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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 32 [2018

PREF MUN DE ARACAJU SE

Auditoria realizada no periodo de 24/09/2018 a 05/10/2018, 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 relacionadas, 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 - OS. nº 165/2018,
referente ao item 57 do anexo V, do PAINT 2018;
—

Anahsado por:

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercício 2017 - OS. nº 166/2018, referente
ao item 58 do anexo V, do PAINT 2018;

—

Analisado por:
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 a 2017 - OS. nº 167/2018,
referente ao item 59 do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Anansado por:
Plano de Ação Articulada PAR/Subação Mobiliário Escolar, exercícios 2012
nº 168/2018, referente ao item 60 do anexo V, do PAINT 2018;

Analisado

e

—

—

2014 OS
—

por:e

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

Municípios

e

alimentares.

:
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 307.815,40
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$ 490.463,87 (quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e três
reais e oitenta e sete centavos), referente aos meses de março, maio, junho, outubro
novembro e dezembro,
FNDE

à

—

Cabe esclarecer que o valor de R$ 307.815,40, anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos à conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, referente ao exercício de 2017, sendo que os
valores examinados referem-se à totalidade dos recursos transferidos à conta do Programa
no exercício de 2017 e saldo remanescente do exercício de 2016.

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

- Controle Social:
contas
—

e

atuação do Conselho, constituição do Conselho, parecer de prestação de

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 Nutricíonista/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 29 unidades escolares da rede de ensino do Município
de Aracaju/SE, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

~

Códi

~
~
~~
~
~
Arthur

~28031660
~~~

8026446

~28033744
~28032403
8031687

~
~~

28032560

~

~~

Escola
do Rosario

Prof. Laonte Gama da Silva
Pa a não Paulo

Il

I Irene Romão de Brito
F Prof. Diomedess Santos da Silva

1

Prof. oao Batista Dou
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I

Código

~
~
I28019946

IIEMEI José Garcez Vieira

[28017579

EMEF Presidente Vargas

28018907

EMEF Profª. Maria Thetis Nunes

28018990
28018281

~

Escola

II

I

I

[EMEF Santa Rita de Cássia
[EMEF Dr. Carvalho Neto (Prof Aricio Fortes)

28021380

EMEF José Carlos Teixeira

428019210

EMEF Elias Montalvão

28019270

EMEF Tenisson Ribeiro

IS/N

EMEI Dr Calumbi (Creche nova fora do Censo Escolar)

~
~

[

[

28018753

[[EMEF Juscelino Kubstchek

[

28026551

[[EMEF Joao Teles Menezes

[

[28027825

[EMEF Ministro Geraldo Barreto
EMEF Monsenhor joão Moreira Lima

I28017153

I

I

28031 121

EMEF Deputado Jaime Araújo

28017447

EMEF Olga Benário

28019075

IEMEF José Antonio Costa Melo

[28017501

EMEF Sabino Ribeiro

[

[28019253

EMEF Otília de Araujo Macedo

I

~

I28033752

28018265

IIEMEF Etelvina Amalia De Siqueira
EMEF Prof. Alcebíades Melo Vilas Boas

28075404

EMEF Núbia Marques

[28018630

EMEF Dom josé Vicente Tavora

[28019490

EMEF Maria da Gloria Macedo

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
1.1 Ausência de cardápio elaborado por nutricionista habilitado.

Fato:
A Prefeitura Municipal utilizou os recursos da Programa Nacional de
Alimentação Escolar exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar. os quais não estavam contemplados no cardápio elaborado pela
nutricionista responsável técnica do Programa, em desacordo com o disposto no § 39 do art.
14 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:

Cardápios apresentados pela Prefeitura Municipal, Controle de
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Fonrnecimento de Gêneros da Agricultura Familiar
em resposta & Solicitação de Auditoria.

e

Ofício nº 1597/2018, de 04/10/2018

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-007, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
"...O cardápio da Alimentação Escolar, praticado nas unidades de educação do
município de Aracaju, foram planejados pela equipe técnica de nutricionistas da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e assinado pela Responsável Técnica. O
cardápio citado é executado pela empresa terceirizada VBX — Menezes e Serviços de
Conveniência LTDA, ou seja, a empresa é responsável pelo fornecimento de gêneros
e mão de obra necessários para execução do cardápio.
Os gêneros adquiridos com recurso federal tem destinação as entidades filantrópicas
conveniadas, no entanto, os gêneros provenientes da Agricultura Familiar, além das
entidades, são entregues nas escolas da rede municipal para serem oferecidos como

lanche extra, em horários diferenciados aos das refeições do cardápio executado pela
empresa VBX. Os alimentos ofertados como lanche extra foram apenas frutas e bebida
láctea.
A gestão escolar foi orientada pela COAE (Coordenadoria de Alimentação Escolar),
que este lanche extra pode ser oferecido no inicio do turno das aulas, na chegada dos
alunos a unidade, ou ao final do turno, ou seja, antes da saída dos alunos. Também é
responsabilidade da gestão escolar a administração desses gêneros na escola, assim
como o planejamento de sua distribuição.

No entanto, será elaborado cardápio específico para os gêneros da Agricultura
Familiar para auxiliar o gerenciamento da distribuição desses alimentos na escola.

Análise da equipe:
Os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar são entregues pelas
fornecedores diretamente nas escolas da rede municipal e filantrópicas, conforme

planejamento definido pela Responsável Técnica.
O fornecimento da alimentação escolar com gêneros oriundos da Agricultura
Familiar aos alunos da rede municipal são executados pelos gestores escolares que definem
o horário da distribuição no início ou encerramento do turno escolar, ou seja, em momento
distinto da alimentação principal fornecida por empresa terceirizada.

Ocorre que a alimentação escolar com gêneros oriundos da Agricultura
fornecida sem um cardápio elaborado pela nutricionista Responsável Técnica,
não sendo definido, inclusive, & percapita & ser servida, contrariando o disposto no 5 39 do
art. 14 da Resolução CID/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que estabelece:

Familiar

é

"...Art 14 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

X
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sustentabilidade, sazonalidade

e

diversificação agrícola da região

e na

alimentação

saudável e adequada.
(...)

nutricionista responsável técnico a definição do horário e do alimento
adequado a cada tipo de refeição, respeitada a cultura alimentar..."

539 Cabe ao

Dessa forma, permanece a constatação.
1.1.1 Á

.

Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, em especial às atribuições do nutricionista responsável técnico,
quanto a elaboração de cardápio para alimentação escolar, com utilização de gêneros
oriundos da Agricultura Familiar.
1.2 Número de nutricionistas inferior ao mínimo estabelecido pelo
Conselho Federal de Nutricionistas.

Fato:
Para o atendimento aos 31.698 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e oito)
alunos matriculados na educação básica, a Prefeitura Municipal emprega apenas 6
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, â 29 da Resolução nº 26, de 17 de junho de
2013 ele o Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do Conselho Federal de Nutrição.

Evidências:
Ofício nº 1597/2018, de 04/10/2018, em resposta & Solcitação de Auditoria,
com anexo Relação de Funcionários da Prefeitura Municipal lotados na Secretaria de
Educação, específico no cargo de nutricionista

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036—007, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
"...O quadro técnico, composto por 6 nutricionistas (] responsável técnico e 5 quadro
técnico), presente na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) foram referentes a
concurso realizado em 2008 pela Secretaria de Administração do Município para
preenchimento de cargos da Secretaria de Saúde, no entanto a nomeação das
nutricionistas ocorreu no ano de 2012, com lotação desses profissionais na Secretaria
de Educação.
A SEMED não dispõe do cargo de nutricionista, no entanto está sendo elaborado
estudo técnico quanto a viabilidade e vantajosidade para criação desse cargo, &Qytras
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opções, dentro dos parâmetros legais, para suprir essa necessidade. Inclusive já em
diálogo com O Sindicato da categoria.

Serviço da Alimentação Escolar do município de Aracaju dispõe ainda da equipe
técnica da Empresa terceirizada, composta por nutricionistas e técnicos de nutrição
que complementam as atividades de supervisão e controle de qualidade da
alimentação oferecida.
O

Ressalto que a equipe técnica de nutricionistas faz acompanhamento diário dos
serviços realizados nas unidades escolares, como preparo e distribuição das refeições,
além de atividades referentes à avaliação nutricional dos escolares, desenvolvimento
dos projetos de educação nutricional, aplicação dos testes de aceitabilidade] sendo
estas atividades inerentes ao nutricionista de acordo com a resolução CFN nº
465/2010, Cumprindo as exigências pertinentes à alimentação escolar....“

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que está sendo implementado estudo para viabilização de criação e lotação de

profissionais de nutrição no quadro da Secretaria de Educação, a disponibilização de apenas
06 (seis) nutricionistas para atuar no Programa contraria a determinação do é 29 do art. 12º
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
numéricas mínimos de referência, por entidade executora, para a educação básica:

Nº de Alunos

Nº de Nutricionistas
~

~

Até 500

[

[
|

501 a 1.000

1.000 a 2.000

H

]]

2.501 a 5.000

|

1

RT 30 horas

30 Horas

1

RT + 1QT

][

30 Horas

1

RT + 2QT

"

30 Horas

1

RT + 3QT

||

30 Horas

~

|

|

30 Horas

fração de 2.500 alunos
~

~

[|

1RT+3QTe+OlQTacada

.

Acuna de 5.000
~

~

~

H

Carga horária
Técnica Mínima semanal
recomendada.

~
~

~

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...".

Considerando os dados do censo escolar atualmente as nutricionistas atendem
aproximadamente 31.698 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e oito) alunos. A Entidade
conta atualmente com apenas 06 (seis) nutricionistas e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 27 (Vinte e sete) nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro técntíxco de
x
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nutricionistas condizente com

a quantidade de alunos atendidos pelo Programa,
impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela
Prefeitura Municipal de Aracaju/SE 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 DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal 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. 12, 5 29 da
Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 ele o Art. 10 da Resolução CFN 465/2010, do
&

Conselho Federal de Nutrição.

1.3 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

Fato:
Conforme inspeção "in 1000“ realizada nas instalações disponibilizada ao
Conselho de Alimentação Escolar, verificou—se a ausência de condições de trabalho, tendo
em Vista a inexistência higienização, teto sem proteção por meio de forro para isolamento
térmico, bloqueio de poeiras e outras sujidades, bem como infestação de pássaros, em
desacordo com o disposto no inciso I do art. 36, da Resolução (JD/FNDE nº. 26, de
17/06/2013.

Evidências:
Ata referente à reunião com o CAE, em 24/09/2018 e visita in loco, na sala
destinada ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, conforme relatório fotográfico.

'
'
'“
4" '
- SE,
1572 - Sui-SC.Br--ll,
lei)-IO.
R.
48015—280
ª-fglpc. Ar.-caju
49015
“º. Blª-s",
'

~

Sala do CAE . Entrada

'

R.

Ritchie. 1572 Suissa. Aracaju - SE, #9015-260, Bruil, Strgipe,
Brªsil ' 49015_250
—

'

Sala do CAE - Ausência do forro e ou proteção.
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4904:

R. Riachão, 1572

.

ao. aàlãfzs;rsg3:.fªáâ=Í—Égí1s 'so

- Suissa, Aracaju - SE, 49015-260, Brasil, Sergipe,

555":

49015-260
v_

Sala do CAE

—

Ausência de higienização,

Sala do CAE

-

,

_

,

,

v

v

..

Ausência de higienização.

~

R.

~

iachio, 1572 Suissa, Anmju - SE, 49015-260, Basil, Sergipe.
Brasi, 48015460
—

R. Riachão, 1572

—

Suissa, Amcaju - SE, 49015-260, Brasil, Sergipe,

Brasil, 49015—260

m.—

da do CAE - Ausêucm

Sala do CAE - Equipamento com funcionamento precário,

de higienização,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-004, de 25/09/2018, 0
Conselho Municipal de Alimentação Escolar — COMAE, apresentou por meio de documento
sem número e sem data, a seguinte justificativa:

Informamos que este Conselho vem enfrentando há mais de 04 anos dificuldades
para o seu pleno desenvolvimento, devido ao descumprimento do [Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17 dejunho de 2013] inciso II, alínea ””d recursos financeiros,
alínea ”b” possui um computador e uma impressora mas com problemas usuais e
alínea ”“,a a sala disponível não possui refrigeração, () forro do teto foi retirado,
possibilitando a entrada de pombos que diariamente deixam suas fezes, ou seja, e [sic]
um ambiente insalubre. E, finalmente alguns conselheiros os quais são funcionários
públicos encontram resistências nas participações das reuniões ordinárias e nas
visitas de fiscalizações. Informamos que a Alimentação Escolar em Aracaju foi
Terceirizado [sic] em Agosto [sic] de 2014 e nos ressentimos de treinamento para
realizar tanto as flscalz'zações quanto o parecer da Prestação de Contas do recurso
oriundo do FNDE.
—

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036—007, de 01/10/2018, a
de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018, de

Prefeitura Municipal
04/10/2018,

&

seguintejustifícativa;

&

x

'-

Xx

,.

t..

._
_4

&
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"...A Secretaria Municipal de Educação vem atendendo todas as solicitações do
Conselho, avaliando os pedidos e sempre prezando pelo bom andamento da máquina
pública, garantindo as condições para o desenvolvimento das atividades do Conselho.

Em Março do presente ano ocorreu um incidente no prédio da SEMED situado na Av.
Pedro Paes Azevedo, no bairro Grageru, onde tica instalada a sala do CQMAE. Nesse
prédio houve problemas em relação ao forro de gesso, que foi retirado de todas as
dependências do prédio.

Após o incidente, e em conversa com o Conselho, ficou decidida a retirada do mesmo
do local, sendo disponibilizada uma sala na Rua Campos, para as reuniões do mesmo,
além da garantia de transporte para locomoção dos conselheiros, materiais,
computador e etc.
Como medida saneadora, a SEMED está executando processo de locação de imóvel
para comportar o referido Conselho, no entanto, enquanto o processo de locação do
novo local para suprir a estrutura completa do Conselho, não finaliza, pois requer
apreciação por parte de outros órgãos da PMA como: EMUBB, COGEST, PGM, fora
disponibilizada sala de reuniões no prédio situado na Rua Campos, 152, bairro São
josé, devidamente climatizada, assim como os computadores da COAE ficaram a
disposição do Conselho.
A sala disponível no prédio da Av. Pedro Paes Azevedo permanece fechada, passando
por limpeza semanal periódica, no entanto, quando solicitada a sala pelo COMAE', é
solicitada higienização criteriosa pela funcionária responsável.

Análise da equipe:
O Conselho de Alimentação Escolar informou que não foi disponibilizado apoio
pela Prefeitura Municipal, sendo que, o computador e a impressora tem problemas e a sala
é um ambiente insalubre. A Prefeitura Municipal informou que está realizando processo de
locação de imóvel para comportar o Conselho de Alimentação Escolar e de forma provisória
foi disponibilizado uma sala de reuniões no prédio da Secretaria de Educação, para as
atividades do CAE.

Em que pese o compromisso da Entidade em envidar esforços para solucionar
é importante ressaltar que a ausência de disponibilização de
infraestrutura adequada que possibilite ao conselho na realização de suas atribuições,
contraria o disposto no inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE nº. 26, de 17/06/2013.
as

falhas apontadas,

”...I garantir ao CAE, como órgão deliberativo, de fiscalização

e de assessoramento,
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; o) 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."
—

a
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Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante à
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.
1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda

e

conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em vistorias realizadas nas unidades escolares, foi verificado escolas com
depósitos de gêneros alimentícios com pouca ou nenhuma ventilação, deficiência de espaço,
alimentos guardados em armários fechados, como também armazenamento de outros
materiais alheios & alimentação, 0 que pode acarretar a contaminação dos produtos
estocados; conforme apresentado no quadro no campo "Evidências", em desacordo ao
estabelecido no art. 33, da Resolução CD/FNDE nº 26/06/2013.

Verificou-se ainda, que nas instalações da cozinha da EMEF Olga Benário a
pia composta de duas partes, em mármore, encontram-se com rachaduras, Geladas, com
risco de soltura, sendo que uma das peças encontra-se sem a cuba,

Evidências:

~

Visita in loco nas unidades escolares, conforme relatório fotográfico:
Escola
EMEF Prof. Diomendes

“Verificação
S.

Silva

~

Depósito sem ventilação

EMEI Prof. João Batista Douglas de Souza

Itens alheiras à alimentação escolar
material de limpeza

EMEF Dr. Carvalho Neto

Armazenamento em armarios de aço
fechado

EMEF José Carlos Teixeira

Depósito fechado sem ventilação

EMEF Elias Montalvão

.

—

.

“Ausência de tela milimétrica na janela

EMEF Presidente juscelino Kubitschek

itens alheios a alimentaçao escolar
pertences pessoais

_

EMEF joão Teles Menezes

ltens alheios a alimentaçao escolar
pertences pessoais

—

EMEF Monsenhor joão Moreira Lima

Itens alheios à alimentação escolar
material de limpeza

EMEF Dep. Jaime Araújo

Itens alheios à alimentação escolar —
vasilhames de gás de cozinha
Ausência de tela mílimétrica na janela

.
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~

Itens alheios à alimentação escolar material de limpeza, vasilhame de gás de
cozinha

EMEF Sabino Ribeiro

Itens alheios a alimentação escolar material de limpeza, vasilhame de gás de
cozinha
Ausência de higienização de depósito

~

~

EMEF Ótflia Araújo Macedo

~

EMEF Prof Alcebíades M. Vilas Boas

Itens alheios à alimentação escolar —
pertences pessoais
Ausência de tela milimétrica na janela

EMEF Prof Nubia Marques

Itens alheios à alimentação escolar
pertences pessoais

EMEF Dr' Carvalho Nero ' Armazenamento em Arma º de Açº
Fechado

'

~

,

q

';

'

~

EMEF Elias Montalvão

-

Ausência de Lela milimém'ca

”ªª"

”ª—

EMEF joão Batista Douglas de Souza Itens alheios
—

~

,

EMEFJosé Carlos Teixeira

-

,

.

~

—

~

,

Depósito sem ventilação

~

]
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à

L.
~

EMEF Olga Banana
danos pessoais

-

Pia sem a cuba e com rachaduras - risco de

~

EMEF Prof Diomedes

S.

Silva - Deposito sem ventilacao

~~~ ~
EMEF Sabino Ribeiro - Itens alheios Gas de cozinha

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-012, de 04/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1612/2018,
de 09/10/2018, a seguinte justificativa:

”..E importante considerar que as edificações escolares do município de
Aracaju, são, em sua maioria, antigas. Atualmente, a alimentação escolar é
mais completa e complexa em sua execução e administração, além das

X
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exigências da legislação sanitária e de Boas Práticas que vêm se modificando
ao longo do tempo. Sendo assim, a estrutura das escolas vem se adequando o
quanto possível para atender a todas as exigências.
Em relação à verificação relacionada à falta de ventilação nos depósitos ,de
alimentos leve—se em consideração a estrutura antiga das unidades escolares,
no entanto, será solicitada a verificação pelo setor de engenharia, avaliando a
possibilidade de colocação de cobogó, devidamente protegido para possibilitar
a melhor ventilação do espaço.

Ressalto que a instalação de telas milime'tricas, também evidenciada, será
realizada através de contrato de manutenção de esquadrias. que está previsto
para ser publicado. Sendo que o procedimento está em planejamento,
verificando unidades escolares que serão contempladas, avaliando os espaços
para posterior autorização do serviço pela gestão municipal.

No que concerne ao armazenamento e armários de aço fechados, essa foi a
alternativa para unidades escolares que dispunha de locais de armazenamento
pequenos e/ou ausentes, porém já foi solicitado a empresa terceirizada,
executora dos processos da alimentação escolar, a colocação e estantes
modulares de polietileno para armazenamento desses gêneros e essa troca
esta' sendo realizada de forma gradativa.
Como supracitado, é a empresa terceirizada que executa o cardápio planejado
através das merendeiras que ocupam os postos e trabalho em cada unidade
escolar, no entanto, a estrutura da escola não contempla vestiários, como
seria exigido na legislação de Boas Práticas de Produção. Para tanto,
solicitaremos à empresa responsável caixa organizadora com tampa e trava

para

a

guarda dos pertences pessoais, evitando

a

possibilidade de

contaminação dos alimentos estocados.

Para armazenamento dos produtos de limpeza, a empresa terceirizada é
orientada a evitar seu acondicionamento no mesmo espaço de estoque de
alimentos, evitando a possibilidade de contaminação cruzada, no entanto, em
algumas escolas isso não é possível. Nesses casos, será exigida a colocação
desse material em baldes grandes e com tampa, identificado, fora do ambiente
de armazenamento de alimentos.

já

em relação aos vasilhames de gás de cozinha, reitero que sua presença na
escola é uma medida de segurança para prese ar a agilidade na reposição, não
interferindo na execução do cardápio. No entanto, será realizada reunião com
equipe diretiva e representante da empresa terceirizada ara colocação desse
vasilhame em espaço mais adequado.

Para a verificação realizada na EMEF Olga Benário, informo que o serviço de
troca da bancada já foi solicitado, avaliado e autorizado pela gestora da pasta,
sendo o serviço programado para a terceira semana do mês de outubro.
Evidencio que a bancada de mármore será trocada por uma bancada de aço
inoxidável, com duas cubos. de lavagem, que está adequada às armas
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sanitárias da legislação vigente, facilitando os procedimentos de limpeza e
higienização

.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

Em que pese a Prefeitura Municipal informar que está tomando providências
com vistas às irregularidades apontadas, o armazenamento, a guarda e conservação dos
gêneros alimentícios em locais inadequados contraria o disposto no § 49, do artigo 33 da
Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, determina que:
",..Cabe às EEx. ou às UEX. adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a
estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico—
sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa."

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, para que apresente a
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a regularização da
situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e armazenamento de gêneros
alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo evidências do item correspondente do
relatório.

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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 201.280,00
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$ 524.730,00 (quinhentos e vente e quatro mil, setecentos e trinta
reais), referente às U.EX'S, relacionadas no quadro demonstrativo do campo “Informação".
—

Informação:
‘\
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englohâªam a
x,
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verificação das ações pertinentes

a

aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no

exercício de 2017, referente a (ao):
Inspeção nas escolas: verificação 'in loco’ Plano de prioridades das UEx's, equipamentos
adquiridos e serviços realizados;

—

Análise da despesa: prestação de contas da UEX

—

e

movimentação financeira.

Foram inspecionadas 37 unidades escolares, conforme segue:
Nº Código INEPHUnidade Executora

IInspecionadal Valor repassado R$
30.340,00

1

28031954

Conselho Escolar da EMEF Oviedo Teixeira

S

2

28018753

Conselho Escolar da EMEF Juscelino Kubitschek

S

24.140,00

28018990
B—
4 28018338

Conselho Escolar da EMEF Santa Rita de Cassia

S

24.100,00

Conselho Escolar da EMEF Sergio Francisco da Silva

S

23.700,00

S

22.860,00

l

I

5

28026446

Conselho Escolar da EMEF Professor Laonte Gama da Silva

6

28031121

Conselho Escolar da EMEF Deputado Jaime Araújo

5

22.620,00

7

2801 7404

Conselho Escolar da EMEF Jose Conrado de Araújo

S

22.540,00

8

28017447

Conselho Escolar da EMEF Olga Benário

S

21.680,00

9

28031687

Conselho Escolar da EMEF Prof. Diomedes Santos Silva

S

21.520,00

10 28017579

Conselho Escolar da EMEF Presidente Vargas

S

20.580,00

11 28017390

Conselho Escolar da EMEF General Freitas Brandão

S

18.360,00

12 28018699

Conselho Escolar da EMEF jornalista Orlando Dantas

S

16.760,00

13 28033744

Conselho Escolar da EMEF Papa Joao Paulo II

S

15.220,00

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

14 28075404

Conselho Escolar da EMEF Prof. Núbia Marques

S

13.800,00

15 28026551

Conselho Escolar da EMEF Joao Teles Menezes

S

13.620,00

16 28019075

Conselho Escolar da EMEF Jose Antonio da Costa Melo

S

13.480,00

17 28017501

Conselho Escolar da EMEF Sabino Ribeiro

S

12.700,00

18 28019270

Conselho Escolar da EMEF Tenisson Ribeiro

S

12.620,00

19 28018303

Conselho Escolar da EMEF Professor Florentino Menezes

S

12.280,00

20 28019210

Conselho Escolar da EMEF Elias Montalvão

S

12.000,00

21 28018907

Conselho Escolar da EMEF Prof.a Maria Thetis Nunes

S

11.860,00

22 28019253

Conselho Escolar da EMEF Otília de Araújo Macedo

S

11.640,00

23 28027825

Conselho Escolar da EMEF Ministro Geraldo Barreto Sobral

S

10.940,00

24 28017382

Conselho Escolar da EMEI Dom Avelar Brandao Vilela

S

25 28018265

Conselho Escolar da EMEF Prof. Alcebíades Melo Vilas Boas

S

26 28020120

Conselho Escolar da EMEF Prof Rachel Cortes Rollemberg

S

10.000,00

27 28018354

Conselho Escolar da EMEF Prof.ª' Leticia Soares de Santana

5

9.520,00

28 28018877

Conselho Escolar da EMEF Anísio Teixeira

5

9.450,00

29 28032560

Conselho Escolar da EMEI Prof Joao Batista Douglas De Souza

S

9.120,00

30 28031660

Conselho Escolar da EMEI Arthur Bispo do Rosário

S

8.620,00

31 28018281

Conselho Escolar da EMEF Doutor Carvalho Neto

S

7.700,00

Conselho Escolar da EMEI Mons. João Moreira Lima

5

7.500,00

33 28032403

Conselho Escolar da EMEI Irene Romão de Brito

$

7.140,00

34 28021380

Conselho Escolar da EMEF Jose Carlos Teixeira

S

6640.00

35 28019946

Conselho Escolar da EMEIJose Garcez Vieira

$

6.340,00

36 28033752

Conselho Escolar da EMEI Prof. Etelvina Amália de Siqueira

S

6.180,00

~
~
~
~
~
&
~
~

28017153
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~

~ "28020189
37

“Conselho Escolar da EMEI Professora Aurea Melo Zamor

” S

Total

5.980,00

524.730,00

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
2.1 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
De acordo com a movimentação financeira demonstradas nos extratos
específicas do Programa, verificou-se que, em 2017, 22 das 37 Uex da
das
contas
bancário
amostra desta auditoria, relacionadas no campo "Evidências", não utilizaram os recursos
repassados à conta do PDDE, tendo sido reprogramadas.

Evidências:

~
~

~
~
~

Extratos bancários, conforme relação das Unidades executoras abaixo

relacionadas:

Agência

Unidade Executora

Conselho Escolar da EMEF Oviedo Teixeira

Conselho Escolar da EMEF Juscelino Kubitschek

1224—6

“5985-4

Conta

44734-X
2359-0

Conselho Escolar da EMEF Jose Conrado de Araújo 3545—9

37034—7

Conselho Escolar da EMEF Olga Benário

1402-8

137480-X

Conselho Escolar da EMEF Prof. Diomedes Santos
Silva

1402-8

129377-X

JConselho Escolar da EMEF Presidente Vargas

1224-6

[45633-0

Conselho Escolar da EMEF General Freitas
Brandão

1402-8

38600—X

Conselho Escolar da EMEF Joao Teles Menezes

1402-8

137473—7

1402—8

137485—0

[Conselho Escolar da EMEF Tenisson Ribeiro

']1402—8

”137492-3

[Conselho Escolar da EMEF Elias Montalvão

“1402-8

”31658—X

1224-6

45 63 4_9

13:33:10

1402-8

137482—6

Sﬁggegggsliscolar da EMEF Prof. Alcebíades Melo

1402-8

13748 4_2

~

~

Conselho Escolar da EMEFJose Antônio da Costa
Melo

Escolar da EMEF Prof.ª Maria Thetis

123121153110

Escolar da EMEF Otﬂia de Araújo

[

]

~
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Conta

Agência

Unidade Executora

Conselho Escolar da EMEF Profª Leticia Soares de
1402-8
Santana
[Conselho Escolar da EMEF Anísio Teixeira
Conselho Escolar da EMEI Prof. joao Batista
Douglas de Souza

[3545-9

~

1402-8

Conselho Escolar da EMEI Arthur Bispo do Rosário 1402-8

137486—9

~

137501-6

”137467—2

1402-8

137470-2

3361-8

36211-5

[1402-8

141050-4

Conselho Escolar da EMEI Prof. Etelvina Amália de 1402-8
Siqueira

137502-4

Conselho Escolar da EMEF Doutor Carvalho Neto

Conselho Escolar da EMEI Mons. João Moreira
Lima
“Conselho Escolar da EMEI Irene Romão de Brito

~

Manifestação da entidade:

~

”26356-7

~

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-006, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:

Os conselhos escolares vinculados às unidades executoras relacionadas, [sic]
tinham inicialmente seus mandatos vencendo em 30/09/201 7, o que ocasionou a
suspensão da execução dos recursos. Diante da necessidade de prorrogação dos
mandatos dos referidos conselhos, conforme Decreto nº 5555/201 7 de 19/09/201 7,
por conta do atraso na aprovação das alterações propostas na Lei de Gestão
Democrática, os saldos existentes até então, foram reprogramados para o exercício
seguinte. A Lei de Gestão Democrática, foi sancionada em 05/07/2018, conforme

documentos em anexo.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que em razão do término da Vigência dos
mandatos, ocasionou a suspensão da execução dos recursos resultando na não utilização dos
recursos repassados pelo FNDE em 2017.
A justificativa corrobora a constatação. A Prefeitura Municipal, detentora do
conhecimento de gestão dos conselhos escolares deveria ter previsto a necessidade de
substituição ou prorrogação de mandatos e dessa forma evitado situação que inviabilizasse
a execução dos recursos pelas Unidades Executoras/Conselhos das Escolas relacionadas no
campo "Evidências", ficando assim demonstrado a falta de planejamento por parte da
Prefeitura, o que acarretou prejuízo à execução do programa nas ações propostas pelas
Unidades Escolares e comunidades escolares, conforme estabelecido no art. 26, III, "o", da
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013.
g

1
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Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
2.1.1 DIRAE

Avaliar a situação ocorrida na localidade, considerando que se identificou na
é significativo o número de Uex's que apresentam falhas no planejamento de
suas ações (22 das 37 escolas da amostra), devendo a DIRAE avaliar sobre a pertinência de
adotar medidas de orientação de caráter geral, notificando, também, o municipio de
Aracaju—SE para que adote iniciativas que visem assegurar que as Uex da localidade se
planej em tempestivamente, de forma a garantir a correta aplicação dos recursos do PDDE

auditoria que

2.2 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente
eletrônico.
por meio

Fato:
As Unidades Executoras realizaram despesas com recursos do PDDE mediante
contrariando o previsto no § 1º, do art. 29 do Decreto nº 7507/2011 e
caput do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, os quais determinam que a
movimentação dos recursos do Programa ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico, em
que os fornecedores ficam devidamente identificados.
a emissão de cheques,

Evidências:
Extratos bancários do Banco do Brasil S.A, conforme abaixo:

Código INEP

Unidade Executora

Agência

ESCOLAR DA EMEF OVIEDO TElXElRA

D"

jUSCEUNO

ª
AR DA

DA SILVA
GAMA DA Sl] VA

hSCOLAR DA EMEF OLGA BENARIO
DA

SILVA
DA EMEF

masmm I:

ESCOLAR DA EMEF
DA EMEF PAPA

DA

MELO
ESCOLAR DA EMEF SABJXO RJBEIRO

1224-6

44734-X

59554

02359-0

1402-«5

9.74914

12246

38747—9

3545-9

26356—4

MOZ—8

13711598

3545-9

37034-7

NCIS

137480AX

“ªº”

, ,,
.
igual,-x

mus

4553341

1402-8

38600-6

3545-9

2535115

35454,

31659-5

1402-5

137439-3

Moz-a

137473-7

1402-8

..
131485—0

1402-8

129379—5
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Agência

Unidade Execulorª

Código INEP

DA EMEF

1314923
137487-7

MENEZES

13747141

ITM-6

BARRETO SOBRAL

DA EMEF

vu./xs BOAS
EMEF PROF
ROLLEMBERG
DA

&

DE SANTANA

ESCOLAR DA EMEF ANlSlO TEIXEIRA

DOUGLAS DE SOUZA
DA

ALHO NETO

LIMA

º“
DA

jOSE CARLOS

DA EMEI
DA EMEI
DE

DA EMEI

MELO ZAMOR

456344!

”ºº-ª

www,-r“.

“02.3

137478441

1110243

384062

“ºª—ª

_
mumu

,
"lºl-«"'

mmo“_

14028

1374854,

354541

263563

“º“

131750143

MG]-8

137467-2

140245

137470-2

3361-8

67408-7

moa-s

1410504

ªº”

1374753

uma

m lõl-l)

MOZ—8

_.
13/3024

MOZ-8

141035'5.

1

.

_

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 036-006, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
—

"... Apesar da previsão legal imposta no art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, no
exercício de 2017 o banco do brasil não disponibilizou para as unidades executores
relacionadas na Solicitação de Auditoria, 05 cartões magnéticos para movimentação
de recursos por meio eletrônico. Portanto, as Unidades Executoras efetuaram o
pagamento de despesas mediante emissão de cheque nominativo ao credor, conforme
disposto no ant. 14, inciso IV, 5 lº, alínea b, da referida Resolução. Conforme boletins
informativos relacionados abaixo, o FNDE iniciou de forma experimental a
implantação dos cartões magnéticos a partir dejulho de 2017, no entanto as unidades
executoras do nosso município só serão contempladas a partir do exercício de 2018 ou
2019.

Boletim Informativo/FNDE nº 2 - Edição 6

—Ano 2

Boletim Informativo/FNDE nº 3 - Edição 7 - Ano 2 ..."
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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 7.507/2011 e no artigo 4º, da Resolução nº44/201 1.

Contudo, o FNDE, por meio da Resolução FNDE 10/2013, que dispõe sobre os
e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, autoriza as
repasse
critérios de
U.Ex‘s a utilizar cheques para movimentação financeira nas contas específicas do
Programa, conforme diposto no § 2º do Art. 14 da citada Resolução:
—

"... § 2º 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 I a IV deste artigo...".

Dessa forma, em que pese a aparente contradição entre os dispositivos acima
citados, que deverá ser tratada oportunamente no âmbito desta Autarquia, não cabe
recomendações à Prefeitura Municipal de Aracajú/SE e às UEX, tendo em vista que seus

atos estâo amparados pela Resolução FNDE 10/2013.

3. PROGRAMA PROINFÁNCIA

-

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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 290.710,94
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÁNCIA, no montante de R$
2.628.793,05 (dois milhões, seiscentos e Vinte e oito mil, setecentos e noventa e três reais e
cinco centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nº5 4447/2013, 4448/2013 e
7305/2013.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 290.710,94 anotado no campo "montante
financeiros"
dos recursos
corresponde aos recursos transferidos referente à conta do Termo
de Compromisso nº 4448/2013, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos
repassados pelo FNDE referentes aos Termos de Compromisso nº5 4447/2013, 4448/2013 e
7305/2013.

Informação:
englobaram

a

As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁXXQIA
verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados (510

~l,,
i

.
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FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nºª 4447/2013, 4448/2013
referente à (ao):

e

7305/2013,

- Inspeção 'in loco': verificação da situação física das obras.
- Acompanhamento da execução: conformidade das informações no SIMEC
ínconformidades apontadas pela empresa.

e

tratamento das

Foram ínspecionadas as obras de construção de 04 unidades de educação
infantil do Proinfâncía, 01 concluída tipo 'B' e 03 'Projeto 1 Convencional', com base nas
informações extraídas no Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 27/09/2018, conforme segue:
ermo de

obra

Sltuaçao

da obra

”

Çªº

FNDE

Santa

7/2013

Iuída

7de 132928842 1.329.288,41 1.911.550,56

19451

1/10/2018

"100,00

_

anejamento
1.775.662,43

19575

,00

664.991,98 00,00

ente
lanej amento

4448/2013

Bªlªiª?“

4560

1/11/2018

710,94

1.775.662,

,00

00,00

*

ente

Ianej amento

7305/2013

1/10/2018

1

abotíana

.801,72

1.775.662,

,00

o

ente
6.656.275,71

otal

00,00

628.793,

1.911.550,56

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, Obras 2.0, aba "Execução
Financeira", pertinente à obra ID 19451 Creche do Bairro Santa María/17 de
Março, verificou-se que a Prefeitura Municipal não inseriu dados referentes aos pagamentos
realizados das notas fiscais e respectivos laudos de medição, em desacordo com o disposto
"j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012
no Art. Sº, Inciso III, letras "f" e
—

Evidências:
Ofício nº 1597/2018, de 04/10/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria,
notas fiscais nºª 3, 4, 23, 31, 33, 37 e 43 de 2014,10 e 14 de 2015 e 2 de 2016, todas
emitidas pela Construtora Eficaz Ltda (CNPJ 05.289.238/0001-00) e tela SIMEC - aba
execução financeira de 10/10/2018.

Manifestação da entidade:

"xª
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-005, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:

“Tendo em vista que a fiscal da obra à época não faz mais parte do quadro de
servidores da Prefeitura de Aracaju, solicitamos ao FNDE, por meio do SIMEC a
substituição do fzscal da obra para que possamos proceder a inserção das notas fzscais
nº 3, 4, 23, 31, 33, 37 e 43 de 2014.10 € 14 de 2015 e 2 de 2016 referente às
despesas do Terno de Compromisso 4447/2013 da obra ID 19451 - Creche do Bairro

Santa Maria/17 de março (anexo W).

(...)

Apresenta-se as fotos da obra (ID 19451) - Creche do Bairro Santa Maria/17
de março em tempo que após liberação da nova fiscal no SIMEC iremos inserilas no Sistema..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação. Em que pese a Prefeitura

Municipal informar que procedería à inserção das notas fiscais na aba de execução
financeira no SIMEC, & ausência de dados atualizados no Sistema SIMEC Obra 2.0,
—

prejudica

o acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE quanto à regularidade
da execução dos recursos repassados à conta das obras de construção das creches do
PROINFÁNCIA, contrariando o disposto no Art. 59, Inciso 111, letras ”f" e 'j” da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece
que a Entidade tem responsabilidade de:

f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônicoecmecgovbr”;

]. permitir

ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do

objeto no que se refere ao exame da documentação.

Item XIII manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos à execução do Termo de Compromisso celebrado, para fins de
fzscalízação, de acompanhamento e de avaliação dos resultados...",
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.1.1DIGAP
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Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, providencie &
inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo, sempre, o sistema atualizado,
na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar o cumprimento da citada
providência.

Notificar

&

3.2 Ausência de registros de funcionamento de obra no SIMEC.

Fato:
Conforme inspeção "in loco“ realizada na obra ID 19451 - Creche do Bairro
Santa Maria/17 de Março, verificou-se que a mesma encontra—se concluída e em atividade,
no entanto, em consulta efetuada ao Sistema SIMEC - Obras 2.0, (aba Funcionamento de
Obra) não há nenhum registro com a situação que se encontra a obra citada, com as
respectivas fotos comprobatórias, informação essa de registro obrigatória no SIMEC.

Evidências:
Teia extraída do Sistema SIMEC - Obras 2.0, aba: "Funcionamento de obra",
em 10/10/2018., referente a obra do Proinfância: ID 19451 - Creche do Bairro Santa
Maria/17 de Março e inspeção in loco realizada na referida obra, conforme levantamento
fotográfico exempiicado abaixo:
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 036-005, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
—

“... Tendo em vista que a fiscal da obra à época não faz mais parte do quadro de
servidores da Prefeitura de Aracaju, solicitamos ao FNDE, por meio do SIMEC a
substituição do ﬁscal da obra para que possamos proceder a inserção das notas fiscais
nº 3, 4, 23, 31, 33, 37 e 43 de 2014110 e 14 de 2015 e 2 de 2016 referente às
despesas do Terno de Compromisso 4447/2013 da obra ID 19451 - Creche do Bairro
Santa Maria/ 17 de março (anexo VI).

(...)
Apresenta—se as fotos da obra (ID 19451) - Creche do Bairro Santa Maria/17
de março em tempo que após liberação da nova fiscal no SIMEC iremos inseriIas no Sistema..."

Análise da equipe:
Conforme inspeção "in loco" realizada na obra ID 19451 - Creche do Bairro
Santa Maria/17 de Março, verificou—se que a mesma encontra-se concluída e em
funcionamento sem que os respectivos registros quanto a situação da referida obra tenham
sido informados no Sistema SIMEC, Obras 2.0, (aba Funcionamento de Obra), informação
essa de registro obrigatória no SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.2.1 DIGAP

Notificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, providencie a
inserção dos dados referentes às obras no SIMEC, aba "Funcionamento de Obra",
mantendo, sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a
DIGAP verificar o cumprimento da citada providência.
3.3 Inconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Conforme consulta realizada no Sistema SIMEC Obras 2.0, e inspeção "in
loco" nas obras ID 19575 - Bairro Coqueiral e ID 24560 - Bairro Santa Maria, verificou-se
que a Prefeitura Municipal não atualizou os terrenos das referidas obras para suas
construções, estando as referidas obras em locais não especificados no Sistema SIMEC.
—

24560

-

Verificou-se ainda, na aba "Contratação", no SIMEC, referente à o r ID
Bairro Santa Maria, que foi anexado equivocadamente contrato referente a o a a
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Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES (Contrato nº 119/2014).
Cabe enfatizar que as duas obras mencionadas, atinentes a Termos de
Compromissos nºs 4447e 4448/2013, tiveram suas vigências expiradas em outubro e
novembro de 2018, tendo havido repasses financeiros por parte do FNDE, conforme
verificado em consulta ao SIMEC em 25/09/2018 e ilustrado no quadro do campo
Informação

Evidências:
Ofício nº 1597/2018, de 04/10/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria,
telas extraídas do Sistema SIMEC Obras 2.0, em consulta realizada em 25/09/2018 e
verificação "in loco", conforme relatório fotográfico da constatação subitem 3.4.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-005, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
"... a) ID 19575 — bairro Coqueiral - Quando do início desta gestão avaliando o
terreno para construção da escola de educação infantil, no bairro Coqueiral,
constatou—se que ele fora invadido. Como providências, para não deixar de atender
àquela comunidade carente, a Prefeitura de Aracaju solicitou ao Governo do Estado
de Sergipe cessão do terreno para construção da escola (anexo V) para posterior
providências pertinentes à construção da escola, inclusive solicitação da troca de
terreno no SIMEC. Com a recente contratação da nova Coordenadora de
Infraestrutura desta SEMED, e após tomar ciência de todos os procedimentos
inerentes à execução das obras do PROGRAMA, será providenciado [sic] a atualização
dos documentos no SIMEC.
b) ID 24560 — bairro Santa Maria — A divergéncia dos terrenos localizados no bairro
Santa Maria se deu pela mudança do local da obra e que não foi alimentado à época
adequadamente no SlMEC, apesar de constar no referido Sistema as plantas de
situação e locação que se referem ao terreno atualmente deﬁnido para construção da
escola. Inclusive, no terreno onde a escola será construída já temos o documento de
dominialidade e todos os documentos para implantação e a solicitação para abertura
do processo licitatório (anexos lll e IV). Observa—se que as coordenadas atualmente
existentes no Sistema não foram modificadas à época quando da mudança do terreno.
Está sendo providenciada a atualização dos documentos no SIMEC.
c) Observa—se um equívoco na inserção do documento na aba "contratação" referente
ao contrato para construção da creche com ID 24560 - Bairro Santa Maria, visto que
na aba "documentos" o contrato apresentado é o de nº 116/2014, inserido em
04/11/2015 em nome da Secretaria Municipal da Educação. Providenciaremos a
correção com a inserção do contrato nº 116/2014, no SIMEC. ..."

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que procederia à atualização

Jã'
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R.F,N° 32/2018 IPREF MUN DE ARACAJU

25 de

~

dos terrenos das obras ID 19575 - Bairro Coqueiral e ID 24560 - Bairro Santa
Mariacadastrados, bem como a regularização do contrato inserido no sistema,
a desconformidade dos dados informados no Sistema de Monitoramento do Ministério da
Educação - SIMEC, prejudica o acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE,
quanto a regularidade da execução dos recursos repassados à conta do Programa,
contrariando o disposto no Art. 59, Inc. III, Letras ”f“ e "j" da Resolução CD/FNDE nº 13, de
08/06/2012 e alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem
responsabilidade de:

”f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;...

”j. permitir

ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do

objeto no que se refere ao exame da documentação;”
Ressalta-se que as duas obras ID 19575 - Bairro Coqueiral e ID 24560 - Bairro
Santa Maria, relacionadas aos Termos de Compromissos nºs 4447e 4448/2013,
respectivamente, cujas vigências encontram expiradas, desde outubro e novembro de 2018 ,
razão pela qual os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, não executados
pela Prefeitura, devem ser objeto de ressarcimento ao FNDE.

Dessa forma, mantém—se a constatação. Contudo, deixa-se de fazer
recomendações vez que a obra em comento é objeto das constatações do Item 3.4.

3.4 Obra(s) não iniciada(s).

Fato:
Em inspeção "in loco“ realizada nas obras do Proinfância, ID: 19575 - Bairro
Coqueiral, ID: 24560 - Bairro Santa Maria, ID: 1006836 - Bairro jabotiana, verificou-se que a
Prefeitura Municipal não iniciou a execução física das obras, conforme pactuado nos Termos
de Compromisso nº 4447/2013, 4448/2013 e 7305/2013, respectivamente.

Conforme os contratos firmados entre a Prefeitura e a Empresa MVC
Componentes Plásticos Ltda, responsável pela execução das obras, constatou-se que os
contratos encontravam—se com os prazos vigentes por quase 1 ano até a data de 12/05/2015,
sendo que a Prefeitura não apresentou nenhuma perspectiva de inicio da obra.
Ressalta—se que os Termos de Compromissos nº 4447/2013, 4448/2013 e
7305/2013, expiram respectivamente em 21/10/2018, 01/11/2018 e 31/10/2018, sendo que a
Prefeitura recebeu recursos à conta do Programa, conforme demonstrado no campo

"Evidências“, sem que nenhuma providência tivesse sido implementada com Vistas ao início
da execução das obras, em desacordo com o disposto na letra "a" e "e", do Inciso III, do Art.
59, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.

,q
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Evidências:
Telas de Consultas do Sistema SIMEC, extraídas em 25/09/2018, contratos nº5
03, 113 e 116 de 2014 firmados com a Empresa MVC Componentes Plásticos Ltda e
inspeção ”in loco” nos terrenos para as obras e extratos bancários das contas corrente
especificadas a seguir, todas da agência nº 3611-0 do Banco do Brasil SA:

~

~
~

—

Credlto

Termo de
.
. A
.
- Conta Vlgenma
Compromisso
Corrente

ID
Data

08/11/2011ll265.996,79[

61433

21/10/2018

19575

4448/2013-62995

01/11/2018

24560

4447/2013

—

7305/2013-64963

~

-

47,72

06/02/2013 398.995,19

20,84

“31/10/2018ll1006836lﬁ3/03/2014ll343.801,72I

25,00
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~

~

FNDE
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~

Obra ID 19575
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valor a ser
repassado pelo
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~
Vavá—'“».

[
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37º 03‘ 33" Obra ID 19575 - terreno a ser proposto pela Prefeitura (10º 52' 02" S.
379 03‘ 08" W]

~

Obra [D 24560 - terreno apresentado pela Prefeitura (119 00' 03"
379 06‘ 11“ W)

~
,

S,

~

Ohm ID 24560 - terreno cadastrado Simec (10º 59” 00"
W]
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Obra ID 1006836

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-005, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:

"... O município de Aracaju iniciou o processo licitatório para construção de
creche no bairro Coqueiral em 2012, mas por dificuldades técnicas e
operacionais necessitou rescindir o processo licitatório (anexo I). Em 2013,
seguindo orientações do FNDE, aderiu a ata de registro de preço nº 49/2013,
que tinha como objeto a contratação da empresa MVC Componentes Plásticos
Ltda, visando a construção de creches utilizando metodologias inovadoras.
Após assinatura do contrato a Empresa contratada não iniciou a execução de
nenhuma obra referente aos Termos de Compromisso nº 4447/2013,
4448/2013,7305/2013 e 9054/2014, sendo rescindido os contratos conforme

orientações do FNDE registrado no oficio nº 6705/201 ô/Comap/Cgimp/Digap—
FNDE, datado de 23/03/2016 (anexo II). Com início da nova gestão em 201 7,
estamos retomando, reavaliando os terrenos existentes e organizando os
trâmites para retomada das obras, atendendo os procedimentos exigidos pelo
Programa, iniciando pela construção da creche do Bairro Santa Maria (ID
24560).

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a

constatação. Em que pese a Prefeitura

afirmar que está planejando a retomada das obras, verificou-se que a Prefeitura não as
iniciou, bem como sequer há perspectiva para a retomada das obras, haja Vista a
inexistência de contratos vigentes.
Ressalta-se que em consulta realizada no Sistema SIMEC - Obras 2.0,
em 25/09/2018, constatou—se que em 05/2014 foi contratada & Empresa MVC Componentes
Plásticos Ltda, por meio dos Contratos nºª 03, 113 e 116 de 2014, cujas Vigências oram
interrompidas por rescisão em 12/05/2015, sem que houvesse o início da execução fis\c
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obra, evidenciando que, mesmo tendo 0 FNDE repassado os valores discriminados, &
Prefeitura Municipal não tomou qualquer providência quanto ao cumprimento dos Termos
de Compromisso, contrariando o disposto na letra "a" e “e", do Inciso III, do Art. 59, da
Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012.
municípios, estados e ao Distrito Federal:
executar
os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC 2, de
a)
acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
"...111 aos

os prazos e os custos previstos;

(...)
e) garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) pactuada(s) no Termo de
Compromisso e sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se
revelarem insuficientes para a conclusão da(s) obra(s)...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.4.1 DIGAP

&

Providenciar imediatamente medidas junto à Prefeitura Municipal, com vistas
resguardar os cofres da Autarquia, adotando TCE, se for ocaso.
3.5 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada nos locais destinados para as obras ID 19575 Bairro Coqueiral, ID 24560 - Bairro Santa María, ID 1006836 Bairro ]abotiana, verificou-se
ausência da placa de identificação com logo do Governo Federal / Ministério da Educação e
"j" da
do FNDE, em desacordo com o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra
—

Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013.
Evidências:
Inspeção "in loco" nas obras ID 19575 - Bairro Coqueiral, ID 24560
Santa Maria, ID 1006836 - Bairro ]abotiana, conforme relatório fotográfico & seguir:
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W)

S, 37u

05' 48"

Obra ID 24560
379

—

06'11"W)
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terreno apresentado pela Prefeitura

(II” 00' 03" S

bra ID 106836

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-005, de 01/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1597/2018,
de 04/10/2018, a seguinte justificativa:
"... Como as obras e o processo licitatório para construção das escolas de educação
infantil do bairro Coqueiral (ID 19575), Bairrojabotiana (ID 1006836), (...) não foram
iniciados até a presente data, tendo em vista a necessidade de reavaliação e
organização por essa Gestão dos procedimentos exigidos pelo Programa, não havendo
a possibilidade, no momento, de identificar a obra com placa do investimento, pois a
aquisição da placa se dá no mesmo processo licitatório para construção da escola.
Quanto a construção da creche no bairro Santa Maria (ID 24560) a Secretaria
Municipal da Educação já solicitou a Empresa Municipal de Obras e Urbanização
(EMURB) a abertura de processo licitatório para construção da escola de educação
infantil e a placa de identificação da obra consta na planilha orçamentária, conforme

documentos anexos (anexo

III).

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que irá providenciar a fixação de placas após novo processo licitatório, a auséncia
de Placa de identificação da obra com o logo do Governo Federal / Ministério da Educação /
”j” da Resolução/CD/FNDE nº 25, de
FNDE, contraria o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra
14/06/2013 e alterações posteriores, o qual estabelece que a prefeitura deverá:
participação do Governo Federal,
qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com a execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, de ídentijicação
da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos a conta do Programa,
obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de
2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência

“.,.assegurar e destacar obrigatoriamente
Ministério da Educação e do FNDE em toda

a

e

da República".

.,
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Dessa forma, mantém-se a constatação. Contudo, deixa-se de fazer
recomendações vez que os referidos Termos de Compromissos encontram-se expirados.

3.6 Os recursos do Programa não foram movimentados exclusivamente
na conta específica.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou-se que a Prefeitura Municipal efetuou os pagamentos à Empresa Construtora
Eficaz Ltda., responsável pela execução da obra ID 19451 - Creche do Bairro Santa
María/17 de Março de modo indireto, transferindo os recursos da conta específica do
Programa à conta da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, que realizou os
respectivos pagamentos a referida contratada, em desacordo com o disposto no ítem VII do
Termo de Compromisso nº 4447/2013.
Cabe esclarecer que a documentação analisada referentes aos pagamentos
realizados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização, conforme demonstrado no
campo "Evidências", constatou-se tratar de fato da obra ID 19451 Creche do Bairro Santa
Maria/17 de Março, pertinente ao Termo de Compromisso nº 4447/2013, objeto de exame
da auditoria.
—

Evidências:
Ofício nº 1612/2018, de 09/10/2018, extrato Sigef e extrato bancário da conta
específica do Proinfâncía (Termo de Compromisso 4447/2013) sob número 6.143-3 da
agência 3.611—0 do Banco do Brasil S.A. e notas fiscais emitidas pela Construtora Eficaz
Ltda (CNPJ 05.289.238/0001—00) e comprovantes de pagamentos efetuados pela Empresa
Municipal de Obras e Urbanização, relacionadas a seguir:

Termo de
.
Compr 01111550

Contrato/Empressa

,

~

~

|

,

|Numero”
~

~
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Nota Fiscal
"
.
Data de Emissao

|

“Valor (R$)]

32 de S..

29
43

IF
H

4447/2013

00)

55

04/12/2013

03

15/01/2014

4.951,21

04

15/01/2014

r

15/04/2014

[2041317301

~
[
l

76.608,12
65.840,57]

22

l

04/10/2013

128.936,45

,

[

62.950,18

12/11/2013

53

Contrato nº 99071/2012Construtora Eficaz Ltda
(CNPJ 05.289.238/0001-

11/07/2013

l

23

15/04/2014

30

03/07/2014

31

14/07/2014

32

33

36
37

12/08/2014

[

12/08/2014

H

04/09/2014

F

04/09/2014

l

][

969602.
15.364,66“

"271.110,74
20.387,53[
H

“180.432,71!
JF 13.568,54
H

Jl

29.925,15
2.250,37;

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 036-011, de 04/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1612/2018,
de 09/10/2018, a seguinte justificativa:
—

Fora feito Convênio nº 208/2012 entre a Secretaria Municipal de Educação SEMED e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização EMURB, do Convênio
originou-se o Contrato nº 99.071/2012—0, uma vez que a secretaria, órgão da
Administração Direta, não possui corpo técnico especializado para realização dos
trâmites processuais que envolvem os serviços de engenharia, por isso a EM URB é o
órgão responsável pelas execuções das obras de infraestrutura de todos os órgãos da
Prefeitura Municipal de Aracaju, possuindo quadro técnico especializado para a
—

execução dos serviços.
De acordo com 0 Item VII os recursos transferidos pelo FNDE devem ser utilizados
exclusivamente no cumprimento do objeto firmado no respectivo Termo de
Compromisso. Solicitando ainda a devida identificação da titularidade das contas—
correnes de fornecedores, prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos
realizados pelo municípioAnaIisando o termo de compromisso em seu item VII não há
a determinação do pagamento ser direto ao fornecedor e sim que toda documentação,
movimentação obedeça o objeto do termo de Compromisso, bem como seja
identificada toda titularidade das contas-correntes dos fornecedores ou prestadores
de serviços, documentos estes presentes nos processos de pagamentos
disponibilizados e analisados por esta Auditoria.

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura corrobora a constatação, de que os pagamentos
não foram realizados diretamente ao fornecedor; o que contraria a determinação de que a
movimentação bancária da conta específica do Programa deve se realizar, restritivamente,

~
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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 conforme disposto no item VII do Termo de Compromisso nº
4447/2013:
"...VII Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente no
cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso e dentro do prazo de
execução definido no art. 11 da Resolução CD/FNDE nº 13/2012, assim como
responsabilizar—se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para 0
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:
3.6.1 DIGAP

Para análise e providências cabíveis quanto às constatações abaixo:
1- Para subsídio na análise de prestação de contas, adotando também, se for o
caso, medidas com vistas a recuperar os recursos repassados pelo FNDE, com a devida

atualização, conforme previsto na legislação vigente, inclusive providenciando junto
Diretoria Financeira DIFIN o início de tomada de contas especial.

à

—

2- Para notificar & Prefeitura a utilizar os recursos financeiros repassados à
conta específica do Programa para pagamento exclusivamente direto ao fornecedor, de
modo que o mesmo fique identificado na transação bancária.

3.7 Ausência de documentação comprobatória da utilização dos
recursos do Programa.
Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória das despesas efetuadas, a
Prefeitura Municipal não apresentou comprovantes de todos os débitos realizados a conta
específica da obra ID 19451 - Creche do Bairro Santa Maria/17 de Março do PROINFÁNCIA
-

Termo de Compromisso 4447/2013, conforme relacionado no campo "Evidências“.

Ressalta-se que a vigência do referido Termo de Compromisso encontar—se
expirada, desde a data de 21/10/2018, estando a respectiva prestação de contas, conforme
consulta realizada ao Sistema SIMEC, em 03/12/2018, "Restam 17 para envio da PC“.

Evidências:
Ofício nº 1612/2018, de 09/10/2018, em resposta à Solicitação de Auditoria,
extrato bancário da conta específica do Proinfância (Termo de Compromisso 4447/20 ) sob
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número 6.143—3 da agência 3.611-0 do Banco do Brasil S.A., cujos débitos não comprovados
são relacionados a seguir:

Dt. movimento
12/08/2013
~

~

[
[

Histórico

“

132 Emissão Ordern Bancária

]]

|

|

26/12/2013

||

132 Emissão Ordem Bancária

27/12/2013

||

132 Emissão Ordem Bancária

Valor R$

|

63.950,18 D]

“490.000,00 Dl
71.601,50 Dl
|

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria - SA nº 036-009, em 02/10/2018, que
solicitou apresentação dos comprovantes de despesa, no entanto até o fechamento do
presente Relatório & Prefeitura Municipal, não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
A ausência de comprovação de despesas à execução do Proinfância contraria
o disposto nos itens XXIV e XXV do Termo de Compromisso 4447/2013, os quais
estabelecem como obrigação da Prefeitura de arquivar as Vias originais em sua sede, para
que possa apresentar ao FNDE/MEC o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer
documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos à conta do
Programa, a qualquer tempo e a critério dessa Autarquia Federal:
"...XXIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município,
do estado ou do Distrito federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e
arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de
terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no
Capítulo IV da Resolução CD/FNDE Nº 13/2012 pelo prazo de vinte anos contados da
data da aprovação da respectiva prestação de contas ou dojulgamento da Tomada de
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso;
Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
XXV
constituído(s) o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada [] conta dos recursos transferidos à conta do
Programa, a qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal ..."
—

Dessa forma, permanece a constatação, consignando-se que a vigência do
termo de compromisso encontra-se, conforme consulta ao SIMEC, expirada.

Recomendações:
3.7.1 DIGAP

Considerar & ausência da documentação de despesa quando da análise da
respectiva prestação de contas, impugnando as despesas apontadas pela equipe de auditoria
do FNDE caso não sanada & irregularidade, acionado a DIFIN para que adote as medidas de
sua competência com vistas a reparar eventuais danos ao erário.
4
:i

<

'LI'
;

|
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4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2016

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
pedagógicos, formação de profissionais, equipamentos e infraestrutura escolar.

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 732.024,23
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$ 1.993.659,23 (um
milhão, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três
centavos), pertinente aos Termos de Compromisso nºª 5308/2012, 10142/2012, 1545/2013 e
1 1 87/2014.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 732.024,23 anotado no campo "montante
financeiros"
corresponde aos recursos transferidos referente à conta do PAR,
dos recursos
no 1187/2014, sendo que os valores examinados referem-se aos recursos repassados pelo
FNDE referentes aos Termos de Compromisso nº5 5308/2012, 10142/2012, 1545/2013 e
1187/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Ação aquisição de

mobiliários e equipamentos escolares) englobaram a verificação das ações pertinentes à
aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, à conta dos Termos de Compromisso
nº5 5308/2012 - vigência 07/16, 10142/2012 - vigência 08/14, 1545/2013 Vigência 09/19 e
—

1

-

187/2014 vigência 08/19, referente a (ao):

—

Ins P e ão 'in loco”: mobiliários ad

iridos, mobiliários com rados e sem utiliza Ç ão;

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

Foram inspecionados os mobiliários escolares conforme segue:
Escola

ITEM

QUANT.

CENTRO EDUCACIONAL ACAPE

VENTILADOR

20

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

111,00

2.220,00

2.410,00

2.410,00

[

,

EMEF ALENCAR CARDoso

~

~

EMEI ARTHUR BISPO DO ROSARIO

]

EMEF BEBE TIUBA

l

]

AR—CONDICIONADO

1

VENTILADOR

10

111,00

1.110,00

20

111,00

2.220,00

10

111,00

1.110,00

—

VENTILADOR
]

VENTILADOR

][

[

[

[

1
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AR—CONDICIONADO

VENTILADOR

Éfããªªf

EMEF DOM JOSE VICENTE TAVORA

~

~

EMEF MANOEL BOMFIM

VENTILADOR

EMEF MARECHAIÍÉÉRIQUE TEIXEIRA

26

]

VENTILADOR

EMEF MINISTRO GERALDO BARRETO

~

2
|

16

J

EMEF OLAVO BILAC

VENTILADOR

~

16
[

2

[
~

VENTILADOR

34

[

AR—CONDICIONADO

VENTILADOR

[r

1.776,00

4.820,00
2.886,00

EMEF PRESIDENTE TANCREDO NEVES

EMEF PROF DIOMEDES SANTOS SILVA

VENTILADOR

|

EMEF PROF? MARIA THETIS NUNES

J

1
~

30

Í

Afi—CONDICIONADO

2

VENTILADOR

22

|

AR-CONDICIONADO

2

VENTILADOR

26

AR—CONDICIONADO

2

VENTILADOR

VENTILADOR
AR—CONDICIONADO

EMEF SANTA RITA DE CASSIA

VENTILADOR

30

l

(

3.330,00

|

~

3330100

111,00!

“

2.410,00 [[

J

J

~

[

]

3

111,00|

2.442,00

2.410,00J

4.820,00

umª

2.886,00

2.410,00[

4.820,00

111,00

3330/00

2.410,00

4.820,00

48

[|

~

J

4.820,004

111,00J

1.998,00

2.410,00l

7.230,00

111,00

5.328,00

2.410,00

4.820,00

|

2

l

2.410,00J

“

.

|

[

2.410,00J
2664/00

2.410,00

18

]

~

]

]

[

]

|

|

|

l

~

VENTILADOR

36

~

~

~

EMEI ANA LUIZA MESQUITA ROCHA4“
EMEI DOM AVELAR BRANDAO VILELA

[

111100
J

]

2.410,00

~

EMEF SERGIO FRANCISCO DA SILVA

EMEI DOM HELDER CAMARA

J

2

AR—CONDICIONADO

EMEI BENJAMIN ALVES DE CARVALHO

3.774,00

|

2.410,00

|

Jl

AR-CONDICIONADO

EMEF SABINO RIBEIRO

4.820,00

]

|

VENTILADOR

~

~

111,00

~ ~~

EMEF PROFESSOR LAONTE GAMA DA
SILVA

1.554,00 J
1.776,00 |

2.410,00

[[

J

~

111,00

24

~

AR—CONDICIONADO

|

EMEF pROFESSOR FLORENTINO
MENEZES

1

~

Í

111,00]
2.410,00

|

]

2220 ' 00

111,00]

||

]

J

~

111 ' 00

H

|

1.776,00

111,00

][

|

2.886,00J

||

~

1

30

]

AR-CONDICIONADO

_

[

J

~]

AIR-CONDICIONADO

EMEF PAPAJOAO PAULO H

|

~

|

111,00]

14

VENTILADOR

]

EMEF OLGA BENARIO

[

4.820,00

~

EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA

|

2.410,00

[]

20

VENTILADOR

SOBRAL

2.220,00

111,00 “
111,00 ||

|

]

4.820,00

|

2.410,00

]

16

1.554,00

111,00|

[

s

|

AR-CONDICIONADO

1'360'00
~

2.410,00

2

~

J

VENTILADOR

3.108,00

111,00|

2

20

VENTILADOR

111,00"
1'360'00

|

VENTILADOR

EMEF jOSE CARLOS TEIXEIRA

F

F

14

AR-CONDICIONADOJ

EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS

4.820,00

~

]

AR—CONDICIONADO

2.410,00]

1

1
~

VENTILADOR

EMEFJOAO TELES MENEZES

][

28

]

[

~

~ ~

2

“

]

EMEF DEPUTADO JAIME ARAUJO

~

~

~

VALOR
TOTAL

VALOR
QUANT. UNITÁRIO
~

ITEM

Escola

VENTILADOR

][

VENTILADOR

||

[

]
J

VENTILADOR
VENTILADOR
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[

10

|

111,00

3.996,00

"

111,00]

1.110,00

111,00JI

1.776,00

16

10

24

~

"

|
~

[

]]

111,00

|I

111,00 ||

1.110,00

2.664,00

|

]

~

J

~

Escola

ITEM

VALOR

T

QLANT.

~

VALOR
TOTAL

UNITÁRIO

~

~

EMEI DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO

VENTILADOR

]

EMEI DR jOSE AUGUSTO ARANTES
s AV AZI NE
|

9

VENTILADOR

~

1.110,00
!

VENTILADOR

EMEI JOAQUIM CARDOSO DE ARAUJOÍI

111,00

10

[

][

6

BEBEDOURO
.
ACESSÍVEL

[L

111 , 00

999 , 00

111,00“

666,00

]

~
~
~
~~
EMEI ]OSE GARCEZ VIEIRA

VENTILADOR

|

EMEI ]OVINO PINTO

VENTILADOR

[

EMEI jULIO PRADO VASCONCELOS

;

VENTILADOR

|

EMEI MARIA CLARA MACHADO

[

EMEI PROF JOAO BATISTA DOUGLAS DE

1.360,00

1

1.360,00

30

111,00]

3.330,00

8

111,00]

888,00

10

111,00

1.110,00

VENTILADOR

14

111,00

1.554,00

BEBEDOURO
ACESSÍVEL

3

1360100

4080100

111,00

1.776,00

1360100

272000

[

SOUZA

VENTILADOR
BEBEDOURO
ACESSÍVEL

EMEI PROF MARIA GIVALDA DA SILVA
SAN T os

2

VENTILADOR

EMEI

16

]

PROFESZSÃÍÃRÉRAUREA MELO

||

VENTILADOR
BEBEDOURO
.
ACESSIVEL

|L

VENTILADOR

|

]

!

.

VENTILADOR

[

~ ~]

666,00

111,00

1.776,00

1.360,00

2.720,00

~

111,00

|

2.410,00

[

[XR-CONDICIONADO

111,00

111,00 ][

]

[

2.664,00

|

666,00

[

2.410,00

28

111,00

]]

3,108,00

2

2.410,00“

4.820,00

111,00]

3.774,00

]

|

|

~

VENTILADOR

34

AR—CONDICIONADO

EMEF DOUTOR CARVALHO NETO

|

1

|

|

24
6

AR-CONDICIONADO

EME F TENISSON
_
RIBEIRO
EMEF ANISIO T EIXEIRA

~
2

VENTILADOR

EMEF ZALDA GAMA

.

]

16

~

EMEI PROF? NEUZICE BARRETO

6

[

2

2.410,00

|

1

3153558385?

4.820,00

|

1.360,00

1.360,00

111,00 "
2.410,00

2.220,0W

~

VENTILADOR

,.

AR—CONDICIONADO

EMEF GENERA L FREITAS BRANDÃO

VENTILADOR
]

EMEF JOSÉ AIRTON DE ANDRADE

]

[

~

ÍL

VENTILADOR
AR—CONDICIONADO

,

~

EMEFJOSE CONRADO DE ARAUJO

|

?

VENTILADOR

20
1

|

30

|

8

2

40

EMEF MARIA CARLOTA DE MELO

VENTILADOR

10

EMEF OSCAR NASCIMENTO

VENTILADOR

12

EMEF OTILIA DE ARAUJO MACEDO
EMEF OVIEDO TEIXEIRA

[

|

3.330,00

|

~

111,00]

888,00

2.410,00]

4.820,00

111 00]

4 440 00

]

~

|

[

111,00

2.410,00

][

111,00
111,00

|

[

1.110,00

]

1.332,00

VENTILADOR

4

111,00

444,00

AR—CONDICIONADO

2

2.410,00

4.820,00

111 00

4 440 00

2.410,00

4.820,00

~

VENTILADOR
|

EMEF ]USCELINO KUBITSCHEK

AR—CONDICIONADO

[

|;

Elf—Egª???

40
|

2
1

~

L

VENTILADOR
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~

42

]

~
1.360,00

1.360,00

111,00

4.662,00

~ ~~
,

~

AR—CONDICIONADO

EMEF PRESIDENTE VARGAS

BOAS

~

F

VENTILADOR

EMEF PROF. ALCEBIADES MELO v.

3

38

|

VENTILADOR

2

~

VENTILADOR

30

|

~

]

|

4.820,00

111,00"

3.330,00
4820100

VENTILADOR

EMEF ANTONIO VALENÇA
ROLLEMBERG

VENTILADOR

10

[

22
&

EMEI BERENICE CAMPOS

EMEI DR FERNANDO JOSE GUEDES

6

J

VENTILADOR

FONTES

EMEI HERMES FONTES
EMEI IRENE ROMAO DE BRITO

VENTILADOR

EMEI MANOEL EUGENIO DO
NASCIMENTO

VENTILADOR

~
|

EMEI PROF. ETELVINA AMALIA DE

EMEI PROF. JOANA MARIA DA SILVA

131l

VENTILADOR

|

[

[.

|

VENTILADOR
VENTILADOR

SIQUEIRA

EMEI PROF. NUNES MENDONÇA

VENTILADOR

EMEI FRANCISCO GUIMARAES
ROLLEMBERG

VENTILADOR
VENTILADOR

~

[

1.110,00

H

]

F

18

r
l

10

111,00

888,00

111,00J

666,00

111,00

999,00
666,00

1.998,00 J

111,00

1.110,00

~
~
vrõ

111,00]

666,00

JF

VENTILADOR

2.220,00

6

111,00 |]

666,00

111,00 ||

222,00

111,00

888,00

8

|

~

111,00 |]

|

|

1.776,00

111,00

20

2

l

~

1.110,00

16

|

111,00 "

111,00]

]

]

111,oo|

10

|

J

2.442,00

111,00“

]

~~
6

J

|

2.720,00

111,00

9

VENTILADOR

J

1

~~

8

VENTILADOR

J

]

J

666,00

1.360,00
~

EMEF PROF NÚBIA MARQUES

~

2.410,00 "

J
,,
L

]

~

111,00 [[

BEBEDOURO
.
ACESSIVEL

J

1.776,00

111,00

][

VENTILADOR

EMEI QUINTINA

4.218,00

2'410'00 IF

,

|

111,00]

“

2

VENTILADOR

EMEF MARIA DA GLORIA MACEDO

EMEI PIERRE AVERAN

7.230,00

|

Alª—CONDICIONADO

EMEF PROFª LETICIA SOARES DE
SANTANA

EMEI MONS. jOÃO MOREIRA LIMA

][

J

2.410,00]

~

AR—CONDICIONADO

~

~

~

16

~

'
MELO
ANTONIO DA COSTA
'
EMEF JOSE

VALOR
TOTAL

VALOR
QUANT. UNITÁRIO

ITEM

Escola

1

~ ~

~

EMEF PROF RACHEL c. ROLLEMBERG

|

VENTILADOR
I

CENTRO SOCIAL 3110 FRANCISCO

VENTILADOR

][

VENTILADOR

[|

&

1

EMEF ELIAS MONTALVÃO
|

[|

]

24
4

H

||

12]

444,00

[1

111,00

1.332,00

]

275.504,00

TOTAL
~ ~

~

2.664,00

111,00 "
111,00

~

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

Constatações:
4.1 Ausência de atuação do Conselho de Controle Social.

Fato :

&
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Conforme reunião realizada entre a equipe da auditoria e os membros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB — CAOS/FUNDEB, bem
como nas inspeções realizadas nas escolas municipais beneficiárias do Programa, conforme
previsto nos Termos de Compromissos nºs 5308/2012, 10142/2012, 1545/2013 e 1187/2014,
constatou—se que o Conselho CAC's/FUNDEB não realizou a verificação e o
acompanhamento das ações do Programa inerentes à aquisição, recebimento e distribuição
dos bens adquiridos à conta do PAR-Mobiliário, evidenciando que 0 CAC's/FUNDEB, em
desacordo com o contido no art. 10 da Lei nº 12.695, de 25 dejulho de 2012.

Evidências:
Ofício nº 1612/2018, de 09/10/2018, da Secretaria Municipal de Educação de
Aracaju—SE, em resposta & Solicitação da Auditoria, Ata da Reunião dos membros do
CAOS/FUNDEB com a equipe da auditoria realizada em 24/09/2018 e atas de reuniões do
CAOS-FUNDEB no exercício de 2017.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-001, de 24/09/2018, o
CACS-F UN DEB apresentou por meio de Relatório em Resposta & Solicitação da Auditoria do
FNDE, sem data, a seguinte justificativa:
A situação descrita na constatação anterior, acerca do cadastro do Conselho no
na atual composição deste Conselho uma certa
instabilidade quanto a sua legitimidade, provocando descontinuidade no cronograma
das suas reuniões ordinárias o que levou ao acúmulo das análises das prestações de
contas, incluindo as dos Termos de Compromisso das ações do PAR. A regularidade da
composição da atual gestão do GAGs-FUNDEB, a partir da aprovação no último dia 12
de setembro do corrente ano da Lei Municipal nº 5.069 encerra a instabilidade ora
apresentada.

SIGECONjunto ao FNDE, gerou

No entanto, outras três observações merecem destaque primeiro o conselho do
FUNDEB na gestão do Prefeito anterior, teve seu último mandato encerrado em junho
de 2016, conforme Decreto nº 5191/2015, cópia em anexo, não sendo renovado até o
início da nova gestão, No período do mandato que encerrou em 2016, não foram
realizadas análises de prestações de contas, inclusive do PAR-Imobiliários [sic] e
Equipamentos, ficando para essa nova gestão que iniciou as análises a partir das
prestações de contas da gestão anterior até as atuais. Segundo, já solicitamos à
Secretaria Municipal da Educação que disponibilize técnicos da equipe de
Coordenação do PAR estadual e/ou municipal para realizar treinamentos com os
nossos conselheiros sobre 0 PAR Transferência direta, para que estejamos mais
preparados quando formos realizar visitas de acompanhamentos e fiscalização como
também ao analisarmos as prestações de contas dos termos de Compromisso do PAR.
A terceira e última observação é que torna-se imprescindível o cadastro do CACSFUNDEB finalizado junto ao SIGECON/FNDE para que possamos possuir senha e
usuário no referido sistema e no SIMEC, e fazermos a devida inserção dos pareceres
de prestação de contas nos sistemas de gestão de conselhos de forma ágil, célere e
transparente.
—

—

Análise da equipe:

lx
“&;
x
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A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese os membros
do CACS-FUNDEB estarem cientes de seus encargos quanto ao acompanhamento e controle
das ações pertinentes ao objeto do Programa, a ausência de acompanhamento e controle
legítimos dos recursos provinientes do Programa, prejudica a atuação de controle social,
conforme estabelecidas no art. 10 da Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012:
"...O acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação
dos recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos conselhos
previstos no art. 24 da Lei no 11.494, de 20 dejunho de 2007..."
Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIGAP

Alertar o Conselho para que exerça as competências previstas na Lei nº
12.695, de 25 de julho de 2012, em especial quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no
Art. 10.
4.2 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
Conforme documentação comprobatória apresentada, verificou—se que a
Prefeitura Municipal realizou despesas em desacordo com as ações estabelecidas no Termo
de Compromisso nº 1187/2014 (vigência 01/2019), adquirindo 35 bebedouros previstos para
atendimento a 7 unidades do Proinfância (ID 19451, ID 19575, ID 24560, ID 1006836, ID
1009332, ID 1009333, ID 1009334), quando somente 1 unidade (ID 19451) foi concluída,
enquanto as demais obras sequer foram construídas.
Ressalta-se que os Termos de Compromissos nºs 4447/2013, 4448/2013 e
7305/2013, pertinentes às obras do Proinfância ID 19451, ID 19575, ID 24560, ID 1006836,
ID 1009332, ID 1009333 e ID 1009334, encontram—se expirados, sendo que a Prefeitura
realizou a aquisição dos equipamentos previstos para estas obras no valor total de
R$32.925,00 mesmo que às obras sequer fossem iniciadas.

Foram adquiridos 35 bebedouros conforme previsto no Termo de
Compromisso nº 1187/2014, dos quais 05 bebedouros foram destinados a única unidade do
Proinfância construída (ID 19451), 13 bebedouros foram distribuídos para outras escolas da
rede municipal de ensino não previstos no referido termo de compromisso e 17 encontramse no almoxarifado da Prefeitura sem uso, conforme quadro demonstrativo abaixo:
Termo de Compromisso nº 1187/2014 (Mobiliário e Equipamentos para Creches/Proinfância - Item
Bebedouro)
..
.
Valor
.
. .
.
Situaçao
Quantidade
. .
TC Obras
Destmaçao bem adqumdo
Vlgencms ID Obra
E;];Jaêsado
Obra
Prevista
Beneﬁciadas
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21/10/20] 8[ 19451

4447/2013
.

I

1

9 757 5

Conforme previsto

5

5.487,50

[Concluída

5

5 ' 487 ' 50

IP] anejamen c o Os bebedouros restantes (30
Planejamento unidades) 13 unidades foram

'

4448/2013

01/11/2018 24560

5

5.487,50

[7305/2013

31/10/2018 1006836 5

5.487,50

Planejamento diStrêbPldºS

1009332 5

5-487'50

Cancelada

5

5.487,50

lCancelada

1009334 5

5.487,50

Cancelada

38.412,50

-

9054/2014

08/11/2018 1009333

Total

35

Pªrª ,esººlªs dª Rºdª

Mun1c1pal de Ensaio e 17

encontram-se almoxarifado da
[Prefeitura para serem distribuídos
as demais escolas munic1pais.

-

Evidências:

Solicitação
13/12/2016
Agência nº
e inspeções

Ofício nº 1612/2018, de 09/10/2018, da Prefeitura Municipal em resposta a
de Auditoria, Termo de Compromisso nº 1187/2014, Nota Fiscal nº 1568, de
emitida por Prestobat Ltda, extrato bancário da Conta Corrente nº 6556-0, da
3611-0, do Banco do Brasil, relação de entrega de bebedouros adquiridos
as unidades escolares beneficiadas e almoxarifado da Prefeitura.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036-008, de 02/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1612/2018,
de 09/10/2018, a seguinte justificativa:

"... Como se trata de pedido de adesão datado de 2013 e analisando a documentação
nos arquivos encontrados, estamos encaminhando justificativa feita pelo corpo técnico
da época ratificada pela secretária da gestão anterior, onde os bebedouros seriam
utilizados para atender as necessidades da Secretaria.

A "Justificativa para a adesão a Ata de Registro de Preço" mencionada, que

e'

ratificada em 23/08/2016, dispõe:
A aquisição justiﬁca-se pela necessidade de equipar as unidades de ensino desta
SEMED com finalidade de prover melhor condição de bem-estar dos alunos. ..."

Análise da equipe:
A manifestação corrobora a constatação. Conforme o Termo de Compromisso
nº 1187/2014 foram previstos a aquisição de 35 bebedouros para equipar 7 unidades de
educação infantil do Proinfância (IDs: 19451, 19575, 24560, 1006836, 1009332, 1009333,
1009334). Com os recursos repassados pelo FNDE à conta do referido Termo de
Compromisso, a Prefeitura Municipal adquiriu os 35 bebedouros previstos, porém
beneficiou somente a unidade de educação infantil do Proinfância ID 19451, sendo esta a
única construída. Os bebedouros restantes (30), 13 unidades, foram distribuidos às escolas
municipais da rede de ensino não previstas no termo de compromisso, portanto com desvio
de finalidade e 17 unidades estão no almoxarifado da Prefetura sem uso.
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A realização de despesas sem observar a identificação e delimitação das ações
financiadas do Termo de Compromisso nº 1187/2014, destinado & equipar
unidades escolares do Proinfância não previstas no termo de compromisso caracteriza
desvio de finalidade e contraria o disposto na alínea "f“ do inciso III do art. 7º da Resolução
CID/FNDE nº 14/2012, que determina como obrigação da Prefeitura Municipal:
“...executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso e dentro do cronograma
estabelecido;

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que os Termos de
Compromissos nºs 4447/2013, 4448/2013 e 7305/2013, pertinentes às obras do Proinfància
ID 19451, ID 19575, ID 24560, ID 1006836, ID 1009332, ID 1009333 e ID 1009334,
encontram-se expirados, sendo que a Prefeitura realizou a aquisição dos equipamentos no
valor de R$32.925,00 mesmo que às obras sequer fossem iniciadas, razão pela qual deve—se
concluir sobre o potencial prejuízo ao Programa, cabendo a área técnica do FNDE adotar
iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal, acionando, se necessário, a Diretoria
Financeira, para que adote ações quanto à Tomada de Contas Especial.

Recomendações:
4.2.1 DIGAP

Adotar medidas junto à Prefeitura Municipal, considerando que as Vigências
dos termos de compromissos referentes às obras encontram—se expiradas, os equipamentos
foram adquiridos mesmo que às obras sequer fossem iniciadas, beneficiando outras escolas
municipais não previstas no termo de compromisso, caracterizando desvio de finalidade,
adotando imediatamente medidas visando resguardar os cofres da Autarquia, para que
adote ações quanto à Tomada de Contas Especial.

4.3 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação apresentada, verificou—se a
ausência de identificação nas notas fiscais, pertinente ao Termo de Compromisso nº
10142/2012, com o nome do programa e do FNDE/MEC, contrariando o disposto no Art. 7º,
III, "k" da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações posteriores.

Evidências:

Notas fiscais emitidas pela Empresa Positivo Informática SIA (CNPJ

~

81.243.735/0001-48) a seguir relacionadas:

Valor da NF

NF

Data de
emissão

Atesto de
recebimento

Quantidade de
tablets

670317"

19/07/2013

23/08/2013

330

152.621,70

23/08/2013

270

124.873,30

670380” 20/07/2013

H
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(R$)

43

(ESX

1674678“

29/07/2013

]|

23/08/2013

Totais

|

||
|]

40
640

“

18.499,60I

][

295.993,60]

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria - SA nº 036-010, em 05/10/2018, que
ao fato apontado, no entanto, até a conclusão do presente
não apresentou nenhuma manifestação.
Municipal
Prefeitura
Foi emitida

&

solicitou justificativa quanto
Relatório

&

Análise da equipe:
A ausência de identificação da documentação comprobatória da execução das
despesas contraria O disposto no o art. 79, III, "k" da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e
alterações posteriores, 0 qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas
realizadas com recursos do PAR deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais
originais ou equivalentes, deverão ser emitidos em nome da EEx. e identificados com o
nome do FNDE e do Programa.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou () Acórdão nº 795/2008—TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
"(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa & 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
com
a seguinte conclusão:
27/07/2007,
(...)

a

não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais

irregularidades são bastante graves

e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados [...], a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à malversação do
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em
questão, com fulcro no 5 79 do art. 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006, (...)".

Portanto, mantém-se

a

constatação.

Recomendações:
4.3.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com Vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PAR - TC 10142/2012, que determina a identificação dos comprovantes
de despesas com o nome do Programa e do FNDE.
KX "&
*-

X
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4.4 Bens adquiridos/distribuídos sem utilização nas escolas.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
referente ao Termo de Compromisso nº 10142/2012, verificou—se que a Prefeitura Municipal
adquiriu com os recursos repassados pelo FNDE à conta do Programa, em 29/07/2013, 640
tabletes para serem entregues aos professores do Ensino Fundamental de sua rede de
ensino. No entanto, por meio dos documentos de controle de estoque e distribuição dos
equipamentos, verificou-se que foram entregues somente 269 aparelhos aos beneficiários
finais, tendo sido também constatado que 297 equipamentos estão no almoxarifado da
Prefeitura (sem uso), sendo 60 sem uso e 237 apresentaram defeitos conforme foi informado
pela prefeitura no dia da Visita ao almoxarifado, e, portanto não foram distribuídos ao
público alvo do programa. Ademais, 74 equipamentos não foram localizados na prefeitura,
não tendo sido informado a sua localização.
vigência do Termo de Compromisso 10142/2012 expirou em
08/2014, sendo que conforme consulta realizada no Sistema SIMEC, em 09/11/2018, a
situação da respectiva prestação de contas encontrava-se "Enviada" e "Finalizada". A
situação caracteriza a não execução do termo de compromisso, o que sugere que a
prestação de contas, ora aprovada, deve ser reaberta e revista pelas áreas técnicas da
autarquia.
Ressalta—se que a

Evidências:

Relatórios do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada da
Educação - CEAFE, de 25/09/2018 e 03/10/2018, Ofício nº 1612/2018, de 09/10/2018,
emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, extrato bancário da conta
corrente sob nº 6381-9 da agência 3611-0 do Banco do Brasil, notas fiscais (Positivo
Informática S/A - CNPJ 81.243.735/0001-48) e relatório fotográfico a seguir:

~

~
~
NF

[

(R$)
'

'

670317

19/07/2013

23/08/2013

670380

20/07/2013

23/08/2013

674678

29/07/2013

23/08/2013

Totais

Valor da NF

Quantidade de
tabletes

Atesto de
recebimento

Data de
emissao

H

I

l

H
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330

[

152.621,70

270

124.872,30!

40

18.499,60!

640

[[

295.993,60]

Tablet

Tablet - MEC/FNDE Pregão 81/2011

Tablets

3

- 10"

Tabiets danificados

serem entregues

~

Tablets danificados

Tablets danificados

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 036—012, de 04/10/2018, a
Secretaria Municipal de Educação de Aracaju apresentou por meio de Ofício nº 1612/2018,
de 09/10/2018, a seguinte justificativa:
”...A presente justificativa solicitada ao Centro de Aperfeiçoamento e Formação
Continuada da Educação (CEAF/5) visa responder ao FNDE, no que e refere a bens
adquiridos e distribuição do tablet educacional 10’ junto ao Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação - SIMEC, com vistas à prestação de ntas
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do Plano de Ações Articuladas - PAR, referente ao termo de Compromisso n910142.
Esta justificativa objetiva esclarecer os seguintes pontos solicitados quanto à entrega
dos tablets: distribuição tardia para os professores, ausência e troca,/substituição das
unidades danificadas e o destino de 16 unidades faltantes do total recebido pela
prefeitura. Para tanto, apresenta—se asjustiﬁcativas, a saber:
A atual gestão da prefeitura de Aracaju iniciou seu plano de governo em janeiro de
2018, momento que assumimos a direção do GEAPE. Estando no cargo, iniciamos o
trabalho exploratório para conhecer o registro documental do setor e entendermos o
que havia sido planejado e executado na gestão passada. A partir do contexto
encontrado fez-se necessário a composição da equipe de trabalho e o planejamento
das ações a serem desenvolvidas, na atual gestão municipal. Uma delas, por
orientação recebida da assessoria de planejamento da secretaria da educação
(ASPLNDI) foi iniciar a distribuição dos tablets educacionais para os professores da
rede municipal em tempo breve. Dessa forma, realizamos um levantamento do
documental com a finalidade de verificar indícios da chegada dos tablets a secretaria,
além da inexpressiva distribuição para os professores. Assim sendo, coletamos os
documentos encontrados e ouvimos informações através dos profissionais da
Coordenadoria de Tecnologia Educacional (COTED), atualmente colaboradores do
CEAFE que participaram do im’cio do processo. Neste levantamento concluímos que,
foram entregues 58 equipamentos aos professores da rede no ano de 2016junto ao
Núcleo de Tecnologia do Município (NTM), havendo interrupção do processo por
determinação do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), na época.

Reiniciamos a distribuição em junho do ano corrente, tendo como primeira ação o
recebimento no CEAFE, via almoxarifado, de 566 tabletes para distribuição. Assim, a
equipe do CEAFE estabeleceu contato via e-mail e telefone com as escolas convidando
os professores a comparecer ao centro para recebimento do equipamento, além de
realizar cadastro dos professores junto ao MEC. Nesta atividade vale ressaltar que,
alguns professores foram impedidos de receber o tablet, pois o CPF constatava já
cadastrado no MEC, acionamos contato
responsável da área no MEC, solicitando orientação para efetivar liberação do
cadastro dos professores, sendo resolvidos alguns casos. Para prosseguimento da
distribuição foram detectados entraves que dificultam a realização da ação, tais como:

com,

professores como CPF já cadastrado no sistema causando bloqueio para a
liberação do tabletejunto ao site do FNDE/MEC;
—

dificuldades no acesso a informaçõesjunto à rede estadual para resolver a
situação acima citado;
-

resistência dos professores em receber o tablet devido ao equipamento estar
obsoleto (SISTEMA OPERACIONAL ANDROID - 4.0 ),-

-

—

-

número expressivo de equipamentos danificados e fora do prazo de garantia.

a este processo, o centro de formação em observância ao seu
planejamento pedagógico associou à entrega do equipamento a formação continuada
para os professores e coordenares pedagógicos da rede, criando 03 turmas de
capacitação para o uso pedagógico do tablet em sala de aula. O resultado deste
processo foram experiências em o uso do tablet por parte dos professores nas salas de
aula junto aos alunos, conforme anexo.

Simultâneo
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No que se refere ao último item: o destino de 16 unidades faltantes do total recebido
pela prefeitura, não possuo informações, considerando a trajetória de chegada e
distribuição do tablete num universo de 566 equipamentos sob a responsabilidade do
CEAFE.

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura corrobora & constatação. Foram adquiridos 640
tabletes, em 29/07/2013, para distribuição aos professores do Ensino Fundamental e,
somente 269 aparelhos foram entregues aos beneficiários, tendo sido detectado 60
equiapmentos no almoxarifado sem utilização em processo de absolecência e, ainda, 237
aparelhos com defeitos que não foram substituídos dentro do periodo de garantia do
fornecedor, além da ocorrência de outras 74 unidades sem registro dos respectivos destinos
(não localizados).

A ausência de uso de bens adquiridos com recursos do Programa, agravado
pela característica tecnológica de obsolescência rápida, caracteriza anão execução de parte
ou de todo o objeto do termo de compromisso, gerando a obrigação de reparar danos,
conforme estabelece o art. 14, "a" da Resolução CD/FNDE nº 14/2012 e alterações
posteriores:
"...Art. 14 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da obrigação de reparar
os danos porventura existentes, em razão do não cumprimento das obrigações
estabelecidas nesta Resolução, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão
devolver ao FNDE os valores relativos à:
a. não execução de parte ou de todo o objeto do termo de compromisso aceito; ..."
Dessa forma, permanece a constatação, ressaltando que a prestação de contas
encontra-se aprovada indevidamente pelo FNDE e, por isso, deve ser reaberta e reanalizada
pela área técnica getora do programa na autarquia.

Recomendações:
4.4.1 DIRTI

Avaliar imediatamente a situação apontada pela Auditoria Interna do FNDE,
que aponta graves iregularidades na execução dos recursos, reabrindo e reanalizando a
prestação de contas, vez que a mesma se encontra atualmente aprovada pela autarquia,
indevidamente, acionando eventualmente a Diretoria Financeira para instauração de TCE,
se

for

o caso.

5. Conclusão:

5.1. 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.
5.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.6 e
4.1, foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s),
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que merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades.
5.3 No subitem 3.4, 3.7, 4.2 e 4.4, foi identificado potencial prejuízo, tendo em
Vista a ausência de execução das obras Proinfância previstas no termo de compromisso e o
desvio de finalidade referentes a aquisição de equipamentos destinados a creches do
Proinfância, cabendo a DIGAP e DlFIN atuarem imediatamente no sentido de adotar
medidas com vistas a garantir o devido ressarcimento;

5.4. A constatação referente aos subitens 1.1 e 4.3 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.
5.5. 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.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo as recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo elou 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. Encaminhamento:

6.1. 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.
6.2. DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE) e 2 (PDDE), atentando para o contido no subitem 5.4 e
o cumprimento das recomendações constantes dos subitens 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 e 2.1.1,
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
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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,6.3. a 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;
—

6.4. a DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria, em especial aqueles
dos itens 3 (PROINFANCIA); 4 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido no subitem 5.4 e o
cumprimento das recomendações constantes dos subitens 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.6.1, 3.7.1,
4.1.1 e 4.2.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DlPLA/COPAC acerca das
providências adotadas com relação 'as 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;
6.5. 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 4 PAR/Mobiliário, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho;
—

6.6. DIRTI: a) para ciência do achado de auditoria deste relatório, item 4
(PAR/Mobiliário), atentando para o contido na recomendação constante do subitem 4.4;
6.7. à Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, com atenção especial para os itens 3.4, 3.7, 4.2 e 4.4,—

6.8. a Prefeitura do Município de Aracajú-SEX, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.1.1, 4.3.1, ficando consignado que não há necessidade deste
ente apresentar respostas ao FNDE.

Em 31/10/2018
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 32 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhezse à Coordenadora da CORAP para anuência.

Em jª; HcC/

(' (ª;

Chefe da DIVAP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da CORAP

Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento das constatações e
recomendações deste Relatório e deliberação quanto aos encaminhamentos sugeridos
conforme Despacho (SEI nº 1110560).

Em

L/LL/

((fªz?

Auditor-Chefe
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