF, em 30/05/2018, veriﬁcou-se que foi debitado na Conta Corrente nº 64479-X, Agência
nº 1006-5, do Banco do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº 04135/2013, o
valor de R$ 619,000,00, sendo o beneficiário a própria Prefeitura Municipal de Cubatão—SP,
que realizou, em 28/02/2018, após 3 (três) anos, a restituição no valor de R$ 781.100,66.

0 débito verificado na Conta Corrente nº 64479-X, Agência nº

1006—5, do

Banco do Brasil SA, sem a devida correspondência com o objeto do Programa, contraria o
disposto no art 09, da Resolução CDIFNDE nº 13 de 08/06/2012, que determina: "os
recursos a serem repassados pelo FNDE para a construção das unidades de educação
infantil Proinfância, (...) são referentes, exclusivamente, aos serviços de engenharia
constantes nas planilhas orçamentárias dos projetos tecnicamente aprovados no SIMEC
pelo FNDE".
—

Ressalta-se que o Termo de Compromisso nº 04135/2013, teve sua Vigência
expirada em 30/06/2017 e as obras pertinentes, ID's: 19399 e 19769, foram canceladas,
conforme consulta realizada no SIMEC-Obras 2.0, em 30/05/2018.
Dessa forma, permanece a constatação

Recomendações:
3.1.1 ÁDIGAP
&
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Avaliar imediatamente a situação apontada no presente relatório, e se
entender necessário, implementar iniciativas junto a Prefeitura Municipal de Cubatão - SP,
com vistas a resguardar os cofres da Autarquia.
3.2 Ausência de restituição de saldo de recursos do Programa

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se
que não foram devolvidos ao FNDE, após o término da vigência do Termo de Compromisso
nº 4135/2013, em 30/06/2017, 0 valor de R$ 783.698,28, referente ao saldo existente na
Conta Corrente nº 64479-X, Agência nº 1006-5, Banco do Brasil, específica do Programa,
em desacordo com o disposto no art. 17, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente Conta nº 64479-X, Agência nº 1006-5,
Banco do Brasil, específica do Programa, extraído. em 30/05/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 012-003/2018, em
20/03/2018, Prefeitura Municipal de Cubatão/SP, apresentou por meio do Memorando
014/2018/SPE/jfss, de 02/04/2018, a seguinte justificativa:
a

"..As obras do Termo de Compromisso PAC 04135/2013 foram canceladas e o
recurso recebido foi devolvido conforme comprovante anexo, PA
15192/201 7...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

Em que pese a Prefeitura informar a realização da restituição ao FNDE dos

recursos existentes na conta específica do Programa,

o mesmo foi realizado
intempestivamente e somente após a ação da auditoria, conforme Guia de Recolhimento da
União apresentada, datada de 27/03/2018, contrariando o disposto no art.17, da Resolução
CDIFNDE nº 13, de 08/06/2012, que estabelece:

”...Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão restituir ao FNDE os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de trinta
dias a contar do término do prazo estabelecido no artigo 1 1 ...”.
As quatro obras pertinentes aos dois termos de compromissos examinados
referem-se & instrumentos firmados em 2013 e 2014, estando o Termo de Compromisso PAC
04135/2013 expirado desde 30/6/2017, e o Termo de Compromisso 08610 com Vigência até
10/7/2018, portanto prestes a expirar. As duas obras do primeiro instrumento jurídico
encontram—se "canceladas" e as do segundo "em reformulação a bastante tempo.

(
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Assim, o fato aponta fragilidades nas ações de monitoramento por parte da
DIGAP que não conseguiu identificar tempestivamente os problemas nas obras e, assim, no
caso das obras canceladas, providenciar tempestivamente o ressarcimento dos valores não
aplicados aos cofres da União.

Portanto, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIGAP

Adotar rotinas em suas ações de monitoramento que garantam que recursos
de obras canceladas sejam tempestivamente identificadas, de forma a garantir o retorno dos
valores aos cofres federais, evitando eventuais danos ao erário.
4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2017

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subação MOBILLÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAR
nº 201404216/2014.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 648.410,26
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$ 2.573.127,03 (dois
milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento evinte e sete reais e três centavos),
pertinente aos Termos de Compromissos nº's 6108/2012 (valor R$1.924.716,77) e
4216/2014 (valor R$648.410,00).
Cabe esclarecer que o valor de R$ 648.410,26 anotado no campo ”montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Termo de
Compromisso nº 4216/2014, sendo que o valor examinado refere-se aos recursos
financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos nº's 6108/2012 e

4216/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de
mobiliários escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nº's 6108/2012 e

4216/2014, referente à (ao):
—

Inspeção 'in loco': mobiliários adquiridos, mobiliários comprados e sem utilização;

_

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
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financeira.
Não foram inspecionados os mobiliários escolares (conjunto aluno e
professor), tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Cubatão - SP não executou as
subações pactuadas nos termos de compromissos em tela.
Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

4.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
Conforme a documentação apresentada, verificou-se que a Prefeitura
Municipal não utilizou os recursos repassados pelo FNDE à conta das Ações previstas no
Plano de Ações Articuladas - PAR/Mobiliário, pertinente aos Termos de Compromissos nº's
4216/2014 e 6108/2012, cujas Vigências expiram em junho/2018 e setembro de 2018
respectivamente, em desacordo com o disposto no item I, dos referidos Termos de
Compromissos.

Evidências:
Extrato da Conta Corrente nº 79.030—3, Agência nº 1006, do Banco do Brasil
do Programa, pertinente ao Termo de Compromisso 4216/2014 e da Conta
específica
SA,
nº
68.754—5, Agência nº 1006, do Banco do Brasil SA, específica do Programa,
Corrente
pertinente ao Termo de Compromisso 6108/2012.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 012-002/2018, em
21/03/2018, a Prefeitura Municipal de Cubatão-SP, apresentou por meio do Memorando
013/2018/SPE/jfss, de 02/04/2018, a seguinte justificativa:
—

-

Quanto ao Termo de Compromisso nº 6108/2014:

"...Em virtude das movimentações ocorridas na conta específica do programa, o saldo
que constava em conta não permitia a execução do termo, como também não permitia
realizar reprogramações necessárias de subações. A partir da devolução do recurso à
conta do programa, em 28/02/2018, extrato anexo, foi solicitado reprogramação de
prazo para execução total do termo...".
- Quanto ao Termo de Compromisso nº 4216/2014:

“..Após publicação da Ata de Registro de Preço nº 6/201 7, em 29/12/201 7, Pregão
10/2017—FNDE, iniciamos levantamento das necessidades atuais da rede para
reformulação de subação. No momento será realizada a reformulação das subações,
alterando o preço unitário de cada item conforme os preços unitários da ARP, em
seguida iremos executar as ações descritas no tema...".
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Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal justificou que em razão dos débitos indevidos
realizados na conta específica do Termo de Compromisso nº 6108/2014, ainda na gestão
anterior, o saldo disponível na conta especiﬁca não permitiu a execução do Programa e que
a atual administração restuiu à conta específica o respectivo valor, de R$2.482.309,19, &
qual será realizada a solicitação de reprogramação da ação pertinente.

Informou ainda, que logo após ao termino do levantamento dos mobiliários
previstos no Termo de Compromisso nº 4216/2014, será encaminhado ao FNDE para
reformulação

e adequação dos valores

unitários.

Em análise das contas correntes específicas do Termo de Compromisso
nº 6108/2012 e do Termo de Compromisso nº 4216/2014, verificou-se saldos financeiros
provenientes dos recursos repassados pelo FNDE à conta do PAR/Mobiliário, nos valores de
R$ 2.035.059,03 e R$ 538.068,00, respectivamente. No entanto, até a data da realização
desta auditoria, nenhuma despesa em prol da execução da ação pertinente à aquisição de
mobiliários e equipamentos foi realizada pela Prefeitura, fato que prejudica tanto a eficácia
do Programa quanto a clientela a ser beneficiada, contrariando o disposto no Item 1 dos
referidos Termos de Compromissos, que estabelece: "Executar todas as atividades inerentes
à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso,
referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas PAR, elaborado e
—

aprovado".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Cubatão-SP que garantam a adequada continuidade da execução do
Programa Par/Mobiliário e a consumação da política pública, considerando que a vigência
do termo de compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
4.2 Movimentação indevida na conta específica do Programa.
Fato:
Conforme evidenciado nos extratos bancários da Conta Corrente nº 68.754-5,
Agencia nº 1006—5, do Banco do Brasil S.A, específica do Termo de Compromisso nº
6108/2012, vigência 30/09/2018, verificou-se movimentação financeira, créditos e débitos,
conforme demonstrado no campo evidência, não pertencentes à execução do Programa, em
desacordo com o disposto no item IV do referido Termo de Compromisso.
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Evidências:
Extrato bancário da Conta Corrrente nº 68.754-5, Agencia nº 1006-5, do
Banco do Brasil S.A., específica do Termo de Compromisso nº 6108/2012.
Data

Débitos

Creditos

10/12/2014

1.956.744,44

-

27/08/2014

1.733.000,00

25/04/2014

358.200,00

-

26/08/2015

-

1.956.744,44

26/08/2015

-

113.519,03

28/02/2018

-

1.733.000,00

28/02/2018

—

28/02/2018

—

—

358.200,00

-

46.523,07

-

344.586,12

4.047.944,44

4.552.572,66

28/02/2018

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 012-002/2018, em
21/03/2018, a Prefeitura Municipal de Cubatão/SP, apresentou por meio do Memorando
013/2018/SPE/jfss, de 02/04/2018, a seguinte justificativa:
"No início da gestão atual foi constatada a ocorrência das referidas movimentações
ﬁnanceiras na conta especíjica do Programa. A primeira providência tomada por esta
SEDUC foi abrir processo administrativo, PA Nº 1024 7/201 7, no sentido de esclarecer
o fato e verificar responsabilidade da ação. Em seguida, foi solicitada & SEFIN a
devolução do recurso corrigido à conta específica do programa."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que quanto a ocorrência de movimentações
indevidas foi providenciada a realização de processo administrativo com vistas a
responsabilização dos responsáveis e devolução dos recursos na conta corrente específica.
Verificou-se na movimentação financeira da conta específica a ocorrência de
créditos nos valores correspondentes aos débitos e créditos realizados pela Prefeitura
Municipal, contrariando o disposto no item IV do Termo de Compromisso nº 6108/2012, que
estabelece:
"
.. a Prefeitura Municipal de CUBATÃO compromete-se a executar as ações
elaboradas no Plano de Ações Articuladas PAR, conforme extrato supra e com as
condicionantes a seguir estabelecidas...":
—
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IV Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente
—

no

cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando—se para que a movimentação dos
recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de
Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se,
restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização
de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7507/2011."
Dessa forma permanece a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura Municipal com vistas a resguardar os cofres do FNDE.
4.2.2 A DIGAP

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Cubatão—SP que garantam a adequada continuidade da execução do
Programa Par/Mobiliário e a consumação da política pública, considerando que a vigência
do termo de compromisso não expirou, adotando ainda, se necessário, iniciativas visando
resguardar os cofres da Autarquia.
5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

exercício 2016
Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor
com especificações para transporte escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada- PAR nº 201401811/2014, CAMINHO DA ESCOLA, na subação VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ÓNIBUS RURAL ESCOLAR ORE.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 255.000,00
Extensão dos exames:
Anaiisada a aplicação da totalidade dos recursos ﬁnanceiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR, no montante de R$519.000,00
quinhentos e dezenove mil reais), pertinente ao Termo de Compromisso nº 181 1/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 255.000,00 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Programa,
referente ao Termo de Compromisso nº 01811\2014, sendo que o valor examinado refere-se
a totalidade dos recursos transferidos pelo FNDE aos Termos de Compromissos nºs
01811/2014 e 6108/2012, conforme especificado no quadro do "campo informação".

Informação:
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As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR - Caminho da
Escola englobaram a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 6108/2012 e Termo de Compromisso nº
1811/2014, referente a (ao):

Inspeção 'in loco': existências dos veículos e atendimento ao público beneficiário do
Programa.
—

Foram inspecionados

eículos Escolares
ermo de

3

veículos escolares, conforme segue:

odelo
ônibus Marcopolo/Volare V8L

KI 7975

ônibus Marcopolo/Volare V8L

KI 7959

6108/2012

1811/2014

us VW/15 MarcopoloNW

FPG 6035

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

5.1 Ausência de constatações relevantes na execução do
Programa/Convênio.
Fato:
Conforme análise na documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de
Cubatão/SP, referente aos recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa
PAR/Caminho da Escola, Termo de Compromisso nº 6108/2012 e 1811/2014 e inspeção in
loco nos veículos placa FPG 6035 - Chassi 9532E82W9FR518358, placa DKI 7975 - Chassi
93PB55M10DCO46755 e placa DKI 7959 - Chassi 93PB55M10DCO46798, não foram

encontradas constatações relevantes na execução do Programa.

Evidências:
Extratos das contas correntes nºs 68.754-5 e nº 73.545—0, Agéncia nº 1006-5,
do Banco do Brasil específica dos Termos de Compromissos nºs. 6108/2012 e 1811/2014 e
Notas Fiscais listadas & seguir:

~

Fornecedor
Man Latin América
Indústria

e

Comércio Ltda.

Marcopolo S.A

CNPJ

Nota Fiscal

03.020.318/0005—44 347512

Valor R$
255.000,00

95545

132.000,00

95545

132.000,00

88.611.835/0008—03

[Total

519.000,00

/
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Relatório fotográfico dos veículos:

Placa DKI 7975

—

Chassi 93PB55M10DC046755

Placa DKI 7975 - Chassi 93PB55M10DC046755

Chassi 93PB55M10DCO46798

Placa DKI 7959

~

Placa DKI 7959

-

—

Chassi 93PB55M10DC046798

6. Conclusão:
6.1. 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.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;\2.2,
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3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s)
respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta
autarquia, tendo sido formuladas recomendações para atendimento por essas unidades.
6.3. Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado no subitem 2.3,

devendo o responsável ser diligenciado a recolher ao erário o valor correspondente, no
prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada a situação, a Diretoria Financeira desta
Autarquia deverá comunicada para fins de eventual cobrança do débito em tomada de
contas especial - TCE.
6.4. A constatação referente ao subitem 1.7 deve ser levada ao conhecimento
da Prefeitura para providências quanto ao atendimento da recomendação formulada por
esta Auditoria Interna não havendo necessidade de respostas por parte da prefeitura,
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.

6.5. Devem, ainda, as Diretorias 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 Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
6.6. 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.
-

7. Encaminhamento:

7.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar à 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, bem
como, para conhecimento e providências quanto as recomendações dos subitens 2.3.1 e
2.3.2;
7.2. DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PDDE) e 5 (PAR/Caminho da Escola), atentando para
o contido no subitem 6.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.2, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à
DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas

x”
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que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados,- e c) 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 Interna, bem como demandas outras e denúncias
recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE.
7.3. à 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 - CAOS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 5 - PAR/Caminho da Escola;
7.4. a DIGAP: a) para ciéncia dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 3 (PROINFÃNCIA); 4 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, devendo, no
prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/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 o) 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 Interna, bem como demandas
outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
7.5. a DIGAP: encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB CAOS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 4 PAR/Mobiliário, em
—

razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
7.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando especialmente para os subitens 2.3.1, 2.3.2 e
4.2.1,

7.7. ‘a Prefeitura do Município de Cubatão-SP, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.7.1, ficando consignado que não há necessidade deste ente
apresentar respostas ao FNDE.

Em 25/06/2018
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 14 [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/Ll

IB

.

Chefe da DIVAfP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

ªli,
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 827774).

Emª/illª
Auditor-Chefe
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