MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
'
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 30 [2013

PREF MUN DE SANTO ANTONIO D0 TAUA PA

Auditoria realizada no período de 17 a 21/09/2018, com o objetivo de verificar
a adequação e conformidade na execução dos programas educacionais, no âmbito da
entidade executora, priorizando-se as ações relacionadas ao tema ”Gestão da Execução e
Acompanhamento" de Programas abaixo relacionados, conforme definidas no Anexo IV, do
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018. Foram fiscalizados os seguintes programas:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2017, OS. nº 141/2018,
referente ao item 75, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—

Analisado por:

por::

- Programa Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2017, OS. nº
142/2018, referente ao item 76, do anexo V, do PAINT 2018,-

Analísado

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE, exercício 2016
ao item 77, do anexo V, do PAINT 2018;
—

—-

- OS.

nº 143/2018, referente

Analisado por:

pºr::

Plano de Ações Articuladas PAR/TD (Ação Aquisição de Mobiliário)
0.8. nº 144/2018, referente ao item 78, do anexo V, do PAINT 2018,-

—

Analisado

—

per:;

-

Plano de Ações Articuladas - PAR/TD (Programa Caminho da Escola)
O.S. nº 164/2018 Extra PAINT.

—

exercício de 2013,

-

exercício 2013

-

—

Anausado

e

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFAN CIA, exercício 2011 - OS. nº 169/2018, PAINT
2018. (Ação tratada no Relatório de Auditoria nº 33/2018).
—

—

Anansadopor=
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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.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 993.091,20
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017, no
montante de R$993.091,20 (novecentos e noventa e três mil e noventa e um reais e vinte
centavos).

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

Agricultura Familiar: percentual aplicado na Agricultura Familiar;

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

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

- Análise da despesa:

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

Foram inspecionadas 21 unidades escolares da rede de ensino do municipio
de Santo Antônio do Tauá-PA para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Item

0

1

15048225

2

15047873

3

15047962

rancisco Solano Raiol Pereira
23

reire Noronha
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9

15048322

Gratulina Penha Alves Dias

15047830

Rio Araúba

erivaldo Paiva

15048071

15048136

São Sebastião

15047890

14

dina Oracina Moraes Neves

15163270
15047806

o

Viana Prata

15048284
15048292

Comunitária dos Moradores do Bairro Barro Branco

racuateua

15048381

São Raimundo

15048373

São José

fa. Wanda Lima de Sousa

15047911

Alcides Paranhos

15048047
15048039

ossa Senhora do Perpétuo Socorro

15048004

anoel da Costa Silva

r Cornélio

15047903

Peixoto

da Costa Chaves

15047989

cio Moura

15047849

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

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

Fato:
Para o atendimento aos 11.128 alunos matriculados na educação básica, a
01 nutricionista no seu quadro técnico para o
horária semanal de 40 horas, quantitativo
carga
com
Programa,
do
acompanhamento
insuficiente e em desacordo com o disposto no § 2º, art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013, de17/06/2013.

Prefeitura Municipal emprega apenas

Evidências:
Consulta Censo Escolar (Clientela atendida pelo PNAE), exercício 2017,
extrato SIMEC Quadro Técnico/Nutricionista em 15/09/2018 e Portaria de nomeação da
responsável técnico nº 23/2017/GAB—SECRETARIA ,de 10/02/2017.

Manifestação da entidade:

ª

Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-001, de 20/09/2018, a

i.\

í; ;
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
"...Incumbe destacar que a Municipalidade enfrenta dificuldades financeiras,
resultado da redução de repasses constitucionais, por conta da crise
econômica que o país atravessa. Esse entrave repercute sensivelmente na
capacidade de contratação na gestão municipal. No entanto, & margem da
carência de recursos disponíveis, a gestão municipal providenciará de forma
imediata a contratação de mais um profissional nutricionista, com fulcro de
melhorar o atendimento e acompanhamento das ações do programa de
alimentação escolar, nos moldes da legislação vigente...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A disponibilização de
apenas 01 (um) nutricionista para atuar no Programa contraria a determinação do § 2º do
art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao cumprimento dos
parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, por entidade executora,
para a educação básica. Esses parâmetros estão definidos no art. 10 da Resolução CFN nº
465, de 23/08/2010, conforme segue:

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

~

Até 500

1

RT 30 horas

30 horas

I501 a 1.000

1

RT + IQT

30 horas

1.000 a 2.500

1

RT + 2QT

130 horas

2.501 a 5.000

1

RT +

sor

[30 horas

~

[Eggnog

de

&

001;: ;_;—(fâ; (É;-2951037“
alunos

~

Carga Horária Técnica
mínima semanal
recomendada

Nº de Alunos Nº de Nutricionista

~

30 horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré-escola), a
unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas...",
A Prefeitura justificou a crise econômica que atravessa atualmente o qual
repercute na capacidade de contratação de profissionais nos quadros do município, no
entanto, se propôs a providenciar de forma imediata a contratação de mais um nutricionista.

Considerando os dados do censo escolar atualmente a nutricionista atende
aproximadamente 11.128 alunos. A Entidade conta com apenas 01 (um) nutricionista e para
o cumprimento da norma faz—se necessário o total de 05 (cinco) nutricionistas. Além de
dificultar o cumprimento das atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de
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um quadro técnico de nutricionistas condizente com a quantidade de alunos atendidos pelo
Programa, impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar
implementadas pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, bem como o
treinamento para a qualificação dos profissionais responsáveis pela manipulação de
alimentos nas escolas.
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

Notificar & Entidade para que, em prazo certo, apresente ao FNDE/DIRAE
medidas concretas Visando assegurar o atendimento dos parâmetros numéricos mínimos de
referência relativos ao número de nutricionistas em função do número de alunos atendidos
pela Prefeitura, em consonância com o art. 10 da Resolução nº 465/2010 e com o art. 69, §
Sº da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013.
1.2 Descumprimento do planejamento elaborado pelo nutricionista
Responsável Técnico do Programa.

Fato:
Em inspeção "in loco" realizada às escolas municipais, conforme demonstrado
no campo "Evidências", constatou-se que os gêneros alimentícios recebidos pelas escolas
não foram suficientes para atender o cardápio planejado pelo responsável técnico pelo
programa, o que dificultou o cumprimento do cardápio elaborado pelas unidades escolares,
em desacordo com o disposto no art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Inspeção às escolas municipais: Francisco Solano Raio] Pereira,— KM 23, Freire
Noronha, Gratulina Penha Alves dias, Creche Escola Rio Araíba, Merivaldo Paiva, São
Sebastião, KM 14, Oracina Moraes Neves, Associação do Bairro Branco, Luzia Viana Prata,
Tracuateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima de Sousa e Padre Alcides
Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa Silva, Major Cornélio
Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio Inácio Moura; guias
de remessa de gêneros alimentícios verificadas nas escolas e cardápios apresentados.

~

Aloysio da Costa Chaves - Guia de remessa de produtos da agricultura familiar. São Raimundo . Estoque insuficiente,
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Francisco Solano Raiol Pereira - Guia re
alimentícios.

Wasn't...»
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.

Freire de Noronha - Guia de remessa de gêneros alimentícios.

Gratulina Penha Alves Dias - Guia de remessa de gêneros
alimentícios.

R.F,N€‘ 30/2018 IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA

gula.
Mei-1W
qnAu‘Aﬁ-W
~ “,“aug-nw
'

*

“47

,“ ª“ ,," w” «_

'
.
..
,
.
major Lomeho Pemoto - Gula de remessa de generos
alimentícios.
.

Osvaldina Oracina de Moraes Neves - Guia de remessa de gêneros
alimentícios.

Profa. Wanda Lima de Sousa - Estoque insuficiente.

Profa. Wanda Lima de Sousa
alimentícios.
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Guia de remessa de gêneros

Assoc. dos Moradores do Barro Barro Branco Guia de remessa de
gêneros alimentícios.

~

L...... .“

.

._....

—

Depósito central da Prefeitura

_

Estoque insuficiente.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
O81/2018/PGM/PMSAT, datado de'24/09/2018, & seguinte justificativa:
—

“...Incumbe mencionar, nessa questão, que o fornecedor contratado para o
fornecimento de itens componentes do cardápio, estava em procedimento de
reequilíbrio financeiro de contrato, o que redundou em certo atraso na
entrega de produtos da alimentação escolar. Din'mida a pendência contratual,
a Municipalidadejá retomou a regularidade no fornecimento de produtos da
alimentação escolar...".

Análise da equipe:
A Prefeitura justificou o descumprimento do cardápio elaborado pela
nutricionista, em razão do atraso na entrega de produtos da alimentação escolar pelo
fornecedor contratado, que encontrava-se em procedimento de reequilíbrio financeiro do
contrato, contudo alegou que o fornecimento de produtos da alimentação escolar já foi
regularizado.
Essa situação demonstra fragilidade na relação entre o objeto contratado e o
entregue nas escolas visitadas ocasionando o não cumprimento do cardápio elaborado pela
nutricionista Responsável Técnico (RT) pelo Programa , contrariando o art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, conforme segue:

"...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 sustentabilidade, sazonalidade e diversificação
agrícola da região

e na

alimentação saudável e adequada.

519 Como disposto na Lei nº 11.947/2009, gêneros
aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável.
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cardápios deverão ser planejados para atender, em média, às
necessidades nutricionais estabelecidas na forma do disposto no Anexo III
desta Resolução, de modo a suprir:

529 Os

no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais,
distribuídas em, no mínimo, duas refeições, para as creches em período

I

—

parcial;

II

no mínimo 70% (setenta por cento) das necessidades nutricionais,
distribuídas em, no mínimo, três refeições, para as creches em período
integral, inclusive as localizadas em comunidades indígenas ou áreas
—

remanescentes de quilombos;

HI no mínimo 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias,
por refeição ofertada, para os alunos matriculados nas escolas localizadas em
comunidades indígenas ou em áreas remanescentes de quilombos, exceto
—

creches...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura Municipal para que adote um mecanismo mais eficiente
para que a distribuição dos gêneros alimentícios seja suficiente para que as escolas
cumpram os cardápios planejados pelo responsável técnico pelo programa, bem como o
controle de estoque dos gêneros alimentícios entregues pelos fornecedores diretamente nas
unidades escolares, em cumprimento das normas regulamentares do PNAE, que determina
que os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo responsável técnico do
programa.

1.3 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Conforme inspeção "in 1000" realizada nas escolas municipais, verificou—se,
que os cardápios da alimentação escolar não estavam sendo divulgados em local visível a
comunidade escolar, conforme prevê o parágrafo 8º, do Art. 14, da Resolução/CD/FNDE nº
26/2017.

Evidências:
Inspeção às escolas municipais: Francisco Solano Raiol Pereira,- KM 23,
Freire Noronha, Gratulina Penha Alves días, Creche Escola Rio Araíba, Merivaldo Paiva, São
Sebastião, KM 14, Oracina Moraes Neves, Associação do Bairro Branco, Luzia Viana Prata,
Tracuateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima de Sousa e Padre Alcides
Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa Silva, Major Cornélio
Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio Inácio Moura.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"..O Departamento de Alimentação Escolar informa que vem realizando o
procedimento de disponibilização do cardápio de merenda escolar
regularmente (relatório em anexo). No entanto, assegura que vai exercer
como maior rigor a publicidade nas unidades escolares, resguardando os
interesses dos destinatários (pais, professores, alunos e comunidade)...".

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas apresentadas, no período da visita da equipe de
Auditoria do FNDE as escolas municipais descritas no campo "Evidências", verificou-se que
os cardápios não estavam dispostos (fixados) em local que a comunidade escolar (pais,
professores, alunos) pudessem tomar conhecimento sobre a alimentação que seria servida
naquele dia, semana ou mês, contrariando o disposto no é 89, do art. 149, da
Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, dispõe que: "os cardápios com as devidas informações
nutricionais deverão estar disponíveis em locais visíveis nas Secretarias de Educação e nas

escolas".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 A Prefeitura

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

1.4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Conforme inspeção 'in loco' realizada nas escolas municipais demonstradas no
campo ”Evidências", verificou-se que os depósitos de armazenamento de gêneros
alimentícios que possuem pouca ou nenhuma ventilação; deficiência de espaço; alimentos
acondicionados em embalagens secundárias, caixas de papelão e sacos plásticos; alimentos
guardados em armários de aço, baldes plásticos e utensílios de cozinha; juntamente com
outros materiais alheios & alimentação, bem como margarinas acondicionadas fora de
refrigeração, em desacordo com o disposto no art. 33, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Inspeçâo "in loco" às escolas municipais: Francisco Solano Raiol Pereira; KM
Gratulina Penha Alves días, Creche Escola Rio Araíba, Merivaldo Paiva,
Noronha,
Freire
23,

#
rx
,/
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São Sebastião, KM 14, Oracina Moraes Neves, Associação do Bairro Branco, Luzia Viana
Prata, Tracuateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima de Sousa e Padre Alcides
Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa Silva, Major Cornélio
Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio Inácio Moura,
conforme relatório fotográflco abaixo.

~~

~

Francisco Solano Raiol Pereira Alimentos em azenados com outros
materiais alheios.
—

Aloysio da Costa Chaves Alimentos armazenados em caixa de
papelão na geladeira.
—

~

~~
KM 23 Alimentos armazenados em caixa de papelão e outros
materiais alheios.
—

M

Assoc. dos Moradores do Bairro Barro Branco
acondicionados em sacos plásticos.
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Alimentos

~

~

~

7

~

Creche Rio Araúba - Alimentos em caixa de papelão e margarina fora
de refrigeração.

~~

Freire de Noronha Margarina fora de refrigeração.
—

~

~~

~

&

,

,

,. ,.

,,,-úªw

,,

,

Gratulina Penha A. Dias - Alimentos em caixa, sacos plásticos
materiais.

..
e

,,

outros

~

Major Cºrnélio Peixoto Margarina fora de refrigeração.
—

~

ª.
Tracuateua

-

alimentos armazenados em caixa de papelão.

KM 14 Alimentos armazenados em balde plástico.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
O81/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...Consideradas as deficiências apontadas no relatório de auditoria. A
Municipalidade adotará providências imediatas para a regularização dos
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problemas apresentados pelo FNDE. Readequação dos espaços físicas dos
depósitos nas unidades escolares, com priorização da adequada ventilação.
Bem como, a aquisição de' recipientes adequados para a guarda dos produtos,
e freezers para a conservação dos produtos que requisitam temperatura
adequada...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A Prefeitura Municipal informou que adotará providências imediatas para
regularização das falhas apontadas pela equipe de Auditora .
O armazenamento, a guarda e conservação dos gêneros alimentícios em locais
inadequados contraria o disposto no é 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantem
adequadas condições de estocagem higiênicas—sanitárias 'dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Quanto aos gêneros alimentícios
acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão e/ou sacos plásticos), de acordo
com o "Guia de Instruções - Manual de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação
Escolar”, de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme
reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, os alimentos devem
ser retirados as caixas de papelão e/ou madeira em que são recebidos e substituídos por
monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura para que, em prazo certo, apresente as medidas
adotadas para cada uma das escolas apontadas no campo evidências, juntando relatórios
fotográficos, que demonstrem & regularização das falhas levantadas pela equipe de
auditoria do FNDE.
1.5 Desconformidade na execução do Programa.

Fato:
Conforme inspeção 'in loco' realizada nas escolas municipais demonstradas no
campo "Evidências”, verificou-se a ausência de balança nas escolas para aferir o peso dos
produtos entregue da agricultura familiar e a presença de vendedores ambulantes na parte
externa dos estabelecimentos de ensino e ainda a prática de comércio no interior das
escolas com oferta de guloseimas, refrigerantes e salgados, o que não contribui para
formação de hábitos saudáveis aos alunos, em desacordo com o disposto no inciso IV do art.
39 da Portaria Interministerial nº 1.010, de 08/05/2006 e do art. Sº da Resolução CD/FNDE
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n 26/2013.

Evidências:
Inspeção "in 1000" realizada às escolas municipais: Francisco Solano Raiol
Pereira,- KM 23, Freire Noronha, Gratulína Penha Alves dias, Creche Escola Rio Araíba,
Merivaldo Paiva, São Sebastião, KM 14, Oracína Moraes Neves, Associação do Bairro
Branco, Luzia Viana Prata, Tracuateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima de
Sousa e Padre Alcides Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa
Silva, Major Cornélio Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio
Inácio Moura, conforme relatório fotográfico abaixo.

.!~

~

Tracuateua

-

Comércio de guloseimas no interior da escola.

Luzia Viana Prata » Comércio de guias
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Profa Wanda Lima de Sousa - Comércio

de guloseimas e salgados.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...Consideradas as deficiências apontadas no relatório de auditoria. A
Municipalidade adotará providências imediatas para a regularização dos
problemas apresentados pelo FNDE. Dentre as quais a instauração de
procedimento licitatório para aquisição das balanças necessárias para o
procedimento de pesagem dos produtos da agricultura familiar...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

A Prefeitura Municipal informou que irá proceder a instauração de
procedimento licitatório para aquisição das balanças necessárias para a pesagem dos
produtos da agricultura familiar. No entanto, não se pronunciou a respeito da prática de
cantinas e o comércio no interior das escolas e na parte externa dos estabelecimentos de
ensino. com ofertas de guloseimas, refrigerantes e salgados.

A presença de cantinas escolares e comércio no interior das escolas configurase como um entrave para a educação nutricional e a formação de hábitos alimentares
saudáveis, contrariando o o disposto no inciso IV do art. 39 da Portaria Interministerial nº
1.010, de 08/05/2006, que instituiu as diretrizes alimentação saudável no ambiente escolar,
a qual estabelece :

ambiente escolar de
gordura trans,
saturada,
gordura
de
teores
altos
alimentos e preparações com
verduras...".
açúcar livre e sal e incentivo ao consumo de frutas, legumes e

”...IV - restrição ao comércio

e à promoção comercial no

E ainda o art. 3º da Resolução CD/FNDE n 26/2013:
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'..O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais durante o período letivo...".
Portanto, mantém-se a constatação.
Recomendações:
1.5.1. PREFEITURA

Para quem em prazo certo, adote as providências necessárias quanto a
restrição e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações com altos
teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal.

1.6 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Foi verificado nas escolas municipais inspecionadas, conforme elencadas no
campo “evidências", que os manipuladores de alimentos não estavam devidamente
paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção (uniforme, touca, avental e sapato
fechado), em desacordo com os itens 4.6.3 e 4.2.7 da Resolução—RDC nº 216/04 que dispõe
sobre as Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

Evidências:
Inspeção realizada às escolas municipais: Francisco Solano Raiol Pereira,- KM
23, Freire Noronha, Gratulina Penha Alves dias, Creche Escola Rio Arafba, Merivaldo Paiva,
São Sebastião, KM 14, Oracina Moraes Neves, Associação do Bairro Branco, Luzia Viana
Prata, Tracateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima de Sousa e Padre Alcides
Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa Silva, Major Cornélio
Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio Inácio Moura.

~

~~
Assoc, dos Moradores do Bairro Barro Branco - Manipulador sem
vestimenta adequada.

Luzia Viana Prata
adequada.

-

Manipulador de alimento sem indumentária
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Mmor Cornelio Peixoto Manipulador de alimentos sem indumentaria Manoel da Costa e Silva » Manipulador de alimentos sem
indumentária adequada.
adequada.
—

Sra. Perpéuto do Socorro
adequada.

~Nossa

Padre Alcides Paranhos
de alimentos.

-

-

Manipulador sem indumentária

Profa. Wanda Lima de Sousa
indumentária adequada.

-

Manipulador de alimentos sem

~~

Manipulador de alimentos sem indumentana Sao
Jose - Manipulador de alimentos sem mdumentaria adequada.
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__M
ebas ao - Manipuladores de alimentos sem
iudumentáu'as adequada.

Tracuateua - Manipulador de alimentos sem indumentária adequada.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032—001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"...Nessa quadratura, a Municipalidade providenciará o procedimento
licitatório, visando a aquisição das indumentárias apontadas no relatório da
auditoria e fornecimento regular aos servidores responsáveis pela
manipulação dos alimentos nas unidades escolar...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que irá adotar providências com vistas aquisição dos acessórios

necessários aos manipuladores de alimentos, a ausência de indumentária adequada para os
manipuladores da alimentação escolar, contrariam os itens 4.2 e 4.6, da Resolução RDC nº
216 da ANVISA/Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04, que
estabelece:
,,
—
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"...4.2.7 Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das
instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e diferenciados
daqueles utilizados na manipulação de alimentos.
(...)

4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com
uniformização completa, bem conservada e limpa. Os uniformes devem ser de
cor clara e de uso exclusivo nas dependências internas do estabelecimento. Os
sapatos devem ser fechados e em boas condições de higiene e conservação.
4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao
trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do
serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre
que se fizer necessário. Devem ser afixados cartazes de orientação aos
manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos e demais
hábitos de higiene, em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações
sanitárias e lavatórios.
4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes,
toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso
de barba. As unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a
manipulação, devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a
maquiagem...".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.6.1 DIRAE

Notificar

a

Prefeitura Municipal para que, em prazo certo comprove

a

DIRAE/FNDE, a regularização da indumentária das manipuladoras da alimentação escolar,
encaminhando ao FNDE os documentos fiscais de aquisição das indumentárias e, ainda,
relatórios fotográficos das escolas visitadas que demonstrem que os profissionais estão
utilizando o referido material em suas atividades.

1.7 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do FNDE e do
Programa, em desacordo com o contido no Parágrafo único do art. 62, da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Notas fiscais a seguir exemplificadas:
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[Fornecedor
[A G

CRUZ FARIA EIRELI - EPP

A
'A

G

CRUZ PARIA EIRELI - EPP

~

<3

CRUZ FARIA EIRELI - EPP

A

G

CRUZ FARIA EIRELI - EPP

A

G

CRUZ PARIA EIRELI - EPP

Nota Fiscal

Data

406

09/08/2017

407

09/08/2017

1512920
314205

417

10/08/2017

2552,55

408

09/08/2017

2349,05

[409

~

~

”Valor R$

09/08/2017

239,45

-

10/08/2017

[[1 104,95

- EPP[[2713

10/08/2017

ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP[2718

10/08/2017

”346,50
239,20

ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP [2715

10/08/2017

207,90

ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP[[2718

10/08/2017

188,65

ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP[[2717

10/08/2017

23,10

ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI EPP[[2714

~
~

[ECOPAPER COMPANHIA DO PAPEL EIRELI

—

—

[

[

[
[

- EPP

COMERCIAL L O SALDANHA EIRELI
COMERCIAL L O SALDANHA EIRELI EPP

161

[11/08/2017

"283904

—

165

[11/08/2017

[[1484,46

COMERCIAL L O SALDANHA EIRELI - EPP
“COMERCIAL L O SALDANHA EIRELI - EPP

[[162

989,64

[[180

[11/08/2017
11/08/2017

824,70

[

SALDANHA EIRELI - EPP

[[163

[[11/08/2017

[[439,84

[

~

COMERCIAL L

O

[

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032-001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

—

“..A municipalidade através

da Secretaria Municipal de Educação notificará
as empresas contratadas para o cumprimento da normativa do FNDE.
Incorporando no histórico do documento ﬁscal a indicação da fonte do recurso
que está sendo utilizado. Dessa forma, atendendo a orientação contida no
relatório oriundo da equipe de auditoria. Por derradeiro, esperamos ter
prestado as informações e/ou regularização das pendências apresentadas pela
Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo, colocamo—nos a disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários para o regular
andamento do procedimento administrativo ora adotado...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória da execução das despesas contraria o
disposto no O art. 62, Parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e alterações

posteriores, O qual estabelece que a documentação comprobatória das despesas realizadas
com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante documentos fiscais originais ou
equivalentes, deverão ser emitidos em nome da EEx. e identificados com o nome do FNDE e
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do Programa. Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:

”(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento ﬁscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.”
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e & malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006, (...)”.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.7.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina a identificação dos comprovantes de despesas com
o nome do

Programa

e do

FNDE.

1.8 Débitos incompatíveis.

Fato:
Conforme análise realizada na movimentação financeira da conta corrente
específica do Programa, verificou-se débitos a titulo de tarifas bancárias provenientes de
emissão de extratos bancários, em desacordo com o art. IX do art. 38 , da Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Extratos bancários da Conta Corrente do Banco do Brasil SA, nº 11.042-6,
Agência nº 2605-0, específica do Programa.

ta
04/09/2017

7/10/2017

alor
68,40
5,40
W

&.

\\
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"..A Municipalidade diante das inconsistências apresentadas no relatório
determinou ao Setor Financeiro responsável que adotasse providência visando
a devolução dos valores discriminados e considerados como débitos indevidos,
a devida regularização com o depósito na conta corrente indicada para o
ressarcimento integral do valor extraído da conta do programa de alimentação
escolar...".

Análise da equipe:
A justificativa corrobora a constatação, tendo em Vista que conforme a
movimentação financeira demonstrada nos extratos bancários, verificou-se tratar de débitos
a titulo de tarifas bancárias pela realização de emissão de extratos bancários, que não foram
contemplados pelo Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, firmado entre o Banco do
Brasil e o FNDE, em razão do número de operação realizada pelas Entidade Executora, o
qual superou o limite estabelecido no referido Termo, contrariando os ditames previstos no
§ lº e 29, do Art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

Considerando o disposto no

§

lº do art. 49 da Resolução CD/FNDE nº 44/201 1,

a seguir:

"§19 Conforme dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão
cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput...".

Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto,

determina:
Parágrafo Sexto As contas correntes serão insentas das tarifas listadas no
Anexo 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo beneficiário sem
previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares".
—

E

ainda considerando

o

disposto no inciso IX do art. 38 da Resolução

CD/FNDE 26/2013.

"... IX

nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre o
FNDE e os bancos parceiros, a EEx. é isenta do pagamento de t 'fas
—

~~~ \
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bancárias, fornecimento de extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer
taxas similares referentes à manutenção e movimentação da conta corrente
aberta para as ações do PNAE ".
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.8.1 A DIFIN:

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto à Entidade Executora com vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo em
vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do programa,
não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil;
1.8.2 A DIRAE:

Para incluir nas orientações de caráter geral para a HEX sobre o que está
incluído no Acordo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil SA, de forma, inclusive, a
evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão cobertos
naquele Acordo.
1.9 Ausência de apoio logístico ao Conselho de Controle Social.

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

Evidências:
Ata de Reunião realizada com membros do CAE e equipe técnica do FNDE,
a Prefeitura apoio para
nº O81/2018/PGM/PMSAT,
Oficio
e
conselheiros
dos
reuniões
de
sala
de
disponibilização
nº
032—0001.
datado de 24/09/2018, em resposta à SA

Ofício nº 007/2018 de 17/09/2018, do CAE solicitando

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032-001, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, 21 seguinte justificativa:
—

—

Municipalidade já está ultimando providências junto a
Secretaria de Administração, visando a disponibilização de uma sala em
imóvel próprio para servir ao Conselho de Alimentação Escolar. A Secretária
de Educação ficará incumbida de fornecer os equipamentos de escritório,
material de consumo e arquivo para documentos. Assim como, a contratação
"...Nesse quesito

a
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de veículo para o transporte dos membros do CAE, nos deslocamentos com
finalidade de fiscalização na rede ensino municipal...“.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que está implementando medidas com vistas a disponibilização ao CAE
de infraestrutura necessária para as atividades de sua competência, as ações de
acompanhamento e fiscalização da execução do programa pertinente àquele conselho foi
prejudicada até então, contrariando o disposto do inciso I do art. 36, da Resolução CD/FNDE
nº. 26, de 17/06/2013, que dispõe:

”..I

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

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.9.1 DIRAE

Notificar

prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante a
DIRAE/FNDE & 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
a

controle social.
1.10 Atuação deficiente do Conselho de Controle Social.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar não atuou de maneira satisfatória na sua
função de controle social e fiscalização da execução do PNAE em 2017. De acordo com 0
registro da reunião realizada com o Conselho e registros no Livro de Ata efetuados em
2017, não havia um plano de ação definido e cronograma de Visitas para execução das suas
atribuições, como também não foram produzidos ou elaborados nenhum tipo de relatório
das visitas realizadas para verificação das ações do Programa, o que evidencia a atuação
deficiente do CAE, em desacordo com o art 35, inciso Lda Resolução CD/FNDE/Nº 26, de
17 de junho de 2013.
O

Evidências:
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Ata da Reunião realizada entre a equipe de auditoria e membros do CAE em
17/09/2018, atas de reunião do conselho realizadas em 2014, que trata das eleições para
composição do Conselho e entrevistas aos gestores das escolas visitadas: Francisco Solano
Raiol Pereira; KM 23, Freire Noronha, Gratulína Penha Alves dias, Creche Escola Rio
Araíba, Merivaldo Paiva, São Sebastião, KM 14, Oracína Moraes Neves, Associação do
Bairro Branco, Luzia Viana Prata, Tracateua, São Raimundo, São José, Profa. Wanda Lima
de Sousa e Padre Alcides Paranhos, Nossa Senhora Perpétuo do Socorro, Manoel da Costa
Silva, Major Cornélio Peixoto e Aloysio da Costa Chaves e Escola Estadual de Ensino Médio
Inácio Moura.

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria - SA nº 032-002, de 20/09/2018, que
solicitou justificativa quanto fato apontado, no entanto, até o fechamento do presente
Relatório o Conselho de Alimentação Escolar do município de Santo Antônio do Tauá - PA,
não apresentou nenhuma manifestação.

Análise da equipe:
Em reunião realizada com os membros do Conselho de Alimentação Escolar CAE do município de Santo Antônio do Tauá em 17/09/2018, verificou-se que o CAE não vem
atuando de acordo com as competências definidas na legislação vigente, no
acompanhamento do objeto do Programa. As atas de reuniões e ofícios/CAE apresentados
demonstram que o Conselho realizou poucas inspeções às escolas, devido a falta de
planejamento e demais procedimentos inerentes à execução do Programa, contrariando o
disposto no art. 35 da Resolução (JD/FNDE nº 26/2013, que estabelece:

"...I - monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos,H - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela
EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;

III -

prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo
acerca da execução do Programa no SIGECON Online;

analisar

a

IV comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da
União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
—

apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;

V - fornecer informações

e

apresentar relatórios acerca do acompanhamento

da execução do PNAE, sempre que solicitado;

VI realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
—

VII - elaborar o Regimento Interno, observando

o
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disposto nesta Resolução; e

a

VIII - elaborar

o Plano de Ação do ano em curso e/ou

subsequente

&

fim de

acompanhar

a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,

contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
atribuições e encaminhá—lo à EEx. antes do início do ano letivo...".
Ainda, conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União TCU,
exarado em publicação denominada "Cartilha aos Conselheiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)" 5ª edição/2010, pagina 25:
—

—

"..O CAE deve acompanhar a execução do PNAE

e fiscalizar a aplicação dos
recursos destinados ao programa. Dentre as suas atribuições, destacam-se.—
a) verificar a qualidade dos alimentos comprados para a merenda escolar,
assim como as suas condições de transporte, armazenamento e preparo;

(grifo nosso),b) apoiar o trabalho da nutricionista na elaboração dos cardápios a serem
utilizados nas escolas;
c) visitar as escolas ao longo do ano e verificar in loco a qualidade da
merenda servida; (grifo nosso);
d) acompanhar o processo licitatório para a compra de alimentos (grifo
nosso);
e) receber e analisar a prestação de contas preparada pela entidade executora
e emitir parecer conclusivo que deverá ser encaminhado ao FNDE com a
aprovação ou não das contas (a não aprovação pode implicar em suspensão do
repasse de recursos pelo governo federal).
(...)

Visita às escolas:
É fundamental que os conselheiros conheçam as cozinhas, as despensas e os
refeitórios das escolas para avaliar o gerenciamento de estoque, o cardápio, a
higiene na preparação dos ingredientes e o fornecimento dos mesmos.
O trabalho in loco permite que eles questionem se os alunos estão satisfeitos
com a merenda e observem outras falhas que possam vir a prejudicar o bom
andamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É importante que o
conselho informe à Secretaria de Educação sobre as irregularidades
encontradas durante as visitas e, depois, verifique as providências adotadas a
respeito...".

Registra-se que 0 Conselho emitiu o Parecer no SIGECON em 19/09/2018, no
período da inspeção realizada por técnicos desta Auditoria.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.10.1 DIRAE

R.F.Nº 30/2018 IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA

Conselho de Alimentação Escolar-CAE para que exerça as
competências previstas na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em especial
quanto a atribuição fiscalizadora, prevista no Art. 35, inciso I.

Alertar

o

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

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

Montante dos recursos financeiross 110.916,65
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, no
exercício 2017, no montante de R$110.916,65 (cento e dez mil, novecentos e dezesseis reais
e sessenta e cinco centavos).
—

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

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

—

—

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

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

Foram inspecionados 04 veículos escolares, conforme segue:

lVeículos Escolares
Marca/Modelo
Tipo
ônibus

IMP/M.BENZ OF 1620

~

Placa

Localidade de atendimento
São josé/Cocal/Jutaí/Área Branca/Furo

NELO425

do Arauê/Tracuateua/Santa

Rita/Remédios/Sede.

Onibus

M.BENZ/ OF 1620

Onibus

M. BENZ IMPOLO
TORINO GVU

~

LBK0357

BomjesuS/KM 32/KM 29/KM 28/KM
25/KM 23/Sede.

LKG7733

Ferreira Pena/Santa Rosa/KM 10/Sede
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~

Campo

M.BENZ/CIFERAL
CITMAX U

~

Onibus

Limpo/Eden/Triunfo/Taperinha/Bom

JUJ7553

Jesus! Sede

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
2.1 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.

Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
verificou-se a ausência de identificação nas notas fiscais com o nome do FNDE e do
Programa, em desacordo com o contido no Parágrafo único do art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº 5/2015

e

alterações posteriores.

Evidências:
Notas fiscais a seguir exemplificadas:
Fornecedor

Nota Fiscal Data

COOPERSATI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS. TURISMO E FRETAMENTO 22
1288

AF

S S

Valor R$

29/05/2017 5623190
02/06/2017 12.194,16

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA EPP
—

1316

11/07/2017 8.795,22

COOPERSATI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, TURISMO E FRETAMENTO 29

05/07/2017 52.695,85

COOPERSATI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, TURISMO E FRETAMENTO 32

03/08/2017 66.073.02

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
O83/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"....De ordem do Gestor Municipal, foi determinado que a Coordenadoria de
Controle Interno adote providências no sentido de estabelecer padronização
do histórico de emissão de documentos comprobatórios de despesa realizada,
com a menção FNDE/PROGRAMA DE TRANPORTE ESCOLAR, visando o
atendimento do dispositivo normativo do MEC...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
A ausência de identificação contraria o disposto no art. 14, § Sº, da Resolução
CD/FNDE nº 05, de 28 de maio de 2015e alterações posteriores, o qual estabelece que:
"...Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferiu
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~

de\ ~

conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentará qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEX, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), referente ao exercício de repasse dos recursos...".

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
”... Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.”
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu
27/07/2007, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 441/2007, de

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 § 79 do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006...”.

[...]

a não

Portanto. mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.1.1 Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNATE, que determina a identificação dos comprovantes de despesas
com o nome do Programa e do FNDE.

2.2 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada, verificou-se
não continham os registros de atestos de recebimento do material ou da
fiscais
que as notas
prestação do serviço pagos, em desacordo com o disposto na alínea ”",d § 2", do art. 36, do
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Decreto nº 93.872, de 23/12/1986.

Evidências:

Contrato nº 0307001/2017

PMSAT, de 07/12/2017 firmado entre a
Prefeitura e a Empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado
do Pará e notas fiscais a seguir exemplificadas
—

—

Nota Fiscal Data

Fornecedor

AF

S S

56.232,90

1288

02/06/2017

1219416

1316

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP

11/07/2017

8.795.22

FREIAMENTO 29

05/07/2017

52.695,85

COOPERSATI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, TURISMO E FRETAMENTO 32

03/08/2017

6607302

COOPERSA"1“1 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, TURISMO E

,

Valor R$

29/05/2017

COOPERSATI - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS. TURISMO E FRETAMENTO 22

'

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
083/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"..O Gabinete do Prefeito exarou despacho determinando ao Departamento de
Merenda Escolar que adote providências visando & padronização de
procedimentos relativos ao recebimento, conferência e controle dos produtos
prestação de serviços realizados com o recurso do programa de
transporte escolar. Atendendo, desta forma, o disposto na legislação
normativa do FNDE...".

e da

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A Prefeitura Municipal
contratou a empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do
Pará para prestação serviço de transporte, no entanto nas notas fiscais não consta registro
de atesto de recebimento do serviço prestado pelo fiscal do contrato para certificação do
cumprimento do objeto contratado com Vista à liquidação e pagamento da despesa.
A ausência dos registros de atesto de recebimento na documentação
comprobatória contraria o disposto na alínea "d", 5 2º, do art. 36, do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, e alterações posteriores, que determinam que a liquidação da despesa por
fornecimento feito ou serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço.

Registre-se que na cláusula VI - das condições de pagamento do contrato
Empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado
do Pará constava que:

firmado com

a

"6.1 O pagamento será realizado mensalmente após entrega da nota
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fiscal e

a

emissão da nota de empenho.
6.2 Cada nota fiscal deverá mencionar o nº do Contrato e o nº da Nota de

Empenho".
Dessa formapermanece a constatação.

Recomendações:
2.2.1 Prefeitura

Para que adote iniciativas que garantam o registro do recebimento dos
materiais adquiridos e/ou dos serviços prestados, mediante o devido atesto da
documentação comprobatória das despesas.

2.3 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas apresentadas, verificou-se que
dos
produtos e/ou serviços adquiridos não estava com detalhamento suficiente
a descrição
para sua perfeita identificação, pois nas notas fiscais não constava a identificação dos
veículos beneficiários das despesas realizadas com recursos do Programa, em desacordo
com o art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64.

Evidências:
Contrato Administrativo nº 0307001/2017 - PMSAT firmado entre a Prefeitura
e a Empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do Pará e
notas fiscais a seguir exemplificadas:
R$
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE

TURISMO E FRET

DE

1

1

FS

S

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE

11/07/201

DE PASSAGEIROS. TURISMO E

TURISMO E FRET

DE

1

94, 1

795,22

I201
1

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032-005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
083/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justiiicativa:
—

—

“...A Municipalidade diante das inconsistências apresentadas no relatório
determinou ao Coordenador de Controle Interno, órgão responsável pelo
acompanhamento e controle dos procedimentos administrativos no âmbito da
Administração Municipal. A imediata notificação das empresas responsáveis

RFNº
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pela prestação do serviço e/ou fornecimento do produto para que adotem
medidas de regularização das pendências apresentadas. Requisitando que
quando da emissão dos documentos de realização de despesas, faça constar
do histórico descritivo os elementos de identificação dos beneficiários e/ou
veiculos, bem como, a vinculação ao programa de transporte escolar...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A Prefeitura Municipal
contratou a Empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do
Pará para prestação serviço de transporte escolar no município, no entanto, não foi
apresentado a equipe técnica do FNDE documentação comprobatória que comprovasse &
descrição, com o respectivo controle do serviço executado, tais como: identificação do
roteiro e da quantidade de viagens realizadas e a identificação dos veículos e dos
condutores que realizaram as viagens e/ou, a certificação de um representante da escola
quanto à realização do transporte, que subsidiasse assim que a oferta de transporte escolar
ocorreu aos alunos beneficiários do Programal, conforme dispõe o art. Zº, da Resolução
CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.
A descrição precária dos produtos adquiridos e/ou dos serviços prestados
inviabiliza a correta liquidação das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4.320/64, de
17/03/64, que dispõe ser a liquidação da despesa & verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com
esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010 - TCU Plenário determinando a
certa Entidade que:
—

"(...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias à liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/196 ;"
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
2.3.1 Prefeitura

Para que em prazo certo, adote as providências necessárias a implementação
de controle que possibilite a efetiva mensuração dos serviços prestados e cumprimento das
cláusulas contratuais estabelecidas às empresas prestadoras do transporte escolar e pagos
com os recursos do Programa.

2.4 Ausência de comprovação de regularidade da documentação dos

veículos.

T

Fato:

>

A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória
atualizada referente a regularidade dos veículos utilizados (frota terceirizada) no transporte

Ã
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de escolares, conforme relacionados no campo "Evidências", em desacordo com o disposto
art. 130 da Lei nº 9.503/97.

Evidências:
Consulta no sítio do DETRAN-PA

e

inspeção nos veículos do transporte

escolar.

~
Placa

da
Situação do licenciamento
,

Documento apresentado

Uj7553 CRLV 2017

veiculo

Atrasado

[

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
083/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"...De ordem do Gabinete Prefeito, fez determinar a adoção de providências
através do Departamento de Transporte, notificando a contratada pela
prestação do serviço, que proceda a imediata regularização dos veículos
terceirizados. Bem como, dos próprios junto ao Departamento Estadual de
Trânsito. Visando corrigir a pendência apresentada no relatório, e atender o
que determina a legislação de trânsito.,.".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a informação prestada pela Prefeitura Municipal de que solicitou
a regularização dos veículos terceirizados junto ao Departamento Estadual de Trânsito, a
ausência de comprovação de regularidade da documentação dos veículos, contraria o art.
130, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

"... Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semireboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão
executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver
registrado o veículo.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado

de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da
fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para
verificar se

o

veículo está licenciado. (Incluído pela Lei nº 13, 281, de 2016)

(l/igência)...".
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Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.4.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura para que em prazo certo, adote providências com vistas
regularização da documentação dos veículos do transporte escolar, nos termos do Código
de Trânsito Brasileiro, comprovando perante o FNDE/DIRAE & regularização do fato,
mediante a apresentação dos Certificados de Licenciamento Anual atualizados.
a

2.5 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do
transporte do escolar.

Fato:
Em inspeção realizada na frota dos veículos da Empresa Cooperativa de
Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do Pará, contratada para prestação de
serviço de transporte de escolares, verificou-se a existência de motoristas que não possuem
curso de capacitação especializado para condução de transporte escolar e condutores de
veículos sem carteira de habilitação, em desacordo com o art. 138, da Lei nº 9.503, do
Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Contrato nº 0307001/2017 PMSAT, de 07/12/2017- fumado com a Empresa
Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do Pará e carteiras
nacionais de habilitação apresentadas pelos motoristas, conforme segue:
—

Empresa

“Motoristas
-

(sem carteira

-(sem

de habilitação e curso de formação de

condutores);

curso

de formação de condutores);

(sem
Cooperativa de Transporte Rodoviário do
curso de formaçao de condutores);
Produtor Rural do Estado do Pará

(carteira

—

de habilitação vencida desde 16/12/2017
e sem curso de formação de condutores);
e

-

(sem

curso de formação de condutores).

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofíciq nº
—
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O83/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
"...O Gabinete do Prefeito determinou ao Departamento de Transporte, órgão
responsável pela gestão, acompanhamento e fiscalização dos veículos próprios
e contratados da Administração Municipal. Que a empresa contratada para a
prestação de serviços de transporte escolar proceda ao imediato afastamento
dos profissionais que estão com situação de irregularidade apresentada no
relatório. E substituindo esses profissionais por outros que se enquadrem nos
requisitos previstos no art. 138, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito
Brasileiro). Resguardando assim, a confiabilidade no serviço prestado,
preservando a incolumidade dos destinatários da rede pública de ensino...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

&

constatação.

informação prestada pela Prefeitura Municipal de que solicitou
a substituição dos profissionais por outros que se enquadram nos normativos do Código de
Trânsito Brasileiro. A existência de condutores de transporte de escolares sem o curso
especializado, contraria o estabelecido no item V, do art. 138, da Lei nº 9.503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).
Em que pese

a

"Art. 138.

condutor de veículo destinado

O

à

condução de escolares deve

satisfazer os seguintes requisitos:
(...)

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN...".
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.5.1 DIRAE

Notificar

&

Prefeitura para, que em prazo certo, adote providências com vistas

a regularização do curso especializado para condutores de escolares, bem como a renovação
da carteira de motorista vencida, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, comprovando
perante o FNDE/DIRAE a regularização do fato, mediante a apresentação do relação de
todos os motoristas que atuam no PNATE da prefeitura juntamente com a cópia de suas

respectivas habilitações.

2.6 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em inspeção realizada nos veículos escolares, conforme especificados no
campo "evidências", verificou—se que os mesmos não se encontravam em condições
adequadas para o transporte de alunos, os quais não apresentavam os itens de segurança

R.F.Nº 30/2018 IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA

tais como: extintor de incêndio, cinto de segurança, bem como estofamento danificado e
avarias na lataria, em desacordo com o art.136, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito
Brasileiro.

Evidências:

~
~

Inspeção aos veículos da Empresa Cooperativa de Transporte Rodoviário do
Produtor Rural do Estado do Pará, contratada para a realização de serviços de transporte
escolar, conforme quadro demonstrativo e relatório fotográfico abaixo:

IEmpresa contratada

Placa do veículo
N ELO425

JIJ—17553

Cooperativa de Transporte Rodoviário do Produtor Rural do Estado do

]TN2168

Pará

LKG7733

ILBK0357

|

~
~

~

~

~

.

..,,_,_,__A.__..__,

~~
M

ª.!

Onibus NEL 0425 Assento danificado.
—

Onibus NEL 0425 « Ausência de cinto de segurança.

Ónibus NEI. 0425 Avarias na lataria.

Onibus jTN 2168 - Ausência de extintor de incêndio.

—

~

V

&“
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'

ônibus JU] 7553 Ausência de cinto de segurança
—

Ónibus LBK 0357 - Ausência de cinto de segurança.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—005, de 20/09/2018, a
- PA, apresentou por meio de Ofício nº
justificativa:
seguinte
a
de
24/09/2018,
083/2018/PGM/PMSAT, datado

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

"...Nesse quesito, o Gabinete do Prefeito determinou que o Departamento de
Transporte, órgão legitimado para efetivar o cumprimento dos requisitos
exigidos pela legislação de trânsito, notadamente, os veículos que prestam
serviço de transporte escolar. Nessa quadratura, cumpre dizer que após a
vistoria dos veículos e ao final dela, aqueles que não se enquadrarem dentro
do prazo estipulado pelo órgão, deverão ser substituídos imediatamente pela
contratada. Visando a regularização da pendência apresentada pelo relatório
da equipe de auditoria, bem como, o cumprimento da legislação de

trânsito...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que está adotando providências no sentido de sanar os problemas detectados pela
equipe de auditoria, os veículos utilizados no transporte de escolares, encontram-se em
condições inadequadas para o transporte de alunos e é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal garantir as melhorias necessárias para o transporte de alunos com segurança,
bem como o cumprimento do pactuado no contrato com a empresa de transporte escolar,
em conformidade com o estabelecido no art. 136, da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito
Brasileiro.

"...Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou Entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo—se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;
II - inspeção semestral

para verificação dos equipamentos obrigatórios e de
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segurança;

III - pintura de faixa

horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade

e tempo;

V lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da
parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade
superior da parte traseira;
—

VI cintos de segurança em número igual a lotação;
—

VII

-

outros requisitos

e

equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo

CONTRAN...”.

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
2.6.1 DIRAE

Notificar

a

Prefeitura Municipal sobre

a

obrigatoriedade de manter os

veiculos escolares em adequadas condições de uso e segurança, conforme estabelecido no
Código Brasileiro de Trânsito e normativos do PNATE, comprovando perante o FNDE, em
prazo certo, mediante a apresentação de relatórios fotográficos detalhados, sobre a
regularização de cada um dos veículos apontados no campo evidências enquanto em serviço
a escolares.

2.7 Inexistência do Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal não emitiu o ato legal (Decreto Municipal) de criação
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social - (CAOS/FUNDEB), encontrando-se com
situação de irregularidade, em desacordo com o disposto o art. 9º da Portaria do FNDE nº
481, de 11 de outubro de 2013.

Evidências:

Espelho do CACS/FUNDEB, com situação de ”IRREGULAR

-

EM

MODIFICAÇÃO PELO ENTE FEDERADO".

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 032—005, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
—
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O83/2018/PGM/PMSAT, datado de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...A Municipalidade já havia detectado a falta de atualização cadastral no
sistema CACS/FUNDEB relacionado ao Conselho do FUNDEB. No entanto foi
constatada a legislação municipal vigente estava desatualizada e necessitava
de adequação nos termos da portaria nº. 481 de 11 de outubro de 2013.
Diante disso, foi enviado ao Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei nº.
005/2018, em caráter de urgência para apreciação e votação, visando atender
as atualizações necessárias definida pela normativa do FNDE. Tão logo, o
projeto de lei seja aprovado pela Câmara de Vereadores, e a nova legislação
obtenha a sanção do Poder Executivo, as providências serão tomadas para a
devida atualização cadastral no sistema CAOS/FUNDEB, e, por conseguinte, a
regularização da pendência apresentada pela equipe de auditoria...".

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura justificar que está implementando medidas
saneadora com vistas a atualização e adequação da legislação municipal para regularização
do Conselho Social. não foi apresentado o parecer conclusivo do CAC"s FUNDEB acerca
dos documentos comprobatórios das despesas apresentados no Sistema de Prestação de
Contas On Line, referente ao exercício de 2017, contrariando o disposto no § 1º art. 16 da
Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, o que resultou no bloqueio de repasses de
recursos.
—

A Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, estabelece no artigo 99
que cabe às Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou
órgãos equivalentes, manter atualizados os dados cadastrais dos Conselhos no Sistema
informatizado de gestão de Conselhos, visando a garantir a transparência e a efetividade da
ação do controle social sobre a gestão pública.
"...519 O Sistema informatizado de gestão de Conselhos apontará os dados
cadastrais do Conselho que deverão ter preenchimento obrigatório e os
documentos que deverão ser digitalizados e anexados ao cadastro, para ﬁns
de validação dos dados confirmação do referido cadastro, não sendo

necessário o envio de documentação impressa.

refere este artigo devem ser cadastrados de forma
sempre que houver alterações nos atos legais de
atualizados
completa
criação do Conselho ou de nomeação dos conselheiros, devendo o ente
federado enviar ao FNDE, durante o cadastramento desses dados ( via Sistema
informatizado de gestão de Conselhos), cópia digitalizada, legível, da
documentação comprobatória.
§29 Os dados a que se
e

o seu cadastramento no Sistema
informatizado de gestão de Conselhos e a regularidade das informações
requeridas são condições indispensáveis à concessão e manutenção de apoio

Artigo 10. A criação dos Conselhos,

financeiro no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - PNATE, em face das disposições da Lei nº 10.880, de 9 de junho de
“i

&

x

'
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Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
2.7.1 DIRAE

Notificar a Entidade para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE & instituição do Conselho do FUNDEB - CAOS/FUNDEB, nos termos do art. 2º
da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de outubro de 2013, bem como providencie o
correspondente cadastramento no Sistema de Gestão de Conselhos, na forma do art. 10 do
mesmo normativo.
3. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2016

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, supletívamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários,
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 442.720,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2016, sendo que a
análise documental foi referente ao período de dezembro/2016 à dezembro/2017,
correspondente à amostra no valor de R$ 128.560,00 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e
sessenta reais), referente às 18 U.Ex's relacionadas no quadro demonstrativo do campo
informação.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PDDE englobaram a
à aplicação dos recursos repassados pelo FNDE, no
período dezembro/2016 à dezembro/2017, referente à (ao):

verificação das ações pertinentes

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

—

Análise da despesa: prestação de contas da UE);

e

movimentação financeira.

Foram analisadas prestações de contas de 18 U.Ex's, bem como, foram
inspecionadas 12 unidades escolares, conforme segue:

'“
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º???

~
~
~ ~
~
~
~
Valor

Nº Código
INEP

Unidade Executora

l01 115048292

Tracuateua

Inspecionado Repassado
(R$)
“2200,00
”N
'

~
~
~
~
~
~

~

º

15047873

05

15048322

06

15048284 [Borralho

5

10.260,00

07

15047903

Major Cornélio Peixoto

s

[22.40000

08

15555208

Professora Rosa Cardoso Modesto

N

“6.900,00

09

15047911

Profa. Wanda Lima de Sousa

N

“6.320,00

02

1

5048225

&“ 15047989

Km 23

N

Francisco Solano Rayol Pereira

S

5.880,00

Aloysio da Costa Chaves

5

"12.100,00

Gratulina Penha Alves Dias

S

6.140,00

l

[

~

~
~

I

I

1.880,00

10

15163270

Osvaldina Oraoina de Moraes Neves

IS

“12.740,00

11

15047830

Creche Escola Rio Araúba

_IS

[5.280,00

12

15047806

13 15099571

Assoc. dos Moradores do Bairro Barro

S

Branco

Creche Maria do Socorro Lima

N

~
7.760,00

9.340,00

Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

15

15048047

Pe. Alcides Paranhos

S

16

15048071

Professor Meirevaldo Paiva

S

17

15047962

Freire de Noronha

N

3.620,00

18

15048004

Manoel da Costa Silva

S

[4.500,00

“S

T o T A L

~

2.960,00

15048039

14

I

[

4.180,00

4.100,00

I128.560,00
Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

3.1 Ausência de documentação comprobatória das despesas da
execução do programa/convênio.
Fato:
Os Caixas Escolares Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Padre Alcides
Paranhos realizaram débitos constantes nos extratos bancários das contas específicas do
Programa, no entanto, a respectiva documentação comprobatória das despesas efetuadas
não foi apresentada à equipe de auditoria do FNDE, em desacordo com o contido no Artigo
18, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 17/2011.

Evidências:
Extratos bancários das seguintes unidades executores:
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~

10/02/201711002 Cheque

1850.157

14/02/2017"002 Cheque

850.158

~
~

16/02/2017 002 Cheque

850.160

242,00

20/02/2017 002 Cheque

“850.153

‘CE da EMEF Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro

Agência 2605-0

[Banco do Brasil
,

Conta corrente: 5871-8

.

Historico

Data

Documento

Valor - R$
,
Debito
_

'

428,55
787,45

"1.762,00

[TOTAL

~~

CE da EMEF Padre Alcides Paranhos

Banco do Brasil
.

Agência 2605-0
,

.

Historico

Data

304,00

]

Conta corrente: 5866-1

'

31/5/2017 I102 Cheque Compensado

Documento

~
[Valor— R$
,

_

Debito

'

850.147

TOTAL

418,00

"418,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 032—007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"...PROVIDÉNCIAS; Segue em anexo arquivo digital e/ou físico (S.A. 03200715
A 0320071 7) com informações e/ou justificativas da (s) unidade (5) executora
(s) do recurso do programa...".

0 Caixa Escolar da EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por meio de
Ofício nº 30/2018, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:
"...Virmos por meio deste justificar os fatos pontuados do Programa (...) do
PDDE Zª parcela 2016/2017 através dos comprovantes de despesas das
Escolas São jorge e a da Escola Elcione Barbalho que são consorciados com o
Conselho Escolar da Perpétuo Socorro, requerido pela SOLICITAÇÃO DE
AUDITORIA Nº 032 007/2018, (...) citados e com cópias em anexo (...)".

0 Caixa Escolar da EMEF Padre Alcides Paranhos, por meio de Ofício nº
40/2018, de 26/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:

"Venho através deste informar que a emissão da N\F de Nº 000.000.533
referente o valor de 1.672,00 que foi emitida em 27 dejulho de 201 7 e cheque
Nº 850148 como consta em documento anexo, e que o valor de R$418,00 foi
utilizado também para complementar a compra da máquina confer
.

<.\
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apresentado em nota fiscal e o recibo que gerou um total de 2.090,00 pois o
recursos está dividido em custeio e capital e por esse motivo não temos a N \F
neste valor de R$418,00...“.

Análise da equipe:
Conforme justificativa apresentada pelas U.Ex's das escolas Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e Padre Alcides Paranhos verificou-se o seguinte:
Caixa Escolar da EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro encaminhou
cópias de cheques, contudo, não apresentou a respectiva documentação comprobatória
referentes aos débitos constantes na conta específica do programa.
O

0 Caixa Escolar da EMEF Padre Alcides Paranhos informou que o valor de R$
418,00 foi utilizado para complementar a aquiisição de uma máquina, sem especificar que
máquina se tratava, informando ainda que não possui a respectiva nota fiscal para
comprovar a despesa realizada.
A ausência de documentação comprobatória de despesas, contraria
no Artigo 18 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 17/03/2011, o qual estabelece que:

o

disposto

"...Art. 18 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos moldes e sob
a égide desta Resolução, serão comprovadas mediante documentos fiscais
na forma da legislação a qual a entidade
responsável pela despesa estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas
fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome
da EEx, UEX ou da EM, identificados com os nomes FNDE e do programa, e
ser arquivados, em suas respectivas sedes, juntamente com os comprovantes
de pagamentos efetuados ainda que utilize serviços de contabilidade de
terceiros, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contado da data do julgamento da
prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU)
referente ao exercício do repasse, ou, se for o caso, da Tomada de Contas
Especial, para disponibilização, quando solicitados, a esse Fundo, aos órgãos
de controle interno e externo e ao Ministério Público...".

originais ou equivalentes,

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
3.1.1 ÁDIPLA

Sra.:

CPF nº
3-1-1-1 Diligenciar a
Socorro
Perpétuo
do
Senhora
Nossa
EMEF
do
CE
da
-.830.892-, Ex-Presidente da UEX
de
débito, os
à época, a restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título
valores originais impugnados e as datas de ocorrências demonstrados no campo de
evidências, referente à ausência de documentação comprobatória das despesas. Para o
cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de
TC, acessado em seu sítio virtual pela página
Contas da União
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebíto.faces“, lançando o débito no
—

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

CPF nº ..575-982-I, EX3.1.1.2 Diligenciar & Sra.
Presidente da UEX do CE da EMEF Padre Alcides Paranhos à época, a restituir no prazo de
30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de débito, o valor original impugnado de
R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais), para data de ocorrência em 31/05/2017, referente
à ausência de documentação comprobatória das despesas. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TC,
—

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

acessado

—

3.2 Não utilização dos recursos financeiros transferidos à conta do

Programa.
Fato:
De acordo com a movimentação financeira demonstrada nos extratos
bancários da conta específica do Programa, verificou-se que no exercício de 2017, a
Unidade Executora da Escola Municipal Freire de Noronha não utilizou os recursos
repassados pelo FNDE à conta do PDDE, sendo portanto, reprogramados para o exercício
subsequente, em desacordo com o disposto no art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18
de abril de 2013.

Evidências:
Extratos bancários da Unidade Executora:
.EX

Freire de
Noronha

R.F.N‘—’

.

Conta

2605-0

5869-6

alor
3.620,00

30/2013 IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA

Data crédito
ulho/2016 e
dezembro/201 6

% [&&

\

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032-007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
”...PROVIDÉNCIAS: Segue em anexo arquivo digital e/ou físico (SA. 03200715
A 03200717) com informações e/oujustifícativas da (3) unidade (5) executora
(s) do recurso do programa...".

No entanto, quanto
nenhuma manifestação.

&

UEX. da Escola Freire de Noronha não apresentou

Análise da equipe:
O

PDDE, referente

gestor responsável pela execução dos recursos repassados à conta do
& U.EX. da Escola Freire de Noronha não apresentou sua manifestação.

Ao não utilizar os recursos repassados pelo programa a Unidade Executora de
Freire de Noronha deixou de cumprir o propósito do Programa que é contribuir para o
provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários

que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em
sua infra-estrutura física e pedagógica, bem como incentivar & autogestão escolar e o
exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social, conforme
previsto no art. 2º da Resolução (JD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013.
Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
3.2.1 DIRAE

situação dos recursos repassados pelo FNDE que não foram
movimentados, pelas escolas relacionadas no campo "Evidências" e estendendo dita
avaliação às demais escolas beneficiárias dos recursos do FNDE integrantes da rede de
ensino da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, considerando o tempo
transcorrido desde o repasse, e concluir sobre o potencial prejuízo que possa Vir a sofrer o
Programa com a não utilização dos recursos pelas UEx's, adotando iniciativas que garantam
a aplicação dos recursos e a adequada continuidade do Programa na localidade.

Avaliar

a

3.3 Pagamento sem a regular liquidação da despesa.

Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória das despesas efetuadas
pelas Unidades Executoras, citadas no campo evidências, verificou-se que foram realizados
pagamentos anteriores a emissão das respectivas notas fiscais, em desacordo com o
disposto no Artigo 62 da Lei 4320/1964.

Evidências:
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Notas fiscais

e

extratos bancários,

&

seguir:

Francisco Solano Rayol Pereira
Data do
pagamento
conforme extrato
bancário

.

.

Notas F1scals

ªªffªâíªº

' '
sºmª?“ e Cºmºrºlº
'

490,00

99

19/01/2018

~

~

2.600,00

[100

~

~

~

Número Valor - R$

Data

Empresa
'

05/05/2017

|

~

~

Aloysio da Costa Chaves
Dªtª dº
Notas Fiscais
pagamento
conforme extrato
bancano

|

~
~
~
~
~
Empresa

~

14/02/2017 383669

~

Gratulina Penha Alves Dias

Dªtª dº

Notas Fiscais

pagamento

f
ex ra
gªgª

t t0

~

Empresa

Martms da Ressurrelçao Elreh-

06/10/2017

~

~

~~

~

500,00

~~

,

Numero Valor R$

Data

—

-

17/11/2017 33

TI?/[ED

~~

~

~~

,

Numero Valor - R$

Fiscais

Martms da Ressurrelçao Elreh

14/09/2017

|

~~

Empresa

12331313

~

~~

~

pagamento
f e extrato

~

~~

21/11/2017 34

Ilê/IED

~

Major Cornélio Peixoto
Dªtª dº
Notas

~

Data

4.724,33

~
~~

~~

~

~

Número Valor - R$

Data

Massafra Comércio Materiais de
Construção

03/02/2017

[

~ ~

~

“Wanda Lima
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279,00
~

~

Data dº
pagamento
conforme extrato
bancário
14/02/2017

Notas Fiscais

[

,

Numero Valor R$

E mpresa

Data

Edileuza o Barreto

15/02/20171151

—

2.554,87

Aratiba
ata do
gamento
e extrato
cário

otas Fiscais

Data

15/03/2017 52

dileuza O Barreto

10/03/2017

~

Professor Meirevaldo Paiva
Data do
pagamento

f

Empresa

28/06/2017

Ils/[ED

05/09/2017

L C Leal da Ressurreição

Martins da Ressurreiçao Eireli

L

05/09/2017

C

1.686,30

~~
Data

%%%Cºãâe

~

alor - R$

I

Notas Fiscais

extra t 0

úmero

Leal da Ressurreição

—

Número Valor - R$!

23/08/2017 25

820,00

16/11/2017 336

812,00

16/11/2017 335

3.248,00

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032—007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Oficio nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...PROVIDÉNCIAS: A Coordenação de Acompanhamento dos Conselhos
Escolares emitirá ato de orientação técnica aos membros que compõem as
unidades executores, responsáveis pela gestão dos recursos do programa.
Visando a eliminação das pendências apontadas no relatório da auditoria
realizada. Seguem em anexo.

Cumpre, nessa quadratura, encaminhar em anexo, justificativa e/ou
informações, nota fiscal, da lavra das unidades executores listadas no
relatório, visando elucidar as pendências apresentadas pela equipe de
auditoria. Segue em anexo arquivo digital e/ou físico (S.A. 03200715 A
03200717) com informações e/ou justificativas da (5) unidade (5) executora (5)
do recurso do programa...".
O

Caixa Escolar da EMEF Francisco Solano Rayol Pereira, por meio de Ofício
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nº 27/2018, de 26/9/2018, apresentou a seguinte justificativa:

“...Venho através deste documento informar que a emissão da NF de nº
000.000.100 referente ao valor de R$2.600,00 que foi emitida em 19/01/2018
e de nº 000.000099 no valor de R$490,00 emitida em 19/01/2018 referente ao
cheque de nº 850.210 no valor de R$3.090,00 usado somente uma folha.
Porém a NF citada acima foi emitida somente nesta data citada, por motivos
de alteração e mudança da própria empresa tipo mudança de endereço
Segue em anexos xerox da notas fiscais...".
—

0 Caixa Escolar da EMEF Major Gratulína Penha Alves Dias, por meio de
Ofício nº 52/2018, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:

"...VENHO ATRAVÉS DESTE DOCUMENTO, INFORMAR QUE O
PAGAMENTO SEM A REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS,
ACONTECEU QUE O FORNECEDOR NA ENTREGA DO PRODUTO NÃO
APRESENTOU A NOTA FISCAL, UMA VEZ QUE A REFERIDA NOTA FOI
APRESENTADA DEPOIS DE UM MÉS E ALGUNS DIAS COMO CONSTA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

VALE RESSALTAR QUE O FORNECEDOR EXPLICOU QUE HOUVE UMA
SITUAÇÃO NA EMPRESA QUE IMPEDIUA EMISSÃO DA NOTA NO ATO DA
ENTREGA...".
O Caixa Escolar da EMEF Major Cornélio Peixoto, por meio de documento
sem nº, sem data, apresentou a seguinte justificativa:

"...O pagamento efetuado antes da emissão da nota fiscal por parte do
fornecedor RD Martins da Ressurreição Eireli - ME (CNN 24.491 .98610001—
08) deveu-se ao fato de que o mesmo tem, em sua política de gerenciamento,
a regra de só liberar a mesmo após a compensação do cheque utilizado para
quitação da compra. Por termos conhecimento quanto à idoneidade do
fornecedor em questão,julgamos que não seria um problema. Porém, diante
da notificação do FNDE e os devidos esclarecimentos recebidos em curso de
formação sobre o funcionamento dos conselhos escolares, notificaremos o
referido fornecedor e, caso ele não possa adequar-se às normas definidas pelo
FNDE, este Conselho não irá mais efetuar aquisição de bens com o mesmo...".

0 Caixa Escolar da Escola Estadual de

lº

Grau Professora Wanda Lima de
Sousa, por meio de documento sem nº, de 24/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:

"...Foi veríãcado que esta unidade executora realizou o pagamento no valor de
R$2.554,87 (...) antes da emissão da respectiva nota fiscal, o pagamento foi
efetuado no dia 14 de fevereiro de 201 7 e a nota ãscal foi emitida no dia 15 de
fevereiro de 201 7. A atual gestão teve início em 13 de setembro de 201 7 de
acordo com cópia da ata da assembleia de posse dos conselheiros eleitos, logo
o fato é apresentado é anterior a gestão atual.
Em consulta ao coordenador

RFNº

e

tesoureiro da gestão anterior sobre o motivo de
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ter sido realizado

pagamento antes da emissão da nota fiscal, foi
informado a esta coordenação que a empresa EDILEUZA O BARRETO
responsável pela venda, entrega e emissão da nota fiscal informou que só
poderia realizar a venda e a entrega dos produtos e da nota fiscal se fosse
feito 0 pagamento adiantado, o coordenador e o tesoureiro alegam que
desconheciam as normas do FNDE de que só pode ser feito o pagamento de
produtos mediante entrega, conferencia e entrega da respectiva nota ﬁscal de
compra. O coordenador e tesoureiro da gestão anterior alegam que agiram de
boa fé por não terem conhecimento de tais regras e por esses motivos
realizaram o referido pagamento antecipado...",
se

o

0 Caixa Escolar da EMEF Professor Meirevaldo Paiva, por meio de
justificativa sem nº, de 24/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:
"..O conselho escolar ainda não havia verificado essas situações em que os
cheques eram pagos em um data e as notas fiscais eram emitidas em outras
datas. Pelo que acreditamos e' que pela razão de os escritórios de
Cºntabilidades dos comércios não serem do muncípio ocorra esse tipo de
diferença de datas. Os comércios sempre entregam as mercadorias com
cupom fiscal e só depois de alguns dias emitem as notas fiscais. O conselho
nunca considerou que isso poderia implicar em fraude, delito ou algo
parecido...".
Registre-se que não houve apresentação de manifestações das Unidades
Executoras de Aloysio da Costa Chaves e de Rio Araúba.

Análise da equipe:
As manifestações apresentadas corroboram os fatos apresentados.
Os pagamentos realizados sem a regular liquidação da despesa contraria o
disposto do Artigo 62 da Lei 4320, de 17/03/64., no qual estabelece que o pagamento da
despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.3.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às unidades executoras de sua rede de ensino,
com vistas a garantir o cumprimentos das normas regulamentares estabelecidos na Lei
4320/1964, que determina que os pagamentos realizados a conta do programa, deverão
ocorrer posterior a liquidação da despesa.

3.4 Descrição insuficiente dos produtos elou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
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Conforme análise ralizada na documentação comprobatória das despesas
apresentadas pelas Unidades Executoras relacionadas no campo evidências, verificou-se
que os produtos adquiridos não foram descritos com detalhamento suficiente para sua
perfeita identificação, tais como: marca e modelo, em desacordo com o art. 63, Lei
4320/1964.

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas, a seguir:

~ltente

~

Descriçao

Valor

Nota
Fiscal

ginª drã.

283,30

011

R D Martins da
Aloysio da
24.491.986/0001-08 Costa
Ressurreição
Eireli - ME
Chaves

333,00

1.557

KS
Nascimento
Cia Ltda - ME

336

L C Leal da
.
Ressurrelçao

e

.

~

agne

ICO

t t Cºm
“”Sºnª em ªçº

E

(1.3.313 íª

.

Estante de Ferro 397,00
Mesa Alkoterm
escolar

-

151,50

Cadeira Escolar “22,40

I

CNPJ

Caixa

Escolar

Profª Rosa
10.927.116/0001-24 Cardoso
Modesto

~
N

Profª
09.099,247/0001-81 Meirevaldo
Paiva

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032-007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

“...PROVIDÉNCIAS: A Secretaria de Educação através da Coordenação de
Acompanhamento dos Conselhos Escolares, órgão responsável pela orientação dos membros
encarregados do controle social do recurso do programa. Visando o cumprimento da
legislação normativa do FNDE. Segue arquivo digital e/ou físico com informações e/ou
justificativas (S.A. 03200706A SA. 03200708)”.

0 Caixa Escolar da EMEF Aloysio

da Costa Chaves, por meio de justificativa
sem nº, sem data, apresentou a seguinte justificativa.—

"Detectado após a auditoria a necessidade de uma descrição minuciosa na
nota fiscal do objeto adquirido (quadro magnético), to solicitada ao fornecedor
uma retificação na nota fiscal nº 000.000.011, para que conste melhores
descrições do produto para que fique de acordo com o art.63. Lei4.320/64, de
17/03/64. Porém até o presente momento não recebemos o documento de“,
retificação que deverá ser emitido pelo contador da Empresa que se encontra
ausente do município...".
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Registre—se que não houve apresentação de manifestações das Unidades
Executoras da Professora Rosa Cardoso Modesto e do Professor Meirevaldo Paiva.

Análise da equipe:
A justificativa apresentada pela U.Ex. da Escola Municipal Aloysio da Costa
Chaves, corrobora & constatação.
As U.Ex's. das Escolas Municipais Professora Rosa Cardoso Modesto e
Professor Meirevaldo Paiva não apresentaram manifestação.

A descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços adquiridos nas notas
fiscais inviabiliza & correta liquidação das despesas, nos termos do art. 63, Lei 4320/64, de
17/03/64, que dispõe ser a liquidação da despesa a verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Com
esse entendimento, o TCU emitiu o Acórdão nº 716/2010 - TCU Plenário determinando a
certa Entidade que:
—

"(...) exija o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos contratados de
todo material ou serviço adquirido, orientando-os para que não procedam a
descrição genérica dos produtos, pois são necessárias à liquidação de
despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4320/1964;“
Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.4.1 DIRAE

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

Verificar

a

3.5 Ausência de tombamento
adquiridos/produzidos.

e

incorporação dos bens

Fato:
Em inspeção às Unidades Escolares relacionadas no campo evidências,
verificou—se que os bens permanentes adquiridos não estavam identificados com a
numeração de tombamento e incorporação ao patrimônio da Prefeitura, em desacordo com
o disposto no 5 29 do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Inspeção "in loco" realizada nas Unidades Escolares citadas, notas fiscais
elencadas e relatório fotográfico dos bens adquiridos:
“Unidades Executoras

“Nota Fiscal - Fornecedor

"Itens (bens)
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Francisco Solano Rayol Pereira

DANFE nº 99 de 19/01/2018 da
empresa Rabonnielle e Serviços e Quadro Branco 120/180
Comércio Eireli ME

Aloysio da Costa Chaves

DANFE nº 11 de 13/3/2017 da
empresa RD Martins da
Ressurreição Eireli - ME

Major Cornélio Peixoto

DANFE nº 1574 de 8/2/2017 da
empresa R S Nacimento e Cia
Ltda - ME

Osvaldina Oracina De Moraes

DANFE nº 1543 de 26/1/2017 da
empresa R S N acimento e Cia
Ltda - ME

5

Associação dos Moradores do
Bairro do Barro Branco

DANFE nº 1679 de 25/5/2017 da
empresa K S Nascimento e Cia
Ltda - ME

2 Ventiladores Oscilante de
parede 50 cm

Pe. Alcides Paranhos

DANFE nº 533 de 27/7/2017 da
empresa C.R_ Alves Franco - EPP

Multi Laser Mono

Meirevaldo Paiva

DANFE nº 336 de 16/11/2017 da
empresa L.C. Leal da
Ressurreição

2 mesas

Borralho

DANFE nº 534 de 23/05/2017 da
4 ventiladores delta parede
empresa AF. da Silva Lima Eireli
premium 50 cm preto
- ME

Quadro Magnético

Ventiladores de parede
Houston e uma impressora
multifuncional laser HP Pro
3

mesas de madeira

alkoterm

—

escolar

Escola Merivaldo Paiva (mesa escolar)

~~~
Escola Pe. Alcides Paranhos (impressora multi laser)

Francisco Sola

~
~

\

l Pereira (quadro branco)
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Escola Assoc. dos Moradores do Bairro do Barro Branco (ventilador)

~

(impressora)

~

~~
Escola Aloysm da Costa Chaves (quadro magnético)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA, nº 032-007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"...PROVIDÉNCIAS: Segue em anexo arquivos digitais e/ou físicos (SA.
03200725 A 0320072 7) com informações e/ou justificativas da (5) unidade (5)
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executora (s) do recurso do programa".
-

0 Caixa Escolar da EMEF Aloysio da Costa Chaves, apresentou cópia de

Ofício nº 49/2018-CE, de 26/09/2018, onde solicita ao Secretário Municipal de
Educação de Santo Antônio do Tauá que:
sejam tombados e incorporados ao patrimônio público da Secretaria
Municipal de Educação- SEMED, destinados a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Gov. Aloysio da Costa Chaves (1 qual caberá a responsabilidade
pela guarda e conservação dos mesmos".

Escolar da EMEF Gratulína Penha Alves Dias, por meio de Ofício nº
55/2018, de 25/09/2018, apresentou a seguintejustifícatíva:
- O Caixa

"Venho por meio deste documento informar a ausência do tombamento e
incorporação dos bens adquiridos pela escola Gratulína Penha Alves Dias em
relação aos recursos do PDDE, ano 2016, se deu ao fato de que o atual
Conselho não estava ciente da necessidade de tal identificação.
Com base nisto, a Direção da Escola tomará as devidas providências
necessárias para assim regularizar a devida pendência constatada na referida

escola”.
- O Caixa

Escolar da EMEF Major Cornélio Peixoto, por meio de documento
sem nº, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:
"Quanto ao tombamento e incorporação dos bens adquiridos, esclarecemos
que o termo de doaçãojá foi feito e encaminhado à Secretaria de Educação.
Este Conselho aguarda a realização do tombamento por parte dos &nos
responsáveis".

Escolar da EMEF Padre Alcides Paranhos, por meio de Ofício nº
41/2018, de 26/09/2018, apresentou a seguintejustifícativa:
- O Caixa

"Venho por meio deste documento informar a ausência do tombamento e
incorporação dos bens adquiridos pela escola Pe. Alcides Paranhos em relação
aos Recursos do PDDE dos anos de 2016 e 201 7, se deu ao fato de que o atual
Conselho não estava ciente da necessidade de tal identificação.
Com base nisto, a direção da escola tomará as providências necessárias para
regularizar a devida pendência constatada na referida escola".

Registre-se que não houve apresentação de manifestações das Unidades
Executoras: Francisco Solano Rayol Pereira, Osvaldina Oracina de Moraes e
Associação dos Moradores Bairro do Barro Branco...".

&ª

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação, Em que pese a Prefeitura
Municipal encaminhar as alegações das U.Ex's das escolas municipais objeto destlêg

*A
&

'A'/”

,

'»,
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constatação, o § 29 do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10, de 18/04/2013, dispõe que e'
dever das Entidades Executoras em posse dos termos de doações deverão proceder ao
imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos
correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação
nos bens, de modo a facilitar sua identificação.
”...O controle patrimonial dos bens públicos somente poderá ser feito se eles
estiverem identificados com o seu número de tombamento, prática que
dificulta o extravio e reduz a possibilidade de ser usado em ﬁnalidade
imprdpn‘a...”, (Boletim nº 03/2016 Boletim informativo - Dicas PDDE
COAME-FNDE, JULHO 2016)...".
—

—

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.5.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às U.Ex's de sua rede de ensino, com Vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina imediato
tombamento, nos seus respectivos patrimônios com os números dos correspondentes
registros patrimoniais conforme previsto nas normas do Programa.

3.6 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada
Executoras, relacionadas no campo "Evidências", verificou—se a ausência de
Unidades
pelas
identificação nas notas fiscais com o nome do programa e do FNDE/MEC, em desacordo
com o art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:

~

Notas fiscais exemplificadas a seguir:

Caixa Escolar

[Fornecedor

Francisco Solano Rayol
Pereira

Rabonnielle Serviços
Comércio Eireli - ME

Aloysio da Costa Chaves

Gratulina Penha Alves Dias

Major Cornélio Peixoto
Profª Rosa Cardoso
Modesto

[CNP]
e

LºjªSMªnlªr"Fíhª1
Santa Izabel
R D Martins da
Ressurreição Eireli

-

ME

R D Martins da

Ressurreição Eireli ME

Nota Fiscal

23‘775‘015/0001‘27

490’00

01.870.140/0001-83

492,00

24.491.986/0001—08

500,00

24.491.986/0001-08

279,00

10.927.116/0001-24

1.300,00

—

K S Nascimento Cia
Ltda _ ME

oº
“»

\
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032-007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Oficio nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...PROVIDÉNCIAS: Segue em anexo arquivos digitais 'e/ou fisicos (S.A.
03200718 A 03200722) com informações e/ou justificativas da (5) unidade (5)
executora (s) do recurso do programa‘.
O Caixa Escolar da EMEF Gratulina Penha Alves Dias, por meio de Ofício nº
53/2018, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:

"Venho por meio deste documento, informar que o motivo da ausência de
identificação nas notas fiscais com o nome do programa , se deu ao fato de
que o atual conselho não tinha o conhecimento da necessidade de especificar
esses dados nas notas fiscais no ato da compra do referido produto adquirido
com o recursos do programa PDDE referente ao ano 2016.
O Caixa Escolar da EMEF Major Cornélio Peixoto, por meio de documento
sem nº, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:

"A ausência do nome do programa na nota fiscal supracitada ocorreu devido
ao fato deste Conselho desconhecer tal obrigatoriedade. Ficando a par desta
informação, este Conselho compromete—se a providenciar as devidas
adequações".

0 Caixa Escolar da EMEF Professora Rosa Cardoso Modesto, por meio de
documento sem nº, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa.por falta de orientação prévia, não consta na Nota Fiscal referente a esta
compra o nome do referido programa e do FNDE/MEC ".
Registre-se que não houve apresentação de manifestações das Unidades
Executoras da Francisco Solano Rayol Pereira e de Aloysio da Costa Chaves...“.

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas pelas Unidades Executoras corroboram a
constatação. A Prefeitura informou ainda que a que a Secretaria Municipal da Educação
notificou todos os gestores escolares que agiram em desconformidade com a Resolução do
Programa Federal para que tenha o perfeito funcionamento e que realizará oficinas para
trabalhar a formação dos gestores e coordenadores financeiros sobre a correta execução do
programa PDDE, além de cobrar maior rigor na análise e aprovação das prestações de
contas.

A ausência de identificação na documentação comprobatória das despesas
contraria o disposto no caput do art. 18 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina
que a documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outro
documentos a serem emitidos em nome das UEX 's deverão ser identificados com os nom s
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do FNDE e do Programa.

Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008-TCU-1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identiﬁcagéo dos documentos:

”(...) Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.”
Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem—se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...], a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa e, por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses recursos, dando
margem ao desvio e à malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos [...] ao ente político em questão, com
fulcro no § 7º 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:
3.6.1 A Prefeitura

Para que adote medidas, junto às EEx’s de sua rede de ensino, com vistas a
garantir o cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina que a
documentação comprobatória: recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos
deverão ser identificados com os nomes do FNDE e do Programa.

3.7 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
Conforme análise na documentação comprobatória apresentada pelas
Unidades Executoras, relacionadas no campo "Evidências", verificou-se que as notas fiscais
não contém os registros de atestos de recebimento do material ou da prestação do serviço
realizados, em desacordo com o inciso I, §19 do art. 6º da Resolução CD/FNDE nº 09/2011.

Evidências:
Notas fiscais exempliﬁcadas a seguir:
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Caixa Escolar

"Fornecedor

Françísco Solano Rayol

Raho'nnigllel Semiços e
Comercno Elreh - ME

“CNPJ

Nota Fiscal

23.775.015/0001-27

490,00

01 ' 870 ' 140/0001-83

492 ' 00

Gratulina Penha Alves Dias

24.491.986/0001—O8
Ressurreição Eíreli - ME

500,00

Major Cornélio Peixoto

R D Martins da
24.491.986/0001-08
Ressurreição Eireh _ ME

279,00

K S Nascimento Cia
Ltda ME

1.300,00

Pereuªa

Alo y 510 da Costa Chaves

Profª Rosa Cardoso

Mªrª“ “ Finªl

Lºjªs

Santa Izabel
RD

Mªmªs dª

10.927.116/0001—24

—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032-007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...PROVIDÉNCIAS: A Municipalidade através da Secretaria de Educação
determinou que o Departamento de Merenda Escolar expedisse orientação
técnica aos gestores das unidades executoras acerca dos procedimentos a
serem adotados, quando do recebimento de produtos e/ou prestação de
serviços, opondo o devido atesto na documentação comprobatória de despesa
realizada. Visando a regularização da pendência trazida pelo relatório da
Equipe de Auditoria do FNDE. Seguem arquivos digitais e/ou físicos
(S.A.03200701 a S.A.03200705), com as justificativas e/ou informações das
unidades executón'as listadas no relatório do FNDE '.
O Caixa Escolar da EMEF Aloysio da Costa Chaves, por meio de documento
sem nº, sem data, apresentou a seguintejustifícatíva:

"Em decorrêcia de os carimbos ausentes no momento a recebimento,
deixamos para registrar posteriormente e foi a nota fiscal para prestação de
contas sem as devidas anotacões que hoje estão a caneta ainda peía fata de
carimbo".

0 Caixa Escolar da EMEF Gratulina Penha Alves Dias, por meio de Ofício nº
50/2018, de 25/09/2018, apresentou

a

seguintejustiâcativa:

"Venho por meio deste documento informar que houve ausência de registro
que ateste o recebimento dos materiais adquiridos pelo conselho ao fato de
que no momento da entrega dos materiais o conselho não disponibilizava de
um carimbo de atestado. Porém, diante de tal situação o conselho já
providenciou o referido objeto e em comum acordo membros do conselho e
funcionários pais e alunos“.
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Escolar da EMEF Major Cornélio Peixoto, por meio de documento
sem nº, de 25/09/2018, apresentou a seguintejustifícativa:
O Caixa

"A ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais adquiridos do
fornecedor RD Martins da Ressurreição Eireli ME (CNPJ 24.491.986/000108) ocorreu devido à falta de conhecimento por parte desde Conselho quanto
à obrigatoriedade do mesmo. Ressaltamos que alguns membros da Uex em
questão participaram recentemente de um curso de formação sobre Prestação
de Contas do Programa Dinheiro Direta na Escola - PDDE, ofertado pela
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, onde receberam as devidas
orientações de como proceder corretamente com a documentação necessária
para realização da prestação de contas. Assim, conhecendo a importância de
tal ato para respaldo quanto à idoneidade deste Conselho, o carimbo de Ateste
já está sendo providenciado e o referido problema não ocorrerá nas demais
notais Hsoaís que viermos a receber".
—

0 Caixa Escolar da EMEF Professora Rosa Cardoso Modesto, por meio de
documento sem nº, de 25/09/2018, apresentou a seguintejustijícativa:
(três)
"Foram comprados e recebidos por este conselho os seguintes itens:
Estantes com divisória em aço (com 04 divisórias cada); 01 (um) Bebedouro
de mesa c/ (02 torneiras) Pressão aço inox Masterfrio 110V Modelo M

Registre-se que não houve apresentação de manifestação da Unidade
Executora de Francisco Solano Rayol Pereira...".

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas pela Unidade Executoras das referidas escolas,

corroboram

&

constatação.

A Unidade Executora da Escola Municipal Francisco Solano Rayol Pereira
não apresentou manifestação.
A ausência de registro de registros de atestes na documentação
comprobatória das despesas, confirmando o recebimento dos produtos e/ou serviços
adquiridos,contraría o disposto no inciso I, ªlª do art. 6º da Resolução CD/FNDE nº 09 de

02/03/2011.

Art.

69

Constituirão documentos probatórios das aquisições de materiais

bens e/ou contrações de serviços, previstas nesta Resolução, os abaixo indicados.(...)

II - o atesto do recebimento do bem ou material fornecido

e/ou do serviço
prestado & escola, com a data, a identificação e a assinatura do membro da
UEX que ãrmou o atesto".

Portanto, mantém-se a constatação.
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Recomendações:
3.7.1 Prefeitura

Para que adote medidas junto às Unidades Executoras, com Vistas ao
cumprimento das normas regulamentares do PDDE, que determina o atesto de recebimento
dos produtos/serviços nos comprovantes de despesas realizadas a conta do Programa.

3.8 Os bens permanentes adquiridos não foram localizados.
Fato:
Em inspeção in loco realizada às unidades escolares Gratulina Penha Alves
Dias e Rio Araúba, não foram localizados os bens adquiridos a conta do Programa, conforme
relacionados no campo “Evidências", sem que houvesse registro de controle patrimonial que
comprovasse baixa, destinação diversa ou obsolescência do bem, em desacordo com o
disposto no caput do art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Notas fiscais, a seguir:
.

_

Valor

Descnçao

Nota
Fiscal

.

Emitente

CNP]

Impressora HP
Mult. GT5822
ECO Tanque

1.100,00

034

2.186

Ressurreição
Eireli - ME
W&W
Comércio e
Serviços de

Escolar
Gratulina

R D Martins da

Armário de aço 500,00

Caixa

24.491.986/0001—08 Penha Alves

Dias

01.824.138./0001-78

R10

Arauba

Informática Ltda

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032—007, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
086/2018/PGM/PMST, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:
"...PROVIDÉNCIAS: Segue em anexo arquivo digital e/ou físico (SA. 03200723
A 03200724) com informações e/ou justificativas da (5) unidade (5) executora
(s) do recurso do programa.
O Caixa Escolar da EMEF Gratulina Penha Alves Dias, por meio de Ofício nº
54/2018, de 25/09/2018, apresentou a seguinte justificativa.-

"Venho por meio deste documento informar que o bem permanente adquirido
com o recursos do FNDE, não foi localizado na escola, devido o mesmo ter
apresentado problemas havendo a necessidade da devolução do referido
objeto para o fornecedor, afim de que o mesmo podesse providênciar o
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conserto.
Vale ressaltar que o referido vendedor já entregou na escola o no armário, isto
é houve uma substituição do objeto sendo que o novo armário apresenta os
seguintes dados: anuário Pandim OF0451.4 Gav. Ofício CZO/PR 1818".

Registre-se que não houve apresentação de manifestação da Unidade
Executora de Rio Araúba...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, em que pese 0 Caixa
Escolar da EMEF Gratulina Penha Alves Dias, apresentar justificativa quanto ao material
adquirido com os recuros do Programa encontrar-se na escola, o armário de aço alegado em
sua justificativa não foi localizado na visita realizada pela equipe de Auditoria do FNDE à
escola, não se confirmando o que foi afirmado pela UEX.
A Unidade Executora da Escola Municipal Rio Araúba não apresentou

manifestação.
A ausência de bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos
transferidos às expensas do PDDE contraria o objetivo do Programa e o disposto no caput do
art. 25 da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que determina sua destinação ao uso dos
respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a
responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

Portanto, mantém-se a constatação.

Recomendações:
3.8.1 A DIPLA

-.933.622-,

CPF nº
3.8.1.1 Diligencíar & Sra.
Presidente da UEX do CE da EMEF Gratulina Penha Dias, a restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, a titulo de débito, o valor original impugnado de R$500,00
(quinhentos reais), para data de ocorrência em 06/10/2017, referente ao valor de 01(um)
armário de aço. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema
Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu sitio virtual pela página
"https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
virtual do Tesouro Nacional (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp)
com os seguintes dados: UG/Gestão 153173115253, Código de Recolhimento 18888—3,
Número de Referência 212198002. Caso não haja o atendimento, enviar comunicação à
Diretoria Financeira - DIFIN, para que & Coordenação—Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Contas CGCAP, adote as providências cabíveis.
—

—

&
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Sra.,

CPF nº ..400.802--,
3.8.1.2 Dilígenciar &
ExPresídente da UEX do CE da Escola Rio Araúba à época, a restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE, & título de débito, o valor original impugnado de R$1.100,00 (hum
mil e cem reais), para data de ocorrência em 22/05/2017, referente ao valor de 01(uma)
impressora HP Mult. GT5822 ECO Tanque. Para o cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TC, acessado em seu

virtual

sítio

página

pela

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

Fato:
No período observado, dezembro de 2016 a dezembro de 2017, verificou-se
débitos & título de taxas e tarifas bancárias que não estão contemplados pelo Termo de
Cooperação Mútua nº 42/2016, firmado entre o FNDE e o Banco do Brasil SA, contrariando
o disposto no contrariando o disposto no art. 49, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013.

Evidências:
Telas de consulta no sitio do Banco do Brasil, referente aos extratos bancários
período
do
de dezembro de 2016 a dezembro de 2017, das seguintes Unidades Executoras:
[CE da Escola Est. Do KM 23

[Banco do Brasil

2605—0

~ ~

~
~

]

Conta corrente: 5208—6

Hlstorlco

Data
~

Agência

Documento

]
'

lDébíto

~

~

~

~

[24/11/2017H263 Tar Extrato Solio Agência||ê93291300000450"

2,80I

]24/11/2017II263 Tar Extrato Solíc AgêncialB93291300000451"

2,80]

“24/11/2017H263 Tar Extrato Solíc Agência“893.291.300.000.452

2,80

“24/11/2017 263 Tar Extrato Solíc Agência 893.291.300.000.453

~

24/11/2017 263 Tar Extrato Solíc Agência! 893.291.300.000.454
(24/11/2017 263 Tar Extrato Solíc Agência 893.291,300000455
24/11/2017 263 Tar Extrato Solio Agência 893.291.300.000.4561
~

~

~
~

~

2,80

2,80“

2,80!
2,80!

]24/11/2017II263 Tar Extrato Solio Agência]|893.291300000457]

2,80

1/2017||263 Tar Extrato Solíc Agêncíau893291300000458“

2,80]

124/1
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~24/11/2017ﬂ263 Tar Extrato Solio Agência"893.291800000459“
TOTAL

H

2,801

28,00]

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA, nº 032-006, de 20/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, encaminhou, por meio de Ofício nº
085/2018, de 24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...A Municipalidade através da Secretaria de Educação determinou que a
Coordenação de Acompanhamento dos Conselhos Escolares, notificasse os
membros responsáveis pela gestão do recurso do programa. Visando a
regularização da pendência trazida pelo relatório da Equipe de Auditoria do
FNDE. Ou seja, o ressarcimento constante do campo evidência listado por
unidade executora (UEX), e respectivo valor apurado nos extratos bancários.

-

Cumpre destacar, que os valores indevidamente debitados nas contas
correntes das caixas escolares constantes do relatório do FNDE, foram
devidamente regularizados. Excetuando apenas o caso da CE da Escola
Est. do KM 23, que conforme justificativa que fazemos juntada, não foi
possível realizar o depósito do valor apurado, em razão da conta corrente nº.
5208—6 está inativa. Em razão disso, conforme ofício nº. 026/2018, da lavra da
gestora educacional, foi adotado novo procedimento visando o depósito em
nova conta de titularidade da unidade executora (também anexo), mas não
logrou êxito, em razão da menção "CONTA PRIVATIVA”.
Nos demais casos, segue em anexo, ARQUIVO DIGITAL (SA03200601 e
SA03200603 A SA0320019) E/OU FÍSICO , os procedimentos adotados
pelas unidades executoras. Com justificativas e/ou atas de reunião do
conselho, visando corroborar as ações deflagradas pelos conselhos escolares
para a devida regularização das pendências apresentadas pelo relatório da
equipe de auditoria do FNDE...".

Caixa Escolar da EMEF do Km 23, por meio de Ofício nº 026/2018, de
26/09/2018, apresentou a seguinte justificativa:
O

por meio deste, justificar que tentamos fazer a devolução do valor de R$
28,00 para a Conta Nº 5208-6, porém Agência 2605-0 do Banco do Brasil
informou que a referida Conta Nº 5208-6 esta Inativo, através de contatos
telefônicos fomos orientados a fazer o depósito na conta nº 14886-5 que é
nova, porém fui na agência de Santa Izabel do Pará e ao efetivar o depósito foi
constatado que se tratava de uma conta privativa como consta o extrato
bancário. Segue em anexo os comprovantes...".

Análise da equipe:
As Unidades Executoras abaixo regularizaram a situação dos débitos
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referentes as tarifas bancárias, efetuando depósitos nas contas correntes específicas do
Programa, conforme demonstrado no quadro, a seguir:
Banco do Brasil Agência nº 2605-0

Devolução dos recursos
à conta corrente
específica do Programa

Conta
I(ígrrente

Total de
tarifas _ R$

Data

5243-4

165,50

24/09/2018 165,50

54433

98,00

25/09/2018 98,00

CE da Escola Municipal Aloysio da Costa Chaves 5546-8

Unidade Executora

CE da Escola Est. De
CE da EE de

lº Grau de Tracuateua

lº Grau Francisco

Solano Rayol

Pereira

Valor R$
—

53,21

26/09/2018 54,00

~

CE da EMEF Gratulina Penha Alves Dias

5547-6

147,52

25/09/2018 147,52

~

CE da EMEF Luzia Viana Prata

5244-2

539,65

26/09/2018 539,65

5203-5

87,84

25/09/2018 87,84

11393—X

17,55

25/09/2018 17,55

ªguiª

11959-8

19,60

24/09/2018 19,60

CE da EMEF São Silvestre

52019

56,00

24/09/2018 57,00

CE da EMEF Osvaldina Oracina de Moraes

13861-4

16,80

26/09/2018 16,80

CE da Escola R C Creche Escola Rio Arauba

5205-1

83,15

25/09/2018 83,15

5206-X

104,93

24/09/2018 104,93

~

CE da EE de

lº Grau Major Cornélio Peixoto

CE da EMEF Professora Rosa Cardoso Modesto

EE de

lº Grau Professora Wanda Lima de

CE. da EMEIF Associaçao dos Moradores do
Bairro do Barro Branco
CE da Creche Mun. Maria do Socorro Lima JD

11957-1

143,75

25/09/2018 143,75

CE da EMEF São José

5867-X

40,70

25/09/2018 42,00

da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo
EB
ocorro

5871-8

41,94

25/09/2018 41194

CE da EMEF Padre Alcides Paranhos

5866-1

26,20

26/09/2018 27,00

CE da EMEF Professor Meirevaldo Paiva

11960-1

39,90

24/09/2018 40,00

CE da EMEF Freire de Noronha

5869-6

16,80

26/09/201816,80
- - "1.703,03

Totais

1.699,04

~

A justificativa apresentada pelo Caixa Escolar da EMEF do Km 23 não elidiu a
constatação, tendo em vista que, conforme a movimentação financeira demonstrada nos
extratos bancários da Unidade Executora, não houve a comprovação de crédito na conta
específica do PDDE até a data de conclusão do presente relatório, contrariando o disposto
no contrariando o disposto no art. 4º, da Resolução CD/FNDE nº 10/2013, que dispõe:
"...Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio,
manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do
funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:
§19 É vedada a aplicação de recursos do PDDE em:
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IV cobertura

de despesas com tarifas bancárias...".

Com relação as tarifas bancárias pela realização de emissão de extratos
bancários, a ausência de contemplação do referido termo de cooperação se deu em razão do
número de operação realizada pelas U.Ex's, o qual superou o limite estabelecido no Termo
de Cooperação Mútua nº 42/2016, contrariando os ditames previstos no § 1º e 29, do Art. 49
da Resolução CD/FNDE nº 44/2011.

"...lº Conforme

dispõem os Acordos de Cooperação Mútua firmados entre o
FNDE e as instituições financeiras mencionadas no artigo 39, não serão
cobradas tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos dispostos no caput...".

Termo de Cooperação Mútua nº 42/2016, Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto,
determina:
"... Parágrafo Sexto —As contas correntes serão isentas das tarifas listadas no
Anexo 2. Os custos dos serviços adicionais utilizados pelo beneficiário sem
previsão de isenção de tarifas neste Acordo serão debitados das contas
correntes, sob responsabilidade dos seus titulares.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.9.1 DIFIN

Para subsídio na análise de prestação de contas e, caso necessário, adotar
medidas junto às Unidades Executoras com Vistas a resguardar os cofres do FNDE, tendo
em vista os débitos verificados na movimentação financeira da conta específica do
programa, não cobertos no Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil.
3.9.2 DIRAE

Para incluir nas orientações de caráter geral para as E.Ex e U.Ex sobre o que
está incluído no Acordo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil SA, de forma,
inclusive, a evitar que esses entes tenham que arcar com custos adicionais que não estão
cobertos naquele Acordo

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA exercício 2013

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 224.121,54
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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$ 224.121,54 (duzentos
e Vinte e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos).
—

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Subação Aquisição
& verificação das ações pertinentes à aplicação dos
recursos repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº nº 09758/2013,
referente a (ao):

de

—

Mobiliário Escolar) englobaram

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

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

Foram inspecionados os mobiliários e equipamentos conforme segue:

.
Quantidade R$

.
Tipo

~

Unitário

R$ Total

Mesa coletiva quadrada - crianças de 4 e 6 anos - m3 (modelo
PromfanCia)

3

127,00

381,00

Balanço com 04 lugares (modelo Proinfância)

1

1.100,00

1.100,00

Cadeira sem braço, com rodinhas e altura regulavel - c4 (modelo
Promfancxa)

12

130,00

1.560,00

Conjunto lixeira coleta seletiva cap. 50 l - 1x1 (modelo Proinfância)

2

487,67

975,34

Cadeira em ferro p/ crianças de
Proinfância)

40

35,60

1.424,00

Banheira para bebe de plastico PVC ou fibra de v1dro - bnl
(modelo Proinfância)

4

28,23

112,92

Mesa de trabalho m6

4

250,00

1.000,00

16

688'80

11'020'80

Armário suspenso de aço primeiros socorros - am3

1

454,72

454,72

Cadeira - crianças 4

12

35,60

427,20

10

90,10

901,00

1

400,00

400,00

Casinha de boneca cs (modelo Proinfância)

1

2.000,00

2.000,00

Carros coletores de lixo cap 1201 - cl (modelo Proinfância)

2

172,34

344,68

2 a

4 anos c2 (modelo
—

—

Berço de madeira (com colchão 10cm de espessura)
sem gavetas - hcl (modelo Proinfância)

—

130x60cm

—

e 6 anos

—

c3 (modelo Proinfância)

Cadeira estofada com braço c7
—

Gangorra de polietileno

- 3

lugares - ga (modelo Proinfância)

—

—

-
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Mesa de reunião

- 8

sofá 02 lugares

sfl

—

lugares (200x80cm)

-

1115

(modelo Proinfâncía)

~~

1

1

Quadro mural de feltro 0,90 x 1,20m - QM (modelo Proínfâncía)

~

~

9

402,67

402,67

465,67

465,67

95,68

861,12

Kit Cºlchonetes (1,85x0,65x0,05m)

- 003 (modelo Proinfância)

44

135,00

5.940,00

Mesa individual - crianças de

anos - m4 (modelo Proinfância)

48

68,00

3.264,00

6

29'63

177'78

Mesa retang. em MDF para 4 crianças de 03 a 05 anos - ml
(modelo Proinfância)

6

16050

963'00

Arquivo de aço - 4 gavetas pastas suspensas - aq2

1

343,33

343,33

5 e 6

Kit Cºlchonetes (100X60 cm) - espessura

O3cm - 002 (modelo

Proinfância)

Cadeltla ana de ahmentaçao para bebe em ferro
Promfancm)

~

—

(31

(modelo

Placas em tªtarpe de EVA de encaixe (100x100x20 mm)
(modelo Promfancm)

—

6

tal

28

54,00

~
760,68

1.512,00

[1.100,00

“1

|1.100,00
1.680,00

48

35,00

3

546,80

1.640,40

Poltrona acolchoada para amamentar po (modelo Proinfância)

2

290,84

581,68

Escorregador em polietileno - es (modelo Proinfâncía)

1

1.000,00

1.000,00

Quadro branco 0,90 x1,20m - QB (modelo Proinfância)

~

107,34

4

179,00

10

127,00

1.270,00

4

515,20

2.060,80

1

251,00

251,00

12

130,00

1.560,00

4

80,00

320,00

5

84,85

424,25

4

526,33

2.105,32

1

1.800,00

1.800,00

Cadeira - crianças

5 e 6

Armário alto em aço,

2

anos - c5 (modelo Proínfância)

portas e 4 prateleiras c/ chave - aql

—

Cadeirª cpm braço, rodinhas

e

9

altura regulavel - c6 (modelo

Promfancm)
Mesa coletiya quadrada para 4 crianças de 02 a 04 anos - m2
(modelo Promfanma)
~

126,78

~

Gira gira - carrossel - cr (modelo Proinfância)

~

~

Roupeiro de aço - 03 corpos

e 12

portas - amz (modelo

Promfanc1a)

Mesa redonda adulto

—

100 cm - rn7 (modelo Proínfância)

966,06
~

~

716,00

~

Bapcohretang. em MDF para 4 crianças de 3 a
Promfanma)

5

anos -

bl

(modelo

Cadeira de refeição para adultos c8 (modelo Proinfância)
—

Lixeira

501

com pedal e tampa

Roupeiro Fle aço 04 corpos
Promfancm)
—

- 1x2

e 16

Túnel lúdico em polietileno -t1

(modelo Proinfãncia)

portas aml (modelo
—

~
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Quadro de avisos cortiça 100 x 150 cm - qc (modelo Proínfância)

142,51

285,02

1.139,00

2.278,00

Aparelho de som Microsystem - ms (modelo Proinfâncía)

348,60

2.788,80

TV de LCD de 32“- tv (modelo Proinfância)

1.530,75

3.061,50

Ferro elétrico a seco - fr (modelo Proinfância)

50,97

101,94

932,00

932,00

96,60

289,80

1.322,33

1.322,33

610,30

610,30

834,00

834,00

1.399,00

1.399,00

190,37

190,37

Éfâicêgxãaflétrico

conjugado pot. 125-145 - bbl (modelo

~

roupa capacidade de

ªíãâlfignacãiãlavar

8

kg mq (modelo
—

~

Esterilizador

- 6

- es

mamadeiras micro-ondas

(modelo Proínfância)

Máquina secadora - 10 kg - sc (modelo Proinfância)
Balança de prato

-

capacidade 15 kg - bl (modelo Proínfâncía)

Aparelho de ar condicionado 12.000 btus modelos split high wall
—

~

Geladeira Frostfree capacidade 250 l - rf? (modelo Proinfância)
—

~

Espremedor de frutas semi-industrial - ep (modelo Proínfância)

~

Multiprocessador

- 1

velocidade - mt (modelo Proínfância)

382,33

382,33

Bebedouro elétrico individual pot.125 bb2 (modelo Proinfâncía)

920,60

1.841,20

Aparelho de ar condicionado 18.000 btus - modelos split high wall

1.260,00

3.780,00

2.132,00

4.264,00

—

~

~

uso doméstico Frostfree 4101-

rfl

(modelo
~

33321312?
Fogão industrial - 06 bocas
DVD player

—

fgl

(modelo Proinfância)

(modelo Proinfância)

1.482,33

~

1.482,33

215,33

430,66

Batedeira - cinco velocidades - bt (modelo Proínfância)

162,63

325,26

Freezer 420 horizontal - fz (modelo Proinfância)

1.649,00

1.649,00

Aparelho de ar condicionado 30.000 btus modelos Split high wall

2.170,00

2.170,00

Centrifuga de frutas 800w - ct (modelo Proinfâncía)

274,70

274,70

668,67

668,67

—

~

1

—

—

?
,

Liquidificador industrial

- 81

-lq1 (modelo Proínfância)

~
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Coifa industrial de exaustão co (modelo Proinfância)

1

1.910,50

1.91 0,50

Liquidificador com 02 velocidades lq2 (modelo Proinfância)

3

82,57

247,71

Microondas 27 l - mi (modelo Proinfância)

2

329,40

658,80

Purificador de água refrigerado pr (modelo Proinfância)

3

429,00

1.287,00

Fogão 04 bocas de uso doméstico fg2 (modelo Proinfância)

1

305,67

305,67

Ventilador de teto - vt (modelo Proinfância)

9

220,00

1.980,00

Cafeteira elétrica - cf (modelo Proinfância)

1

103,23

103,23

430

37.949,07

[92.121,54

—

—

—

—

'

Total

~

Registram—se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Os hens permanentes adquiridos não foram localizados.

Fato:
A Prefeitura Municipal não comprovou a destinação dos equipamentos e
mobiliários adquiridos com recursos do Programa destinados às escolas municipais no valor
de R$96.100,00, conforme pactuado pelo Termo de Compromisso nº 9758/2013, em
desacordo com os itens XI e XIII do referido Termo de Compromisso.
Ressalta-se que conforme consulta realizada ao Sistema SIMEC, em
05/09/2018, a vigência do Termo de Compromisso nº 09758/2013 expirou em abril/2014,
sendo que a situação da Prestação de Contas do referido Termo de Compromisso,
encontrava—se no status "Notificação por Omissão".

Evidências:
Movimentação Financeira evidenciada nos extratos bancários do Termo de
Compromisso nº 9758/2013, Conta Corrente nº 12506-7, Agência nº 2505-0, do Banco do
Brasil SA, período de 07/05/2013 a 19/12/2013, débito no total de R$96.100,00, e inspeção
às dependencias das escolas identificadas conforme a seguir:
—

0RD. CÓDIGO INEP

-

NOME DA ESCOLA VISITADA

1

15047903 -. Major Cornélio Peixoto

2

15163270 - Osvaldina Oracina de Moraes Neves

3

15047806

—

4

15047989

-

5

15048136 - São Sebastiao

LOCALIZAÇÃO
Zona Urbana
Zona Urbana

Associação dos Moradores do Bairro Barro Branco

Zona Urbana

Aloysio da Costa Chaves

Zona Urbana
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1

15048004 - Manoel Da Costa Silva
15048039

Zona Urbana
Zona Urbana

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

—

15048071 - Professor

Meirevaldo Paiva

Zona Urbana

15048322

-

Gratulina Penha Alves Dias

15048284

-

Borralho

15555208

-

Professora Rosa Cardoso Modesto

Zona Rural

Profa. Wanda Lima de Sousa.

Zona Rural

Zona Rural

Rural

15047911

—

15048144

- São

15047830

—

Rio Araúba

15099571

—

Creche Maria Do Socorro Lima

15552390

- São osé

Zona Rural

Silvestre

Zona Rural

Rural
na Rural

15048047 - Pe. Alcides Paranhos
15537889

-

Rural
Zona Rural

Creche Escola de Borralhos

-

15047962 Freire de Noronha

15047890
15048292

15047873
15048225

—

Zona Rural

Km 14

Rural

Tracuateua

Rural

Km 23

Rural

—

Francisco Solano

Rural

Pereira

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de
24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. lnviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)
04. Nessa Iinha, diante da constatação da omissão na dever de prestar contas
dos recursos recebidos pela Municipalidade. Resta, nessa hipótese, a adoção
de providências da lavra desta Procuradoria Municipal, promovendo a devida
REPRESENTAÇÃO junto ao Ministério Público Federal, em desfavor da Ex—
gestor responsável pela aplicação do recurso do programa nos termos
ajustados. 05. Adotado a medida supramencionada, a Municipalidade
encaminhará ao FNDE, cópia da representação, bem como, a adoção de
procedimentos junto ao SIMEC. 06. Por derradeiro, esperamos ter prestado as
informações requisitadas pela Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo,
colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
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necessários para o regular andamento do procedimento administrativo ora
adotado...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada, corrobora & constatação. A Prefeitura Municipal
informou que não foi possível identificar a destinação do material adquirido, em razão da
ausência de controle da entrega dos equipamentos às escolas, contrariando o disposto nos
incisos XI e XIII do referido Termo de Compromisso nº 09758/2013, que determina:

"...XI

Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os
materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e
adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a
restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração
de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.
—

XIII - Manter atualizada

escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização,
de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos...“.
a

Dessa forma, tendo em Vista a falta de comprovação do atingimento do objeto
do referido Termo de Compromisso mantém—se a constatação, com indicativo de prejuízo ao

erário.

Recomendações:
4.1.1 A DIGAP

Avaliar a situação apresentada, tendo em Vista a ausência dos bens nas
escolas ínspecíonadas, de forma a adotar prontamente as medidas necessárias com vistas a
assegurar a reparação dos danos levantados, acionando & Diretoria Financeira - DIFIN para
que tome medidas de sua competência.
4.2 Ausência de apresentação da prestação de contas.

Fato:
Em consulta ao Sistema SIMEC em 29/08/2018, aba "Execução e
Acompanhamento“, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Tauá - PA
não apresentou a prestação de contas dos recursos repassados à conta do Termo de
Compromisso nº 9758-2013, vigência 04/2014, em desacordo com o disposto no Inciso XIX
do referido Termo de Compromisso e é lº, do art. 21 e 55 lº e 29 do art. 23, da Resolução
CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, verificou-se que a
situação da Prestação de Contas do Termo de Compromisso em questão, encontrava—se no
status "Notificação por Omissão".
Cabe esclarecer que com referência a situação da Prestação de Contas, cuja a

X
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vigência do respectivo Termo de Compromisso expirou em 04/2014, foram realizadas
pesquisas aos Sistemas SIMEC, SIGPC e SEI, em 23/11/2018 e não foram encontradas
nenhuma informação que dirimisse o fato da referida Prestação de Contas constar apenas o
status "Notificação por Omissão“ no Sistema SIMEC.

Evidências:
Tela de Consulta ao Sistema SIMEC em 29/08/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria SA nº 032-003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de
24/09/2018, a seguinte justificativa:
—

—

"...Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)
04. Nessa linha, diante da constatação da omissão na dever de prestar contas
dos recursos recebidos pela Municipalidade. Resta, nessa hipótese, a adoção
de providências da lavra desta Procuradoria M unicipal, promovendo a devida
REPRESENTAÇÃO junto ao Ministério Público Federal, em desfavor do Ex—
gestor responsável pela aplicação do recurso do programa nos termos

ajustados. 05. Adotado a medida supramencionada, a Municipalidade
encaminhará ao FNDE, cópia da representação, bem como, a adoção de
procedimentos junto ao SIMEC. 06. Por derradeiro, esperamos ter prestado as
informações requisitadas pela Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo,
colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários para o regular andamento do procedimento administrativo ora
adotado...“.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que não constam em seus arquivos nenhuma
documentação que esclareça a aplicabilidade destes recursos.
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do Tauá-PA, não apresentou prestação de contas dos recursos repassados
pelo FNDE à conta do Termo de Compromisso nº 9758/2013, no valor de R$ 96.100,00,
contrariando o disposto no Inciso XIX do referido Termo de Compromisso, e § lº, do art. 21
e §§ lº e 29 do art. 23, da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012 que estabelece:

l
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"... Inciso XIX, a Entidade deverá prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos
recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE nº
14/2012.

Art. 21 A prestação de contas consiste na comprovação da execução da
totalidade dos recursos recebidos, incluindo os rendimentos financeiros, e
deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SíGPC) no prazo máximo de sessenta dias após o encerramento da vigência
do Termo de Compromisso ou de sua rescisão ou da conclusão da execução
das ações, o que ocorrer primeiro.
A não apresentação da prestação de contas ou o cometimento de
irregularidades na execução dos recursos recebidos assinalará ao responsável
o prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados da data da notificação,
para a sua regularização ou devolução dos recursos recebidos ou impugnados,
atualizados monetariamente, conforme o caso, sob pena de registro da
inadimplência, da responsabilidade e do débito do órgão ou entidade e
gestores nos cadastros do Governo Federal.
5 19 -

(...)

Expirado o prazo mencionado no caput deste artigo sem atendimento da
notificação, o responsável será declarado omisso no dever de prestar contas
pelo FNDE, que encaminhará o processo para a adoção das medidas de
exceção visando a recuperação dos créditos.
5 39 -

Art. 23 quanto o município, o estado ou Distrito federal não apresentar ou
não tiver aprovada a sua prestação de contas por motivo de força maior ou
caso fortuito deverá apresentar as justificativas, acompanhadas de
documentação comprobatória, ao FNDE/MEC.
não aprovação, no
todo ou em parte, da prestação de contas por dolo ou culpa do gestor anterior.
519 considera-se caso

fortuito, dentre outros,

a

falta ou

a

falta de prestação de contas ou da sua não aprovação, no todo em
parte, por culpa ou dolo do gestor anterior, asjustificativas a que se refere o
caput deste artigo deverão ser obrigatoriamente apresentadas pelo gestor que
estivar no exercício do cargo, acompanhadas, necessariamente, de cópia
autenticada de Representação protocolada junto ao respectivo órgão do
Ministério Público, para adoção das providências cíveis e criminais da sua
5

29 na

alçada...".

Ressalta-se que conforme registro no Sistema SIMEC, "aba Execução e
Acompanhamento", consta que a Prefeitura Municipal foi notificada pela Área Técnica do
FNDE por omissão de prestação de contas dos recursos repassados à conta do Termos de
Compromisso nº 9758/2013, cuja vigência expirou em 04/2014.
Cabe esclarecer que, conforme pesquisas realizadas aos Sistemas SIMEC,
SIGPC e SEI, não foram encontradas nenhuma informação que dirimissem o fato de constar
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apenas o status "Notificação por Omissão", razão pela qual a DIFIN deverá esclarecer sobre
e 3º, do artigo 2 1, da
as demais providências previstas nos paragrafos
Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012, em especial a abertura de Tomada de Contas
Especial, haja vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento do respectivo termo de
compromisso.

lº

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A DIFIN
1— Providenciar imediatamente medidas, com vista a resguardar os cofres da
Autarquia, adotando a Tomada de Contas Especial, se for o caso.

2- Esclarecer a esta Auditoria Interna do FNDE sobre o fato apontado quanto
registros de situação de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº 9758/2013,
cuja vigência expirou em 04/2014, no Sistema SIMEC, constar apenas o status "Notificação
por Omissão", haja vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento do referido Termo de
os

Compromisso.

4.3 Ausência de documentação comprobatória da execução do
Programa.
Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória das
despesas efetuadas (notas fiscais, guias de remessa às escolas, termos de tombamento)
referentes a execução do Termo de Compromisso nº 9758/2013, referente a Ação Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em desacordo com o disposto na letra "k", do item
III, do art. Sº da Resolução CD/FNDE nº 13/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, verificou-se que a
vigência do Termo de Compromisso nº 9758/2013 expirou em 04/2014 e a situação da
Prestação de Contas encontra—se no status "Notificação por Omissão".

Evidências:
Movimentação Financeira evidenciada nos extratos bancários do Termo de
Compromisso nº 09758/2013, Conta Corrente nº 12506-7, Agência nº 2505—0, do Banco do
Brasil SA, período de 07/05/2013 a 19/12/2013, débito no total de R$96.100,00.
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—003, de 17/09/2018, a
- PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de
24/09/2018, a seguinte justificativa:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá

%

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
r
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administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)
04. Nessa linha, diante da constatação da omissão no dever de prestar contas
dos recursos recebidos pela Municipalidade. Resta, nessa hipótese, a adoção
de providências da lavra desta Procuradoria Municipal, promovendo a devida
REPRESENTAÇÃO junto ao Ministério Público Federal, em desfavor da Exgestor responsável pela aplicação do recurso do programa nos termos
ajustados. 05. Adotado a medida supramencíonada, a Municipalidade
encaminhará ao FNDE, cópia da representação, bem como, a adoção de
procedimentosjunto ao SIMEC. 06. Por derradeiro, esperamos ter prestado as
informações requisitadas pela Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo,
colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários para o regular andamento do procedimento administrativo ora
adotado...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A ausência de
documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Entidade contraria o disposto no
item XXI e do Termo de Compromisso nº 09758/2013 que estabelece:

"...Emitír 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 do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), quando for o caso Apresentar, sempre que
solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de
—

despesa efetuada à conta dos recursos transferídos...“.

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que & DIGAP deverá
adotar medidas com vistas a recuperar os recursos repassados pelo FNDE, com a devida
atualização, conforme previsto na legislação vigente, inclusive providenciando, junto à
Diretoria Financeira - DIFIN o início de tomada de contas especial. Contudo, deixa—se de
fazer recomendações para esta constatação, vez que tal medida encontra—se na
recomendação das constatações anteriores (Item 4.1 e 4.2).

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2013

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

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:Rs 224.121,54
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articulada - PAR/Caminho da Escola, no montante de R$
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), pertinente ao Termo de Compromisso nº
09768/2013.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 224.121,54, anotado no campo "Montante
dos recursos financeiros" corresponde a totalidade dos recursos transferidos à conta do
Termo de Compromisso 09768/2013, sendo que o valor examinado de 132.000,00 refere-se
a Subação Caminho da Escola constante no referido Termo de Compromisso.

Informação :
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Subação Caminho
da Escola) englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos
repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº nº 09768/2013., referente à
(ao):

Inspeção 'in loco': existências dos veículos
Programa.
—

- Certificar

e

atendimento ao público beneficiário do

que o veículo apresentado foi adquirido com
meio da nota fiscal pertinente à compra do veículo.

o

recurso repassado pelo FNDE por

Foram inspecionados 04 veículos escolares, conforme segue:

Marca/Modelo

Placa

Marcopolo A013

NSZ 6809

Localidade/rota de atendimento

!

Sao Tome-Trombetas—Santa Maria_Estancía—

Remedlos-Sede

~

Marcopolo VW/15.190

OTA 5250

Ferrleíra Lima
Taua - Sede

—

Sao Raimundo

VBÍCUIO sem Placa

Marcopolo VW/15.190

Vila do Es p irito Santo
(Chassi nº
Sede
9532882W5CR223583)

—

Baia no

—

-

4 TV

Sao Braz do

' ' B e enzm l10
"

1

—

_
,
Veículo sem Placa
Sao Tome — Trombetas-Escola Gratuhna-Tl acula
(Chassi nº
Teua—Escola Vanda Lima
93P855M10ECO48998)
.

Volare 8VL EuroV

.

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:

ª

%

'

X
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Constatações:

5.1 Ausência de documentação comprobatória da execução do

Programa.
Fato:
A Prefeitura Municipal não apresentou a documentação comprobatória das
despesas efetuadas (notas fiscais, termos de tombamentos) referentes a execução do
PAR/Caminho da Escola, pertinentes ao Termo de Compromisso nº 09768/2013, em
desacordo com o disposto na letra "k", do item 111, do art. 5º da Resolução CD/FNDE nº
13/2012.
De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, verificou-se que a
Vigência do Termo de Compromisso nº 9758/2013 expirou em 08/2014 e a situação da
Prestação de Contas encontra—se no status "Notificação por Omissão".

Evidências:
Movimentação Financeira evidenciada nos extratos bancários do Termo de
Compromisso nº 9768/2013, Conta Corrente nº 12545-8, Agência nº 2505—0, do Banco do
Brasil - SA, período de 30/04/2013 a 30/09/2013, débito no total de R$134.500,00.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Oficio nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de
24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, 0 atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)
04. Nessa linha, diante da constatação da omissão no dever de prestar contas
dos recursos recebidos pela Municipalidade. Resta, nessa hipótese, a adoção
de providências da lavra desta Procuradoria Municipal, promovendo a devida
REPRESENTAÇÃO junto ao Ministério Público Federal, em desfavor do Ex—
gestor responsável pela aplicação do recurso do programa nos termos
ajustados. 05. Adotada a medida supramencionada, a Municipalidade
encaminhará ao FNDE, cópia da representação, bem como, a adoção de
procedimentos junto ao SIMEC. 06. Por derradeiro, esperamos ter prestado as
informações requisitadas pela Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo,
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colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se ﬁzerem
necessários para o regular andamento do procedimento administrativo ora
adotado...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A ausência de
documentação comprobatória das despesas efetuadas pela Entidade contraria os dispostos
nos itens XIV, XVI, XX e do Termo de Compromisso nº 9768/2013 que estabelece:

"...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 CID/FNDE Nº 14/2012 pelo prazo
de vinte anos contados da data da aprovação da respectiva prestação de
contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), quando for o caso Apresentar, sempre que
solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de
despesa efetuada a conta dos recursos transferidos....".
—

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.1.1 DIRAE

Considerar & ausência da documentação de despesa quando da análise da
respectiva prestação de contas, ímpugnando as despesas apontadas pela equipe de auditoria
do FNDE caso não sanada a irregularidade, acionado a DIFIN para que adote as medidas de
sua competência com Vistas a reparar eventuais danos ao erário.
5.2 Má conservação dos veículos.

Fato:
Em inspeção realizada nos veículos escolares, conforme especificados no
campo "Evidências", verificou-se que os mesmos não se encontram em condições adequadas
para o transporte de alunos, em desacordo com o art. 136, da Lei nº 9503/1997 - Código de
Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Inspeçâor realizada nos veículos escolares, em 20/09/2018, conforme relatório

fotográfico a seguir:

“___.
“Veículo Placa

“Situação Encontrada

"
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NSZ 6809

Falta bancos para alunos, ausência de extintor de combate a
incêndio, janela quebrada, bancos sem estofamentos, barras
metalizas expostas,

OTA 5250

Cintos de segurança daniﬁcados/cortados, barras metalizas
expostas, banco colocado no lugar de bagagem sob a cabeça dos
alunos,

ônibus sem placa

«

.

.

.

Onlbus sem hcenmamento, bancos sem estofamentos, barras
.
(Chassi nº
mªtªhZªS expºªtªs'
9532882W5CR223583)

ônibus sem licenciamento, ausência de cadeira e de extintor,
nº
avariado parte traseira, lado direito, e parte dianteira,
veículo
(Chassi
93P355M10EC048998) ladoe esquerdo, banco sem encosto,

ônibus sem placa

Placa OTA .);

~

Placa OTA 5250 - Banco retirado

Placa OTA 5250 - Sem extintor
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Placa OTA 5250

—

Banco n porta bagagem

ônibus sem licenciamento

ônibus sem Extintor

ônibus sem emplacamento

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/201 B/PGM/PMSAT, datado de
24/09/201 8, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu

2

C \
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levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)

Cumpre ainda enfatizar que a Gestão Atual ao assumir o mandato em janeiro
de 2017, encontrou a frota de veículos geral, incluído nestes, os escolares,
todos eles em situação de abandono. E que foi necessário naquele momento
em razão da carência de recurso desvinculado (FPM e ICMS) -, fazer a
recuperação gradativa dos equipamentos danificados. Perdurando ainda hoje
esse processo. Desse modo, as ações necessárias e imediatas para colocar em
condição regulara frota de veículos escolares serão implementadas visando o
atendimento da legislação de trânsito, e, por conseguinte, assegurar a
segurança dos beneﬁciérios do sistema de transporte escolar...".

—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que já encontrou os veículos escolares sem manutenção adequada e em situação
de abandono ao assumir o atual mandato, o mesmo não cumpre a finalidade prevista no
objeto pactuado na oferta de transporte para escolares, conforme disposto no item XXII, do
Termo de Compromisso, que estabelece a Prefeitura & responsabilização por todos os
procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos adquiridos.
Não obstante, conforme declarações dos motoristas afirmaram que o maior
problema enfrentado foi a ausência de manutenção dos veículos escolares que encontravam—
se parados no pátio da Prefeitura.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.2.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE, relatório fotográfico dos veículos apontados no campo "Evidências",
comprovando que regularizou as questões apontadas pela equipe de auditoria do FNDE.

5.3 Ausência da apresentação da documentação da prestação de

contas.
Fato :
Em consulta ao Sistema SIMEC em 29/08/2018, aba "Execução e
Acompanhamento", verificou—se que a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá-PA,
não apresentou prestação de contas dos recursos repassados à conta do Termos de
Compromisso nº 0976812013, vigência 08/2014, em desacordo com o disposto no Inciso XIX
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(Rªs:

do referido Termo de Compromisso, e
Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012.

&

lª,

do art. 21 e 55

lº

e 29

do

art. 23, da

De acordo com consulta realizada no Sistema SIMEC, verificou—se que a
situação da Prestação de Contas do Termo de Compromisso encontrava—se no status
"Notificação por Omissão".
Cabe esclarecer que com referência a situação da Prestação de Contas, cuja a
vigência do respectivo Termo de Compromisso expirou 08/2014, foram realizadas pesquisas
aos Sistemas SIMEC, SIGPC e SEI, em 23/11/2018 e não foram encontradas nenhuma
informação que dirimísse o fato da referida Prestação de Contas constar apenas o status
"Notificação por Omissão" no Sistema SIMEC.

Evidências:
Tela de Consulta ao Sistema SIMEC em 29/08/2018.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de
—

24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)
04. Nessa linha, diante da constatação da omissão no dever de prestar contas
dos recursos recebidos pela Municipalidade. Resta, nessa hipótese, a adoção
de providências da lavra desta Procuradoria Municipal, promovendo a devida
REPRESENTAÇÃO junto ao Ministério Público Federal, em desfavor do Ex—
gestor responsável pela aplicação do recurso do programa nos termos
ajustados. 05. Adotada a medida supramencionada, a Municipalidade
encaminhará ao FNDE, cópia da representação, bem como, a adoção de
procedimentosjunto ao SIMEC. 06. Por derradeiro, esperamos ter prestado as
informações requisitadas pela Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo,
colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem
necessários para o regular andamento do procedimento administrativo ora
adotado.
(...)
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Por derradeiro, esperamos ter prestado as informações do relatório da
Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo, colocamo-nos a disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários para o regular
andamento do procedimento administrativo ora adotado..,".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. A ausência de prestação
de contas dos recursos recebidos contraria o disposto no inciso XIX do Termo de
Compromisso e § lº, art. 21 da Resolução CD/FNDE nº 14 de 08 de junho de 2012:

“Art. 21 A prestação de contas consiste na comprovação da execução da
totalidade dos recursos recebidos, incluindo os rendimentos financeiros, e
deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas
(SiGPC) no prazo máximo de sessenta dias após o encerramento da vigência
do Termo de Compromisso ou de sua rescisão ou da conclusão da execução
das ações, o que ocorrer primeiro.

lº

A não apresentação da prestação de contas ou o cometimento de
irregularidades na execução dos recursos recebidos assinalará ao responsável
o prazo máximo de quarenta e cinco dias, contados da data da notificação,
para a sua regularização ou devolução dos recursos recebidos ou impugnados,
atualizados monetariamente, conforme o caso, sob pena de registro da
inadimplência, da responsabilidade e do débito do órgão ou entidade e
gestores nos cadastros do Governo Federal‘.

§

—

Ressalta—se que conforme registro no Sistema SIMEC, "aba Execução e
Acompanhamento", consta que a Prefeitura Municipal foi notificada pela Área Técnica do
FNDE por omissão de prestação de contas dos recursos repassados à conta do Termo de
Compromisso nº 9768/2013, cuja vigência expirou em 08/2014.

Cabe esclarecer que, conforme pesquisas realizadas aos Sistemas SIMEC,
SIGPC e SEI, não foram encontradas nenhuma informação que dirimissem o fato de constar
apenas o status "Notificação por Omissão", razão pela qual a DIFIN deverá esclarecer sobre
e 3º, do artigo 21, da
as demais providências previstas nos paragrafos
Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08/06/2012, em especial a abertura de Tomada de Contas
Especial, haja vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento dos respectivos termos de
compromissos.

lº

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.3.1 A DIFIN
1- Providênciar imediatamente medidas, com Vista
Autarquia, adotando & Tomada de Conatas Especial, se for o caso.
2—

Esclarecer

&

a

resguardar os cofres da

esta Auditoria Interna do FNDE sobre o fato apontado quanto

x

\J
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registros de situação de Prestação de Contas do Termo de Compromisso nº 9768/2013,
cuja vigência expirou em 08/2014, no Sistema SIMEC, constar apenas o status "Notificação
por Omissão", haja Vista que já fazem mais de 4 anos do encerramento do referido Termo de
os

Compromisso.

5.4 Ausência de comprovação de regularidade da documentação dos

veículos.
F ato:

A Prefeitura não apresentou a documentação comprobatória referente ao
emplacamento/lícenciamento anual dos veículos, deixando desta forma de adotar todas as
medidas necessárias à correta execução do Programa, em desacordo com o previsto no item
XXII, do Termo de compromisso nº 09768/2013 e o o art. 130, da Lei nº 9.503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro).

Evidências:
Ofício nº O81/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, em resposta a SAnº 032—003, de 17/09/2018 e
inspeção aos ônibus escolares sem licenciamento/emplacamento:
«Marcopolo VW/15.190

“Veículo sem placa Chassi 9532882W5CR223583

Volare 8VL EuroV

"Veículo sem placa - 93PB55M10EC048998

—

~

~

~

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032—003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de

24/09/2018, a seguinte justificativa:

"...A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão
administrativa do ensino de nível fundamental no Município, promoveu
levantamento de documentos hábeis a comprovar a despesa realizada, mas
não obteve êxito na emprestada. Posto que, acaso encontrados, poderiam ser
objeto visando a comprovação da aquisição, faturamento e liquidação do bem
móvel constante do termo de compromisso firmado. 03. Inviabilizando,
portanto, o atendimento dos itens 2 e 3 do expediente referenciado.
(...)

A Municipalidade através do Departamento de Transporte já está ultimando
providências com fulcro regularizar o emplacamento e licenciamento, bem
como, a recuperação dos itens danihcados e aparelhamento dos componentes
de segurança exigidos. Cumpre ainda enfatizar que a Gestão Atual ao assumir
o mandato em janeiro de 2017, encontrou a frota de veículos geral, incluído
nestes, os escolares, todos eles em situação de abandono. E que foi necessário
naquele momento em razão da carência de recurso desvinculado (FPM e
—
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ICMS) fazer a recuperação gradativa dos equipamentos danificados.
Perdurando ainda hoje esse processo. Desse modo, as ações necessárias e
imediatas para colocar em condição regular a frota de veículos escolares
serão implementadas visando o atendimento da legislação de trânsito, e, por
conseguinte, assegurar a segurança dos beneficiários do sistema de
transporte escolar.
—,

Por derradeiro, esperamos ter prestado as informações do relatório da
Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo, colocamo—nos a disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários para o regular
andamento do procedimento administrativo ora adotado...".

Análise da equipe:

'

A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em resposta à solicitação
de Auditoria, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá—PA por meio do Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, informou a impossibilidade de apresentar
documentação hábil suficiente para comprovar a execução do Termo de Compromisso

firmado.
A ausência de comprovação de regularidade da documentação dos veículos,
contraria o art. 130, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro):

“Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi
reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão
executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver
registrado o veículo.

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da
fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para
verificar se

o

veículo está licenciado. (Incluído pela Lei nº 13. 281, de 2016)

(Vigência)".
Deve a Prefeitura envidar esforços no sentido de cumprir as normas
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
5.4.1 DIRAE

Notificar & Prefeitura para, que em prazo certo, adote providências com vistas
a regularização da documentação dos veículos do transporte escolar, nos termos do Código
de Trânsito Brasileiro, comprovando perante o FNDE/DIRAE & regularização do fato,
mediante a apresentação dos Certificados de Licenciamento Anual atualizados e
emplacamento.

5.5 Irregularidade na documentação dos condutores de veículos do

sªk
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transporte do escolar.
Fato:
Em inspeção realizada nos veículos adquiridos à conta do Programa Caminho
da Escola, verificou-se a existência de motoristas que não possuem curso de capacitação
especializado para condução de transporte escolar e condutores de veículos sem carteira de
habilitação, em desacordo com o art. 138, da Lei nº 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro.

Evidências:
Carteiras Nacionais de Habilitação-CNH, apresentadas pelos motoristas:

Motorista

CPF

066.712
356.922
210.222
302.802

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-003, de 17/09/2018, a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá - PA, apresentou por meio de Ofício nº
081/2018/PGM/PMSAT, datado de 19/09/2018, e Ofício nº 081/2018/PGM/PMSAT, datado de

24/09/2018, a seguinte justificativa:
"A Municipalidade através do Departamento de Transporte já está ultimando
providências com fulcro regularizar () emplacamento e licenciamento, bem
como, a recuperação dos itens danificados e aparelhamento dos componentes
de segurança exigidos. Cumpre ainda enfatizar que a Gestão Atual ao assumir
o mandato em janeiro de 2017, encontrou a frota de veículos geral, incluído
nestes, os escolares, todos eles em situação de abandono. E que foi necessário
naquele momento - em razão da carência de recurso desvinculado (FPM e
ICMS) -, fazer a recuperação gradativa dos equipamentos danificados.
Perdurando ainda hoje esse processo. Desse modo, as ações necessárias e
imediatas para colocar em condição regular a frota de veículos escolares
serão implementadas visando o atendimento da legislação de trânsito, e, por
conseguinte, assegurar a segurança dos beneficiários do sistema de
transporte escolar.

Por derradeiro, esperamos ter prestado as informações do relatório da
Equipe de Auditoria do FNDE. Assim sendo, colocamanos a disposição para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários para o regular
andamento do procedimento administrativo ora adotado".
'
An'l'
alse d aequlpe

:
,

A justificativa apresentada corrobora

&

constatação. Em que pese a prefeitura

R.F.Nº 30/2018 IPREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA

(

86 de 90

X

ªx*

“x

/

_

—

xª,

X
&

saneamento do fato apontado, a
existência de condutores de transporte de escolares sem o curso especializado, contraria o
estabelecido no item V, do art. 138, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

afirmar que há um processo gradativo de recuperação

"Art. 138.

e

condução de escolares deve
- ser aprovado em curso
especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN...".
O

condutor de veículo destinado

à

satisfazer os seguintes requisitos: (...) V
(...)

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do
CONTRAN..."

Portanto, mantém—se a constatação.

Recomendações:
5.5.1 DIRAE

Notificar a Prefeitura para, que em prazo certo, adote providências com vistas
a regularização do curso especializado para condutores de escolares, nos termos do Código
de Trânsito Brasileiro, comprovando perante o FNDE/DIRAE a regularização do fato,
mediante a apresentação da relação dos motoristas que atuam no transporte escolar
juntamente com a cópia de suas respectivas habilitações.
6. Conclusão:
6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos;
6.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.4, 3.9, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5, foram verificadas impropriedades na
operacionalização do(s) respectivo(s) Programa(s), que merecem atuação da(s) respectiva(s)
diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas recomendações para atendimento por
essas unidades,-

6.3 Foi constatado prejuízo financeiro, conforme consignado nos subitens 3.1
3.8, devendo os responsáveis serem diligenciados a recolher ao erário o valor
correspondente, no prazo de 30 (trinta) dias, e caso não regularizada & situação, a Diretoria
Financeira desta Autarquia deverá comunicada para ﬁns de eventual cobrança do débito em
tomada de contas especial TCE;
e

—

6.4 As constatações referentes aos subitens 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.5,
3.6 e 3.7, devem ser levadas 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
se assim entenderem pertinente, questionarem
eventualmente os entes que receberam a fiscalização acerca das iniciativas que adotaram;

responsáveis pelos programas,

PK
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Nos subitens 4.2 e 5.3 foi identificado potencial prejuízo, tendo em Vista a
omissão do gestor municipal no seu dever de prestar contas, cujos instrumentos de
transferências firmados pelo FNDE com a municipalidade se encontram expirados desde
2014, cabendo à DIGAP e DIFIN atuarem imediatamente no sentido de adotar medidas com
vistas a garantir o devido ressarcimento;
6.5s

6.6 Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
6.7 Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela
Autarquia.

7. Encaminhamento:

7.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar àªCGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de ate' 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 15 da IN CGU nº 09, de 10/11/2018, bem
como, para conhecimento e providências quanto a recomendação dos subitens 3.1 e 3.8;
7.2. a DIRAE: &) para ciência dos achados de auditoria, dos itens 1 (PNAE), 2
(PNATE),
(PDDE) e 6 (PAR/Caminho da Escola), atentando para o subitem 6.4 e o
cumprimento das recomendações subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
3.2, 3.4, 3.9, 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à
DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às recomendações; b) para
considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas
que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências
fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de
riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas,
em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e da CGU e dos relatórios
da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos,
TCEs e T CMS e da Ouvidoria do FNDE;
3

7.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento dio contido no item 1 - Programa Nacional de Alimentação Escolar; ao
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão
das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
—
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conhecimento do contido no item 2 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar
no item 5 - PAR/Caminho da Escola;

e

7.4. à DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles do itens 4 (PAR/Mobiliário) atentando para o contido no subitem 4.1,
devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências
adotadas com relação às recomendações; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da
Ouvidoria do FNDE;
7.5. 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;
-

7.6. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete, atentando em especial para o contido no subitem 1.8.1,
3.9.1, 4.2.1 e 5.3.1, deste relatório;

7.7. a Prefeitura do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, para
conhecimento e providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta
Auditoria Interna, conforme subitens 1.3.1, 1.5.1, 1.7.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.6.1
e 3.7.1, ficando consignado que não há necessidade desse ente apresentar respostas ao
FNDE.

Em 30/1 1/2018

~

'AUDlT/CORAP/DIVAP

~

~

AUDIT/COAUD/DIAUD

AUDIT/CORA DIVAP
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 30 [2018
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Senhora Auditora-Chefe Substituta para
anuência.

~~

Emﬂ/LL/ lg

en'ador Substituto daâORAP

l/

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 1073573).

Emª/ªl

Z

»

~

Auditora—Chefe Substituta
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