MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Fiscalização de Programas
Divisão de Fiscalização de Programas

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº. 20 /2013

PREF MUN DE FEIRA DE SANTANA BA

Auditoria realizada no período de 07 a 11/05/2018, com o objetivo de verificar
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:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2017 - 0.8. nº 66/2018,
referente ao item 4.0 do anexo V do PAINT 2018.
—

Analisado por:

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017 - OS nº
67./2018, referente ao item 41 do anexo V do PAINT 2018.

—

Analisado por:
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, exercício 2017 OS nº
68/2018, referente ao item 42 do anexo V do PAINT 2018.
—

—

Anansadopor=

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 e 2014 - OS. nº 69/2018,
referente ao item 43 do anexo V do PAINT 2018,—

por:—

Analisado

Plano de Ação Articulada — PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2012 e 2014 - OS
nº 70/2018, referente ao item 44 do anexo V do PAINT 2018.

—

Analisado por:
1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2017

Ohjeto 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
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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 financeiros:R$ 4.995.579,20
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente à amostra no valor de R$ 3.211.162,93 (três milhões, duzentos e onze mil,
cento e sessenta e dois reais e noventa
dezembro de 2017.

e

três centavos), referente ao período de setembro a

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 11 unidades escolares da Rede de Ensino do
de Feira de Santana-BA para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

[Item

“Código INEP

"Escolas

[01

[29096170

“Escola Municipal Joao Marinho Falcão

[02

I

IOS

I

29093937

”Escola Municipal Ana Maria Alves Dos Santos

29094534

”Escola Municipal Professor Antônio Alves Lopes

Município

~

ªflunicipal Professor José Raimundo Pereira De

04

29352134

[05

[2 9441757

"Escola Municipal Faustino Dias Lima

[06

[29095646

lEsooia Municipal Maria Antônia Costa

"29093244

[Centro De Educação Monteiro Lobato

[12:23:11

,

[07

[

,

;3
L,
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08

29097525

Escola Municipal Crispiniano Ferreira Da Silva

09

29097495

Escola Municipal Maria Amália Martins Daltro Coelho

'10

“29574609

Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite

I1 1

”29352649

Escola Luis Alberto Da Associação União e Força

l

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para o atendimento aos 48.919 alunos matriculados na educação básica, a
1 nutricionista no seu quadro técnico para o
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
insuficiente e em desacordo com disposto nos parâmetros numéricos mínimos de referência
no âmbito do Programa, estabelecido no § 29, do art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Prefeitura Municipal emprega apenas

Evidências:
Ofícios nºs 061 e 187, de 14/05/2018 e 13/06/2018, respectivamente, da
Divisão de Apoio ao Estudante - DAE, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta a
SA's nºs 022-012 e 022-004/2018 e extrato Meu Cadastro, de 03/05/2018, fornecido pela
Prefeitura Municipal.

Manifestação da entidade:
Em atendimento às Solicitações de Auditoria SA nºs 022-012 e 022004/2018, de 09/05/2018, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA apresentou por
meio dos Ofícios nºs 061 e 187, de 14/05/2018 e 13/06/2018, respectivamente, da
SEDUC/Divisão de Apoio ao Estudante/DAE, de 14/05/2018, as seguintes justiﬁcativas:
—

Ofício nº 061/2018:
"...Esta Secretaria informa que já estão sendo adotadas os trâmites legais no sentido
de proceder às contratações para melhor atender ao aluno da rede municipal de
ensino, bem como devem ser as mesmas feitas em conformidade com a Lei...".

Ofício nº 187/2018:

"...Esta secretaria informa que as nutricionistas são contratadas através da
ATIVACOOP COOPERATIVA DE TRABALHA E ATIVIDADES GERAIS DA
BAHIA. Suguem em anexo cópia do contrato entre a Prefeitura Municipal de
Feira de Santana e a referida empresa, bem como as fichas cadastrais e seus
respectivos cadastros do Conselho Regional de Nutrição CRN...'.'
—
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Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A disponibilização de
apenas 1 nutricionista para atuar no Programa contraria a determinação do § 2º do art. 129
da Resolução/CD/FNDE 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:

Carga horária Técnica

Nº de alunos

Nª Nutricionistas

Mínima semanal
recomendada.

~

Até 500

1

501 a 1.000

RT 30 horas
1

RT + lQT

1

RT + 201"

30 horas
I

,

1.000

a

2.000

30 horas
30 horas

,

2.501 a 5.000

1

Aczma de 5'000

RT + 3QT

I

1 RT+3QTe + 01 QTa
cada fração de 2.500 alunos

30 horas
30 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 1 (um)
nutricionista lotado em seu quadro técnico, conta com mais 03 nutricionistas contratadas
pela Empresa ATIVACOOP Cooperativa de Trabalho de Atividades Gerais da Bahia
contratada para prestação de serviços, os quais não possuem vínculo com a Entidade
Executora por meio de contrato direto, conforme estabelece o art. 12, § Bº, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende
aproximadamente 12.104 (doze mil, cento e quatro) alunos. A Entidade conta atualmente
com apenas 01 (uma) nutricionista e para o cumprimento da norma faz—se necessário o total
de 39 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 Feira de Santana
- BA, bem como o treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela
manipulação de alimentos nas escolas.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
.’\,
;
QR

“xl/'”
5
“A.
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1.1.1 ÁDIRAE

Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA, 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 EEx., em consonância com o art. 10 da
Resolução CFN nº 465/2010 e com 0 art. 69, § Sº da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de
junho de 2013.

Notificar

a

1.2 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 pouca ventilação, mofo nas paredes, janelas e/ou basculantes não
possuem telas de proteção para evitar entrada de vetores e pragas, alimentos
acondicionados em embalagens de entrega, bem como a utilização dos depósitos para a
guarda de materiais alheios a alimentação escolar, (produtos de limpeza, escadas, botijão de
gás e cadeiras).

Evidências:
Inspeção in loco realizada nas unidades escolares, conforme relatório

fotográfico:

~

~

Unidade EscolarXConstatação

Impropriedades identificadas nos depósitos

Escola Municipal Chico Mendes

Gêneros alimentícios em embalagem de entrega
e ausência de forro no telhado;

~

Escola Municipal Ana Maria Alves
dos Santos

~

Escola Municipal João Marinho
Falcão
Escola Municipal Mana Antonia
Costa

Gêneros alimentícios em embalagem de entrega,
ausência de forro no telhado e ausência de tela
milimétrica;
Escada, varal, balde, botijão de gás e ausência de
tela milimétrica;
Ventilador, cadeira, botijão de gás e material de
limpeza e carne junto com polpa de fruta no
1 eh igerador;

~

Pouca ventilaçao e paredes da despensa
Escola Municipal Faustino Dias Lim mofadas;

Escola Municipal Professor Antonio Gêneros alimentícios em embalagem de entrega,
pouca ventilação e ausência de tela milimétn'ca.
Alves Lopes
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Maria Antônia Costa

..

E.

Mjoão Marinho

à
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"
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 022—009/2018, em
10/05/2018, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA apresentou por meio do Ofício
nº 062/2018 SEDUC/Divisão de Apoio ao Estudante/DAE, de 14/05/2018, a seguinte
—

justificativa:
"...Esta secretaria informa que já está sendo realizado processo licitatório para
reparos e reformas nas escolas municipais. Assim que a licitação for homologada,
serão tomadas as providências necessárias para adequação destes depósitos
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escolares.
a organização dos depósitos, forma feitas as alterações e mudanças
necessárias. Seguem em anexo, fotos comprovando sua adequação...".

Sobre

Análise da equipe:
A justiíicativa apresentada corrobora a constatação.
As condições inadequadas para armazenamento, guarda e consevação dos
gêneros alimentícios das escolas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana foram objeto
de apontamento no Relatório de Monitoramento-PNAE nº 47/2017, emitido pela
Coordenação de Monitoramento e Avaliação - COMAV/DIRAE/FNDE.

A Prefeitura Municipal informou que está implementando medidas com vistas
a adequação das estruturas dos depósitos escolares apresentando fotos quanto a
reorganização dos produtos estocados.
O armazenamento, a guarda e conservação dos gêneros alimentícios em locais
contraria o disposto no § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de

inadequados
17/06/2013, determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantem
adequadas condições de estocagem higiênicas-sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Quanto aos gêneros alimentícios
acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão e/ou sacos plásticos), de acordo
com o "Guia de Instruções Manual de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação
Escolar", de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme
reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, os alimentos devem
ser retirados as caixas de papelão elou madeira em que são recebidos e substituídos por
mono blocos limpos ou sacos plásticos apropriados.
—

—

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.2.1 A DIRAE

Notificar

prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,

a

fotográfico pertinente a
listadas no campo "Evidências" de forma

a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas a sanar as falhas apontadas pela equipe da Auditoria.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2017

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.
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 366.685,59
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$366.685,59 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

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

verificação das ações pertinentes

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
e medição de rotas.

financeira, manutenção dos veículos

Foram inspecionados 10 veículos escolares, conforme segue:
de atendimento

010

F—5416

010

2-2890

010

-3157
-8506

olkswagem/ 1 5.1 90-Escolar/2010/201 1
olares-V8

52 1 8

2010/2011

-9535

olkswagem/I5.190-Escolar/2013/2014

QUO-9584

5.190-Escolarl2010/2011

-887O

olare/VSL-2012/2013

GUI-8152

olare/VSL-2012/2013

7099

dº
de
cu

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
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Constatações:

2.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou-se que as notas fiscais constantes no campo "Evidências" não foram identificadas
com o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o § Sº, do art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº 05/2015.

Evidências:
Notas fiscais, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Favorecido

"N. Fiscal

“Data

“Valor R$

[043

l01/06/2017

I169.016,61

R180

[02/10/2017

[177.065,02

CG Transportes Urbanos LTDA EPP.

J

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SAS, nº 022-008, 10/05/2018, a
Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA, encaminhou, por meio de Ofício nº 144/2018—
SEDUC/GAB, de 16/05/2018, a seguinte justificativa:
”A partir das próximas prestações de contas serão devidamente autenticadas
conforme solicitação."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Ausência de identificação das notas fiscais contraria o disposto no § Sº, Art.
14, da Resolução Nº 5, de 28/05/2015 e alterações posteriores, o qual estabelece que a
documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do ohj etc da
transferência deverá conter a identificação do Programa e do FNDE. Além desse dispositivo,
0 item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU—1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:

trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal seja
utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Ademais, a Procuradoria
Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007, com a seguinte

”[...] Não

se

conclusão:

[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do

&
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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, com fulcro no § 7º do art. 3º da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, [ ...]”.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.1 . 1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome do
Programa e do FNDE.
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 financeiroszR$ 1.260.300,00
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$ 291.140,00 (duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta reais),
referente às U.Ex's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo "Informação".

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram &
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no

exercício de 2017, referente à (ao):
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 U.Ex

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 33 U.Ex‘s, bem como, foram
inspecionadas 16 unidades escolares, conforme segue:
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Nº

gªgº

Unidade Executora

1

29095468

APM e Amigos da Escola Municipal Chico Mendes

S

9.000,00

2

29093244

APM e Amigos do Centro Educacional Monteiro Lobato

N

12.070,00

Inspeçâo Xiªº-ssa do

3

29097525

Assoc. de Pais, Mestre e Amigos da EM Crispiniano Ferreira da Silva

S

6.030,00

4

29096456

Assoc. De Pais, Mestres e Amigos da EM Álvaro Pereira Boaventura

N

12.400,00

5

29352185

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da EM Antonio Alves Oliveira

S

11.160,00

6

29095476

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da EM Dr. Clovis Ramos Lima

S

4.930,00

7

29095760

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da EM Profa. Valdemira Alves Brito

N

5.050,00

29093937

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da Escola Ana Maria Alves dos Santos

S

7.010,00

29093996

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos da Escola da Associação (Parque Brasil) N

5.590,00

10 29094054

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da Escola M Comendador Jonathas

N

19.190,00

~
~
~
~
~
8

9

11

29097304

Assoc. de País Mestres e Amigos da Escola M. Dr Antônio Carlos Coelho

N

5.320,00

12

29096170

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos da Escola Munic. ]oao Marinho Falcão

S

5.940,00

13 29574609

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da Escola Rosa Maria Esperidião Leite

S

6.950,00

14 29387744

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos do Centro de Educ. Básica UEFS

S

9.140,00

Assoc. de pais, Mestres e Amigos EM Antônio Brandao de Souza

N

7.220,00

16 29097045

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos da EM Dr Colbert Martins da Silva

N

6.530,00

17 29095530

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos da EM Eurides Franco de Lacerda

N

5.180,00

18 29097827

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos da EM Jose Tavares Gameiro

N

8.570,00

19 29352134

Assoc. de Pais, Mestres e Amigos Escola M. Prof., José Raimundo Pereira

S

8.390,00

20 29462584

Assoc. de Pais Mestres e Amigos da EM Geraldo Dias de Souza

N

5.650,00

~
~
~
~
15

29096626

29095646

Associação de Pais e Mestres e Amigos Maria Antônia Costa

S

8.290,00

22 29095522

Associação de Pais Mestres e Amigos Ester da Silva Santana

N

6.540,00

23 29096790

Associação de Pais Mestres e Amigos Dr João Duarte Guimarães

N

15.620,00

24 29095115

Associação de Pais, Mestres e Amigos da Escola Erasmo Braga

S

11.870,00

Associação de Pais Mestres e Amigos EM Faustino Dias Lima

$

7.200,00

Associação de País, Mestres e Amigos Martins da Silva

N

12.520,00

S

6.210,00

21

~
~
~
~
~

25

29441757

26 29097770

~27

29352649

Associação de Pais, Mestres

e

Amigos União e Força

28 29095417

Associação de Pais, Mestres e Amigos da EM Ana Brandão

N

6.010,00

29 29097487

Associação de País, Mestres e Amigos EM Quinze de Novembro

N

8.140,00

30 29097495

UEX da EM Professora Maria Amália Martins Daltro Coelho

S

7.800,00

Unidade Executora da EM Professor Antônio Alves Lopes

S

7.510,00

~31

29094534

32

29093759

Unidade Executora do Colégio Municipal Joselito Amorim

S

26.410,00

33

29464617

Unidade Executora EM Professora Eli Queiroz de Oliveira

N

5.700,00

291.140,00

Total

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

Constatações:
3.1 Ausência de plano de aplicação de recursos da(s) UEx(s).

Fato:
As Unidades Executoras Associação de Pais Mestres e Amigos da EM
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Professora Valdemira Alves, Associação de Pais Mestres e Amigos da Escola Rosa Maria
Esperidião Leite, Unidade Executora da EM Professor Antônio Alves Lopes e Unidade
Executora do Colégio Municipal joselito Amorim não apresentaram o plano de prioridades
de aplicação dos recursos do Programa, em desacordo com o item c, inc III, art. 26 da
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Ata de Reunião das Unidades Executoras Associação de Pais Mestres e
Amigos da Escola Rosa Maria Esperidião Leite, Unidade Executora da EM Professor Antônio
Alves Lopes e Unidade Executora do Colégio Municipal Joselito Amorim.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 022-010/2018, de
09/05/2018, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA apresentou por meio do Ofício
nº 0143/2018 SEDUC/GAB, de 16/05/2018, a seguinte justificativa:
"Esta Secretaria solicitou a entrega das Atas das referidas Escolas: Escola joselito
Amorim, Escola Valdemira Alves, Escola Rosa Maria Esperidião Leite, Escola
Professor Antônio Alves Lopes, para comprovação de planejamento do uso dos
recursos do programa (PDDE)."

Foram apresentadas a equipe da auditoria do FNDE cópia das referidas atas
das escolas que continham os seguintes registros:
-

Escola Joselito Amorim, Ata de 12/12/2017:

depois de ter verificado as notas fiscais das compras realizadas, abriu a discussão
das necessidades de reprogramação dos valores, ainda não gastos, diante do disposto
a Presidente da Unidade executora resaltou também a necessidade de um tempo
maior na realização das licitações para não prejudicar a busca de melhores preços dos
materiais. Os participantes da reunião, entraram no consenso e decidiram
reprogramar as verbas no ano de dois mil e dezoito. Não havendo mais nada a tratar,
a professora... agradeceu a todos..." (SIC)
—

Escola Rosa Maria Esperidião Leite, Ata de 14/07/2017:

"... Considerando as sugestões dadas pelos participantes da reunião do ano anterior,
através de questionário, foi feito um levantamento dos materiais, equipamentos e
serviços considerados como prioridades para dar continuidade ao bom andamento dos
trabalho escolar." (SIC)
-

Escola Professor Antônio Alves Lopes, Ata de 20/12/2017:

com o objetivo de analisar e aprovar a prestação de contas do PDDE - Programa
Dinheiro Direto na Escola... o saldo constante de aplicação financeira fica
reprogramado para o exercício 2018, devido a vencimento da UEX, a nova presidência
e membro movimentarão posterior a atualização da conta. Sem mais, seguem em
anexo documentos..." (SIC)
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Análise da equipe:
Conforme manifestação apresentada, foram encaminhadas à equipe de
auditoria do FNDE as atas de reunião dos membros da U.Ex's listadas no campo
"Evidências", que tratam do recebimento, utilização, reprogramação e da prestação de
contas de recursos do PDDE, no entanto, não constam nenhuma definição quanto as
prioridades para o exercício de 2017;.
A ausência de plano de aplicação de recursos das Unidades Executoras,
contraria o que dispõe 0 item 0, inc III, art. 26 da Resolução CD/FNDE nº 10, de
18/04/2013, o qual determina que:

"...III às UEX:
—

(...)
e) exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando a comunidade
escolar participação sistemática e efetiva nas decisões colegiados, desde a seleção
das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento

do resultado do emprego dos recursos do programa...".

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.1.1 Á DIRAE

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.

Verificar

a

3.1.2 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às Eex. de sua rede de ensino, com Vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina a elaboração
do plano de aplilcação de recursos das Unidades Executoras de sua respectiva rede de
ensino.

3.2 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentada pela Unidade
Executora Associação de Pais Mestres e Amigos da EM Geraldo Dias de Souza, a descrição
dos produtos e/ou serviços adquiridos não estava com detalhamento suficiente para sua
perfeita identificação, sendo constatada nas notas fiscais, bem como nas respectivas
pesquisas de preços a ausência de quantidade, 0 tipo de material e dimensões dos
produtos/serviços pagos, em desacordo com o art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

13 de 29

RRNº 20/2018 IPREF MUN DE FEIRA DE SANTANA

ªs

In.
§

::

0”

Evidências:
Nota Fiscal Avulsa nº 001, de 24/12/2017, no valor de R$3.200,00, da
empresa Robson Bomfim Silva e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 71, de 31/03/2017, no
valor de R$170,00, da Empresa Marcelo Gomes Santos e Cia Ltda; Pesquisa de Preços para
Unidades Executoras Próprias (UEX) que acompanham as respectivas notas fiscais.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 022-010/2018, de
09/05/2018, a Unidade Executora da Escola Municipal Geraldo Dias de Souza encaminhou
por meio do Ofício nº 023/2018, de 14/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Venho através deste prestar esclarecimentos ao ofício recebido de nº 131/2018,
referente a prestação de contas do ano de 201 7, conforme documentação em anexo:

Nota Fiscal nº 71- Data 31/03/2017 referente à encadernação de 16 diários de classe
e 30 cadernos de planejamentos para os professores confeccionados em papel sulfite Valor R$ 170,00 ( cento e setenta reais);

Nota Fiscal nº 001- Data 24/02/2017 referente à fabricação e compra de 1 uma
cortina. (Altura total da cortina 3 metros, largura 12,85m, banda com altura de 95 cm,
tecido cetim azul)— Valor R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais)..."(SIC)

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela Unidade Executora corrobora a constatação.
Apesar da informação apresentada pela UEX. ter auxiliado a conclusão da
análise da despesa, não eliminou a constatação, tendo em Vista que a descrição do bem ou
serviço deve ser detalhado desde a elaboração da pesquisa de preços, bem como na emissão
da nota ﬁscal.
É necessário que se cumpre as normas, uma vez que na elaboração do
procedimento de aquisição a proposta deve conter todos os elementos capazes de definir o
objeto, de forma clara, concisa e objetiva, com precisão adequada para caracterizar o bem
ou o serviço, de modo a ofereçer parâmetros na definição de preços, bem como na análise
do gestor para a escolha da proposta mais vantajosa e quando na avaliação dos documentos
ﬁscais durante a liquidação da despesa e o respectivo pagamento.

A descrição precária dos produtos adquiridos inviabiliza a correta liquidação
das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64, 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 TCU 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 são necessárias à liquidação de despesas prevista nos
arts. 62 e 63 da Lei 4.320/196 ".
F

!

.

.A

,

giº

U
.

R.F.Nª 20/2018 / PREF MUN DE FEIRA DE SANTANA

14 de 29

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 A DIRAE
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

Verificar

programa.
3.2.2 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares de despesa na execução do PDDE.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2012
Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 580.859,49
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$4.108.616,93 (quatro milhões cento e oito mil e seiscentos dezesseis reais e noventa e
três centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 2572/2012, 8467/2014 e
9315/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 580.859,49 anotado no campo "montante
dos recursos transferidos" corresponde aos recursos transferidos referentes as obras do
Proinfâcia no exercício de 2012, sendo que os valores examinados referem—se aos recursos
financeiros, transferidos pelo FNDE à conta dos Termos de Compromissos nº 2572/2012,
8467/2014 e 9315/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromissos nºs 2572/2013, 8467/2014 e 9315/14,
referente a (ao):

- Inspeção 'in loco': verificação

da situação física das obras.
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Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC
inconformidades apontadas pela empresa.
—

e

tratamento das

Foram inspecionadas as obras de construção de 06 unidades de educação
do Proinfância, tipo 'B’ e Projeto 1 Convencional, com base nas informações
extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 12/04/2018, conforme segue:

infantil

Localizaçl'...
. .
Termo de
Vigencxa ID obra
Compromisso
da obra

v

2572/2012

Percentual

Rªíssª

Gasto

execução

.

.

.

Sltuagao
Em

24326

0
Caminho 40. 1.454.424,17 1.454.424,17 1.454.424,18 100A,

24327

Loteamento
França
Caribé.

1.449.873,26 1.449.873,26 1.449.873,25 100%

Em
.
funeionamento

gªiºlª Asª

2.330.109,35 403.008,00

0,00

0,00%

Em Licitação

Sªdªº R“

2.330.109,35 402.519,75

0.00

0.00%

Em Licitação

2.330.109,35 398.791,57

0,00

0,00%

Em Licitação

30/11/2018 1010973
1009066

'

01/08/2018

9315 l2 014

Global

enc1_d O

28/05/2017

8467/2014

Valor (R$)

funcionªmento

-

1009067

$$$;

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Registro de restrições e inconformidades no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no SIMEC Obras 2.0, em 16/04/2018, verificou—
se registros de "restrições e inconformidades" relacionados a execução das obras ID's 24327
- CEMEI Loteamento França Caribé e 24326 — CEMEI Caminho 40, pertinentes ao Termo de
Compromisso nº 2572/2012, em situação 'aguardando providência', desde a data de
07/06/2016, sem a devida adoção de medidas saneadoras por parte da Prefeitura, em
desacordo com o disposto no art. 10 da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
—

Evidências:
Tela do Sistema SIMEC - Obras 2.0, extraída em 16/04/2018, referente à Obra
ID 24326 CEMEI Caminho 40 e Obra ID 24326 — CEMEI Loteamento França Caribé,
conforme a seguir:
—

Termo de Compromisso nº 2572/2012

0:32 ID Item

Item

32:25::
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Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Não foi Aguardando
Providência
executado as telhas translúcidas da cobertura do pátio central.

186224

Inconformidade

07/06/2016

186225

Inconfomidade

07/06/2016

186226

Inconformidacle

07/06/2016

Serviços Complementares executados em desconformidade com
o projeto. Falta barras de PNE nos sanitários infantis.

186227

Inconformidade

07/06/2016

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
executado em desconformidade com o projeto. O SPDA não está Aguardando
circulada toda cobertura da creche, está só na cobertura do bloco Providência
administrativo e de alguns pontos dos blocos das creches.

186228

Inconformidade

07/06/2016

24325

Revestimentos executados em desconformidade com o projeto.
Não foi executada o revestimento cerâmico na moldura das
ALjanelas da fachada. A cerâmica foi substituída por pintura.

Instalações de telefonia executadas em desconformidade com o
projeto. Não executado os pontos telefônicos no bloco
.
administrativo.
Instalações de gás combustível executadas em desconfomiidade
com o projeto ou não executadas. Não foi executado o ponto de
.
, .
,
[gas da copa dos funcmnanos.
.

.

Aguardando
Providência
Aguardando
Providência

Aguardando
Provrdencra

Aºu ardan do
.
. .
Provrdencra

186229

Inconformidade

07/06/2016

303051

Inconformidade

09/10/2017

Castelo d água executado em desconformidade com o projeto.
A ardan do
Não foram executadas as venezianas metálicas de ventilação e as Prgõlvi dência
decorativas.

303052

Inconformidade

09/10/2017

Impermeabilização não executada ou executada em
Aguardando
desconformidade com & especiâcação. As calhas da cobertura
apresentam problemas na impermeabilizaçâo, causado intimação Providência
em diversas lajes da creche.

303053 Inconformidade

09/10/2017

Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a
Aguardando
especificação. Não foram executadas as divisórias em estrutura
de madeira laminada com vidro da área de repouso das creches I, Providência

II.
303054

Inconformidade

09/10/2017

Vedações elou divisórias executadas em desconformidade com a
especiíicação. Não foram executadas as partes de vidro das
divisórias da área de repouso da creche III

303055

Inconformidade

09/10/2017

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto.
Foram executadas esquadrias de aluminio nas janelas. 0 projeto
"determina esquadrias de ferro e alumínio para as regiões
litorâneas, que não é o caso dessa obra, localizado no sertão.

Aguardando
Providência

303056

Inconformidade

09/10/2017

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. Não
foi executada a esquadria IEF-28.

Aguardando
Providência

Inconformidade

09/10/2017

Vidros executados em desconformidade com o projeto. Foram
executados em todas as esquadrias de ferro vidro canelado. O
projeto determina vidro comum liso e vidro tempera liso
(esquadrias a baixo de 1.00 m do chão).

Aguardando
Providência

303058 Inconformidade

09/10/2017

303059

09/10/2017

.

24327

303057

305068

305130

Restrição

Restrição

Restrição

18/10/2017

19/10/2017

Instalações de telefonia executadas em desconformidade com o
[projeto. Não foi executada as instalações de telefonia.
[Em decorrência do monitoramento realizado por meio do Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec) e de supervisão realizada por empresa
contratada pelo FNDE, verificamos que existe uma grande
divergência entre o percentual de execução da obra informado
em vistoria pelo ﬁscal do estado responsável pela obra (130,12%)
e o da empresa de supervisão (98,60%).

Aguardando
Providência

Aguardando
Providência

Aguardando
Providência

ALERTA GRAVE Através da visita, in loco, realizada pela empresa
supervisora do FNDE, OS de nº 46324412017, ID 24327, PAC 2 CRECHE/PRE-ESCOLA 012, a obra foi sinalizada por conter um A uardan d o
problema grave. As infiltrações nas lajes e marquise do bloco
Pgovi d é n ci a
..administrativo e do bloco de pedagógico do lado esquerdo (vista
frontal) estão comprometendo a estrutura de concreto armado e
com o tempo pode ocorrer o colapso dessa estrutura.
Observa-se graves problemas de infiltração nas lajes da
edificação. A intiitração reduz a vida útil da edificação e pode
causar diversos problemas relacionados a funcionalidade da
ediíicação, podendo chegar ao colapso da estrutura. E
importante ressaltar que a água gera manifestações patológicas
no concreto e na armadura das estruturas.

Aguardando
Providência

Relatório fotográfico da Obra ID 24326 CEMEI Caminho 40 e Obra ID 24326
CEMEI Loteamento França Caribé:
—

—

gi
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Sala de aula da Creche - Loteamneto França Caribe ID 24327 - ID
24326.

Pátio da Creche Loteamento França Caribe

-ID 24327

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 022-002, de 07/05/2018, que
solicitou justificativa quanto ao fato apontado, até o fechamento do presente Relatório a
Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA, não apresentou nenhuma manifestação.
—

Análise da equipe:
Conforme verificado no SIMEC

-

Obras 2.0, constam apontamentos de
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inconformidades" referentes à execução das obras de construção das unidades
do Proinfância sem a devida manifestação e/ou adoção de providências por parte da
Prefeitura, contrariando o disposto no art. 10, da Resolução CD/FNDE nº 13, de 08/06/2012,
alterada pela Resolução CD/FNDE nº 07, de 05/08/2015, que estabelece critérios de
transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2, conforme segue:

"restrições

e

"...Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da
evolução física da obra, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, módulo Obras 2.0, e aprovado pela equipe técnica do
FNDE ...".
—

Contudo, a Prefeitura não se manifestou acerca das medidas efetivas para
promover a regularização dos fatos apontados no SIMEC.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.1 . 1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, adotando medidas junto à Prefeitura
Municipal de Feira de Santana-BA, que garantam o saneamento das inconsistências
(restrições e inconformidades) tendo em vista que as obras se encontram em
funcionamento, adotando ainda, se necessário, iniciativas Visando resguardar os cofres da
Autarquia.
4.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2.0, bem como,
inspeções realizadas in loco nas obras do PROINFÃNICA ID: 1010973 CMEI Asa Branca,
ID: 1009066 - CMEI Aviário e ID: 1009067 CMEI Bairro Tomba verificou—se que a
Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA não inseriu no SIMEC-Obras 2.0 nenhuma
documentação pertinente a execução das obras citadas, em desacordocom os dispostos no
inciso III, do art. 25, letra "f" e ”o" e inciso III do art. 5º da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.
—

—

Evidências:
Tela do Sistema de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação SIMEC, Obras 2.0, extraída em 11/05/2018 e inspeções in loco realizada em
07/05/2018, nas obras do PROINFÁNICA ID's: 1010973 - CMEI Asa Branca, 1009066 CMEI
seguir:
a
Aviário e 1009067 CMEI Bairro Tomba, conforme relatório fotográfico
-

A

lª
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Creche Asa Branca ID 1010973.

Creche Bairro Tomba ID 1009067.

~

Creche Asa Branca ID 1010973.

Creche Aviário ID 1009066.

Creche Aviário ID 1009066.

R.F.Nº 20/2018 IPREF MUN DE FEIRA DE SANTANA

Creche Aviário ID 1009066.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 022-012/2018, a Prefeitura
Municipal de Feira de Santana-BA apresentou por meio do Of.SEDUC/Manutenção Escolar
nº 148/2018, de 11/05/2018, a seguinte justificativa:
—

inserção dos documentos foram feitas as solicitações de
desbloqueios das obras, que até presente data estão aguardando análise do
FNDE. A aba "Contratação" só poderá ser preenchida após a análise e

"...Após

a

deferimento da solicitação de desbloqueio...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada coorobora a constatação.
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 07/05/2018,
verificou-se que com referência as obras do PROINFÃNICA ID: 1010973 - CMEI Asa Branca,
ID: 1009066 CMEI Aviário e ID: 1009067 - CMEI Bairro Tomba registravam-se a situação
das obras como: "Licitação", no entanto, em inspeções "in loco" realizadas pela equipe da
auditoria do FNDE, nas referidas obras, constatou—se que as mesmas encontravam-se em
execução, conforme levantamento fotográfico contido no campo "Evidências" deste
relatório, caracterizando que as informações pertinentes ao andamento das obras não foram
devidamente inseridas no Sistema SIMEC.
—

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que está aguardando o
desbloqueio do Sistema SIMEC—Obras 2.0 pelo FNDE para a regularização quanto a
inserção dos dados pertinentes à execução das obras, a solicitação de acesso ao Sistema
SIMEC somente foi implementada pela entidade após a notificação da equipe da Audotiria
FNDE.

A ausência de inserção dos dados da execução das obras no SIMEC prejudica
e o monitoramento por parte do FNDE quanto à regularidade da
acompanhamento
o
execução dos recursos repassados à conta do PROINFÃN CIA, contrariando a letra "f", do
item III, do art 5º da Resolução CD/FNDE nº 13/2012, que determina a obrigatoriedade ao
~~
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executor em manter atualizado os registros da execução das obras no Sistema SIMEC,
cíentificando o FNDE sobre a consecução do objeto conforme previsto, por meio dos dados e
infomações no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.
Considerando que os Termos de Compromisso encontram—se com prazo de
vigência próximo de expirar e as obras se encontram em etapas preliminares de execução
física, deve a DIGAP avaliar sobre tal compatibilidade, de forma a garantir a regular
execução das obras, nas forma pactuada com o FNDE.
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIGAP
Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
1- Avaliar a situação apontada, adotando providências com vistas a garantir
que as informações pertinentes às obras apontadas no campo "Evidências" mantenham-se
tempestivamente atualizadas, na forma prevista nas normas do programa.

2- Avaliar sobre a compatibilidade entre a execução física e o atual prazo de
vigência das obras apontadas no campo "Evidências", de forma a garantir a regular

finalização das mesmas na forma pactuada no Termo de Compromisso.

4.3 Auséncia de restituição de saldo de recursos do Programa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória das despesas verificou-se
que não foram devolvidos ao FNDE, após o término da execução das ações do Programa, o
saldo no valor de R$ 72.046,56, existente na conta específica Conta nº 113554-6, Agência nº
0041-5, do Banco do Brasil SA, pertinente ao Termo de Compromisso nº 2572/2012
(vigência 28/05/2017), em desacordo com o Art. 89 da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012.

Ressalta-se que conforme consulta realizada no Sistema de Gestão de
Prestação de Contas - SIGPC/FNDE, em 07/05/2018, consta a situação da respectiva
prestação de contas como "Não Liberada".

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente nº 11.3554—6, Agência nº 041-8, do
Banco do Brasil, específica do Programa.

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria SA nº 022-002, de 07/05/2018, que
solicitou justificativas quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
relatório, a Prefeitura Municipal não apresentou nenhuma manifestação.
—

n
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Análise da equipe:
Em consulta aos extratos bancários da conta específica do Programa, bem
como no Sistema SIMEC, Obras 2.0, em 16/04/2018, referente às Obras ID 24326 — CEMEI
Caminho 40 e ID 24326 — CEMEI Loteamento França Caribé, pertinentes ao Termo de
Compromisso nº 2571/2012, cuja a vigência encerrou em 28/05/2017, verificou—se que a
Prefeitura Muncipal não devolveu ao FNDE o saldo remanescente na conta específica, no
valor de R$72.046,56, contrariando o disposto no art. 23 e 0 Parágrafo único da Resolução
CD/FNDE nº 13/2011, 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 30 (trinta) dias a contar
do término do prazo estabelecido no artigo 11.

Parágrafo único. Caso a(s) obra(s) seja(m) concluída(s) em período inferior ao
estipulado no art. 11, o prazo referido no caput deste artigo será contado a partir da
conclusão do objeto do Termo de Compromisso...".

Desta forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.3.1 A DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Prefeitura com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo em vista o
saldo remanecente da execução dos repasses realizados pelo FNDE à conta do Termo de
Compromisso nº 2572/2012, não restituído ao FNDE.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2012

Objeto do Programa: Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares
disponibilizadas nas instituições de ensino, em especial na educação básica, e sua
permanência com sucesso na escola, através de apoio financeiro para materiais didáticos e
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 1.515.184,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Plano de Ações Articulada - PAR, correspondente a amostra no valor de R$ 265.997,42
(duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois
centavos), referentes à Subação Aquisição de Mobiliários Escolares (conjunto aluno e
conjunto professor), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 3793/2012 e 3254/2014.
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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 nºs 3793/2012 e
3254/2014, referente a (ao):
—

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

Análise da despesa: empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, movimentação
financeira.
—

Foram inspecionados os mobiliários escolares (conjunto aluno e professor)
conforme segue:

Item

.Escola

CJA

—

"Quantidade
04

Maria
Esperidião
Lelte

"Total R$

I

-

conjunto aluno
vermelho

EM Rosa

"R$ Unitário

30

142,85

3.571,25

2

196,00

392,00

30

142 , 85

4 . 285 , 50

45

142 , 85

6 . 428 , 25

CJP _ 01 _

Conjunto
Professor

EM Professora

CIAC 04 _1
conjunto & uno
Martins Daltro vermelho
Coelho

Mªriª Amªiª
EM Luis

Albertº dª

CIA— 0t4 -1

conjun o a uno
Associação
..
vermelho
Uniao e Força

Total

114.677,00

transferidos à conta do Termo de Compromisso nº 03254/2014,
em 03/03/2015, ainda não foram utilizados pela Prefeitura Municipal e, consequentemente,
não foram realizadas inspeções dos mobiliários escolares.
Os recursos

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
5.1 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, pertinentes ao Termo de Compromisso nº

4/)
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3254/2014, cuja vigência expira em outubro de 2018, em desacordo com o disposto no item
I, do referido Termo de Compromisso.

Evidências:

Extratos do SIGEF

e

da conta específica do Programa, extraída em

07/03/2018, conforme quadro abaixo:
ermo de

do repasse
FNDE

Corrente
106.651,71

015

106.651,71

15/01/2016

13.203,42

-

128629-3

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 022—006/2018, em
09/05/2018, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA apresentou por meio do Ofício
SEDUC/FINANCEIRO nº 056/2018, de 16/05/2018, a seguinte justificativa:
"...Esta Secretaria confirma que não utilizou os recursos, mas que possui grande
interesse em utilizá-lo. Entretanto, o FNDE não realizou nenhum pregão para
aderimos às atas de registro de preço.

Salientamos que houve várias tentativas de realizarmos adesão, porém, as
informações por contato telefônico foram insuficientes e informaram que teríamos
que realizar licitação própria através da 8.666/96, com o mesmo valor presente nos
Termos de Compromisso. Valores esses defasados diante de pesquisas de preço
atuais.

Aproveitando a oportunidade, solicitamos orientações de como devemos proceder
para utilizar o saldo do recurso...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A Prefeitura Municipal informou que tem interesse em utilizar os recursos
repassados à conta do programa, no entanto, em razão dos valores pertinentes as ações
previstas no termo de compromisso encontrarem-se defasados diante de pesquisas de preço
atuais, solicita ao FNDE orientações quanto a utilização desses recursos.
Em pese a justificativa apresentada, verificou-se que os saldos financeiros
provenientes dos recursos repassados pelo FNDE, ocorreram em 03/03/2015 e 15/01/2016,
à conta do PAR/Mobiliário, no valor de R$ 257.974,60. No entanto, até a data da realização
desta auditoria, nenhuma despesa em prol da execução da ação pertinente foi realizada
pela Prefeitura, fato que prejudica tanto a eficácia do Programa quanto a clientela a ser
beneficiada, contrariando o disposto no Item I do referido Termo de Compromisso, que
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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:
5.1.1 A DIGAP

Para análise

e

providências cabíveis quanto às constatações abaixo:

Avaliar imediatamente a situação apresentada, adotando medidas junto à
Prefeitura Municipal de Feira de Santana-BA 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.
1-

2- Levantar casos similares ao ora apontado por esta Auditoria Interna, de
forma a identificar e evitar que recursos do programa fiquem parados por longos períodos
nas contas correntes da prefeitura sem a devida aplicação no objeto pactuado.

6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
específicos
itens
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.
6.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, e
5.1, 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. Na constatação referente ao subitem 2.1, 3.1 e 3.2 & 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 programa, se
assim entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a
fiscalização acerca das iniciativas que adotaram.

6.4. 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.
6.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
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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.
6.6. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos.

7. Encaminhamento:

7.1. a 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.
7.2. DIRAE: a) 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 6.3 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1
e 3.2.1, 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 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. 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; e 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 3 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
—

7.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 4 (PROINFÃNCIA); 5 (PAR/Mobiliário) atentando para o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 4.1, 4.2 e 5.1, 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 c) para considerar as questões apontadas neste
relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento
\
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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 CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 5 - 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 para o subitem 4.3.1; e
7.7. à Prefeitura do Município de Feira de Santana/BA, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitem 2.1.1, 3.1.2 e 3.2.2, ficando consignado que não há necessidade
deste ente apresentar respostas ao FNDE.

Em 12/06/2018

~

AUDIT/CORAP/DIVAP

~~
AUDIT/CORAP/DIVAP

AUDlT/CORAP/DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 20 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se ao Senhor Auditor-Chefe para apreciação.

Emi/_íj lﬂ
~Coor

dor da CORAP gibstítuto

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 0908949).

Em É_/_3'_/ ( É;

/
Auditor-Chefe
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