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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 36 [2018

PREF MUN DE SALVADOR BA

Auditoria realizada no periodo de 19 a 30/11/2018, com o objetivo de verificar
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:
a adequação e

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE exercício de 2017, OS. nº. 182 /2018,
PAINT 2018.
—

—

—

Anªlisadº pºlª
—

Programa Dinheiro Direto na Escola

—

PDDE, exercício 2017, 08. nº 183./2018, PAINT

2018.
Anansado por

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil PROINFANCIA, exercícios 2012 a 2017, OS. nº 184/2018,
PAINT 2018.
—

—

Anausado per:
Plano de Ações Articuladas
PAINT 2018.
—

-

PAR/Caminho da Escola, exercício de 2016, O.S. nº 185/2018,

Anansado pon

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2017

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

e

alimentares.

&“
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Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 14.188.898,40
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício 2017,
correspondente a amostra no valor de R$ 6.212.890,55 (seis milhões, duzentos e doze mil,
oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos meses de abril, maio,
agosto e setembro/2017.

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 22 unidades escolares da rede de ensino do Município
de Salvador/BA, para verificação da execução do PNAE, conforme segue:

Nº
1

29192269

Escola Municipal Deputado Gersino Coelho

2

29192838

Escola Municipal Hildete Bahia de Souza

29190975

Escola Municipal Governador Roberto Santos

3
I

r

Escolas

Código INEP

J

4

“29186366

5

IE9181283

Escola Municipal Maria Constance
Escola Municipal Csu de Narandiba
[Escoia Municipal do Beiru

~ ~
6

129194326

7

I29191726

8

”29438365

9

29192846

Escola Municipal Hildete Lomanto

29436796

Escola Municipal Joao Pedro Dos Santos

10

~

I

Em Dra. Maria do Carmo Vilaça
Escola Municipal Professor Ricardo Pereira
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º

Código INEPI

-I

Escolas

29196795

Escola Municipal Visconde de Cairu

12

29438390

Escola Municipal Metodista Susana Wesley

13

29195527

[Escola Municipal Celia Nogueira

14

I29189675

IEscola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes

15

I29188180

IIEscola Municipal Santa Barbara

16

29184088

Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo

17

29359422

Escola Municipal Senador Antonio Carlos Magalhaes

18

29194350

Escola Municipal Esther Felix da Silva

19

29190398

20

29194270

Escola Municipal de Periperi

21

29194261

Escola Municipal de Paripe

11

I

.

22

I

I

29194130

I

I

I

Escola Municipal Senhor do Bonfim

IIEscola Municipal Francisco Leite

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

Constatações:

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

Agricultura

Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$
15.649.218,86, a Prefeitura Municipal utilizou o valor de R$ 4.208.024,57, para aquisição de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, 0 que correspondeu apenas 26,89%
dos recursos financeiros repassados pela Autarquia. Dessa forma a Entidade não respeitou o
mínimo de 30% para a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar, em desacordo com o art. 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013.

Evidências:
Notas Fiscais conforme demostradas no quadro a seguir:
Nota
Fiscal

Data

Valor (R$)

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE 7186

22/03/2017

5.709, 0 6

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE

22/03/2017

7 6. 467,2 4

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE

22/03/2017

6. 453,32

07/04/2017

4.888,50

Empresa

gggpoerauva dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito

-

7 1 87
-

7 1 88
135533-

N
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Nota
Fiscal

Data

Valor (R$)

NFE 7199

06/04/2017

542534

NFE 7201

06/04/2017

23.988,33

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo
Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE 8123

09/08/2017

10.345,38

NFE 8122

09/08/2017

18.933,20

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE

09/08/2017

22.740,66

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
5 anto

NFE -

09/08/2017

52.098,32

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE 8124

09/08/2017

2.185, 96

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar e
Economia Solidaria Arco Sertão

NFE 1199

08/08/2017

1'652'00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar
Economia Solidaria Arco Sertão

e

NFE 1200

08/08/2017

8'260’00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar
Economia Solidaria Arco Sertão

e

NFE
1202

08/08/2017

16'520'00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar
Economia Solidaria Arco Sertão

e

NFE
1206

09/08/2017

17'190’00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar e
Economia Solidaria Arco Sertão

NFE 1198

08/08/2017

24‘780’00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar
Economia Solidaria Arco Sertão

NFE 1205

09/08/2017

73‘344'00

Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

ªfªgª

03/08/2017

753.300,00

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE
8280

16/08/2017

7.065,00

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

NFE 8278

16/08/2017

12.715,20

ªªâé

24/08/2017

18.832,50

Empresa
Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo
Cooperativa dos Agricultores Familiares da Regiao Serrana do Espirito
Santo

~

Cooperativa de Produção

e

e

Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

-

8119

81 21

~
—

—

—

Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

$217724

24/08/2017

94.162,50

Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

ªlí/ªg

24/08/2017

188.325,00

24/08/2017

282.487,50

Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA
Total R$

%%%é

1.727.868,71

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-004, de 27/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1044/2018—GA—
-SEME, de 30/11/2018, a seguinte justificativa:
Quanto & destinação de, no mínimo, 30% do montante de R$ 15.649.218,85,
repassados pelo FNDE, para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
agricultura Familiar, ressalta—se que no ano de 2017 a Prefeitura Municipal de
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Salvador contratou R$ 4.783.831,92 com quatro cooperativas, o que corresponderia a
30,56% do total destinado à alimentação escolar desse município, conforme
demonstrado no quadro anexo.
Não obstante, a COOPERCENTRAL, fornecedora de frutas e legumes, só entregou R$
207.455,65 dos R$ 783.250,00 contratados, conforme demonstrado nos empenhos e
notas fisais, ora anexados. Em virtude da descontinuação na oferta dos objetos
contratados (hortifrutis), por parte da cooperativa, restou a municipalidade apenas a
opção de adquirir os gêneros alimentícios de empresas convencionais, para que não
houvesse prejuízos na execução ao Programa Alimentação Escolar, 0 que
impossibilitou atendimento do percentual estabelecido pelo FNDE.
É imperioso mencionar que o cancelamento ocorreu em dezembro de 201 7, não
havendo tempo hábil para novas contratações com outras cooperativas e ou
associações da agricultura familiar. Em tempo, acostamos os e-mails encaminhados à
COOPERCENTRAL solicitando informações acerca do cumprimento do contrato..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

A Prefeitura Municipal esclareceu que a aquisição gêneros alimentícios
oriundos da agricultura familiar em percentual inferior a 30% decorreu do descumprimento
contratual de uma fornecedora.
conhecimento que a aquisição da agricultura familiar é um processo que
condições climáticas,
a sazonalidade de produtos,
ínfraestruturais, bem como & concientização e mobilização do grupo de produtores
familiares, de modo que é necessário que a Prefeitura Municipal, ao elaborar o seu plano de
aquisição, desse grupo produtor estabeleça critérios considerando as dificuldades que
imperam na, objetivando ao cumprimento do regramento do PNAE. A aquisição de gêneros
alimentícios oriundo da Agricultura Familiar em quantidade inferior a 30% dos recursos
repassados pelo FNDE, contraria o artigo 24, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
conforme segue:
É de

deve ser levado em conta

"..Art. 24 Do total

dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei nº 11 .94 7/2009.
§19A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que
os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se
os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e que os alimentos
atendam as exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas
que regulamentam a matéria...".

Ainda, conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:
'

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

agricultura familiar

e

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.1.1 DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante o
FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a obtenção do percentual
definido para aquisição de alimentos da agricultura familiar, conforme preceitua o Art. 24
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013.
1.2 Alimentos inadequados para consumo.

Fato:
Conforme inspeção "in loco realizada na Escola Municipal Hildete Bahia de
Souza, verificou—se a existência de gêneros alimentícios inadequados para a alimentação
escolar, tendo em Vista o vencimento de data de validade e a presença de insetos e roedores
junto aos alimentos estocados no depósito da escola, em desacordo com o contido no § 49,
art. 33, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Inspeção in loco realizada na Escola Municipal Hildete Bahia de Souza,
conforme levantamento fotográfico.
Unidade

uto

de

nitário

Quantidade

R$
0 de

oca

7,00

0 Branco

arinha Láctea
teína de So a
Fe ão

7,50

k

,40

,84

,30

16,60

38,18

34,00

7,59

1.776,06

10,00

3,19

otal

1,90

.106,84
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~~~
Escola Municipal Hildete Bahla . evidência de presenca de insetos e
roedores

~~

&
Escola Munimpal Hildete Balna - emdencm de presenca de insetos e
roedores

~~~

Escola Municipal Hildete Bahla - alimentos com data de validade
vencida

~

~~

Escola Municipal Hildete Bahia - alimentos com data de validade
vencida

\
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Escola Municipal Hildete Bahia - alimento com data de
validade vencida

Escola Mummpal Hildete Bahia evidência de presenca de
insetos e roedores
—

Escola Municipal Hildete Bahia evidência de presenca de insetos
roedores
—

~~

~

A

Ph.

~~

Escola Municipal Hildete Bahia
vencida

~~~~
~~

Escola Municipal Hildete Bahia alimento com data de validade
vencida
—

e

~

__-,__

.

,_

,

_,.

“,..

..

Escola Municipal Hildete Bahia - evidência de presenca de insetos e
roedores

!
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Escola Municipal Hildete Bahia - alimento com data de validade
vencida

Escola Mumcipal Hildete Bahia
vencida

—

alimento com data de validade

~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-007, de 29/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1038/2018-GASEME, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:
"... Quanto à Escola Municipal Híldete Bahia, foi constatado a falta de organização
e de limpeza do estoque o que levou inobservância das datas de validades dos gêneros

alimentícios durante

o ano

letivo, causando perdas de alimentos.

A Coordenação de Alimentação Escolar realiza capacitações anualmente para os
manipuladores de alimentos, como também, orientações em loco em visitas realizadas
pelas nutricionistas para o acompanhamento, onde são disponibilizados formulários
orientetivos a todas as unidades escolares.
As unidades escolares são orientadas a informar a necessidade da retirada dos
gêneros alimentícios, caso não haja possibilidade de consumi-lo antes da validade,
para sejam direcionados a outras escolas.

impróprios para o consumo foram retirados da unidade
escolar para descarte, sendo a escola notificada e a realizar a reposição dos gêneros
alimentícios perdidos.
Os gêneros encontrados

relatórios de visita técnicas, os documentos informativos sobre o controle dos
alimentos, a capacitação dos manipuladores de alimentos e os controles de retiradas
de alimentos encontram-se em anexo.
Os

Não obstante, no ano letivo de 2019, intensificaremos as visitas de acompanhamento,
a fim de garantir que não ocorra perda de alimentos, como também a oferta de uma
alimentação escolar adequada...".

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas corroboram o fato apontado.

A Prefeitura Municipal informou que realiza procedimentos visando a
capacitação anualmente, orientações às manipuladoras, bem como em unidade “%cxolares,
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à utilização dos gêneros
Apresentou
validade.
ainda, documentos
de
prazo
alimentícios, consumo e cuidados com o
referentes à folhetos informativos, materiais de capacitação, documentos de retirada de
alimentos e, por fim, relatório de “Acompanhamento das Unidades Escolares“, datados de
22/05/2018, 17/07/2018 e 24/10/2018, da unidade escolar Híldete Bahía, emitido por
nutricionista na qual relata ações Visando a orientação de merendeira, inspeção física e
logística, dentre elas, o remanejamento de gêneros alimentícios que encontravam-se com
data de validade próximo de vencimento.

por meio de visitação realizadas por nutricionistas, quanto

contido no

5

A existência de gêneros alimentícios inadequados para o consumo contraria o
49, art. 33, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, que determina que:
adotar medidas que garantam a aquisição, o
preparo/manuseio
de alimentos com adequadas condições
transporte, a estocagem
higiênico—sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa."
549 Cabe às EEx. ou às UEX.
e o

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que a Prefeitura
Municipal demostrou à equipe de Auditoria do FNDE que está adotando procedimentos com
Vistas ao saneamento da falha apontada, no entanto, necessário que o Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, inclua a referida escola em seu plano de ação, para acompanhar
a referida escola quanto ao efetivo cumprimento das recomendações e orientações da
Entidade na execução do Programa.

Recomendações:
1.2.1 DIRAE

Acione o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, solicitando para que realize
acompanhamento especial na Escola Municipal Hildete Bahia, quanto as ações reparadoras
apontadas pela Prefeitura Municipal quanto aos gêneros alimentícios impróprios para o
consumo, bem como procedimentos para mitigar & eminência de riscos futuros, solicitando,
ainda, que o CAE encaminhe relatórios das inspeçoes que que realizou na localidade.

1.3 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.

Fato:
Conforme análise da documentação comprobatória apresentada, verificou-se
que a Prefeitura Municipal não aplicou o teste de aceitabilidade do cardápio aos alunos da
sua rede de ensino, para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frenquentemente, em
desacordo com o art. 17, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:

Auditoria

- SA

Ofício nº 1018/2018-GA——SEME, de 30/11/2018, em resposta à Solicitação de
nº 039—006/2018.

Manifestação da entidade:
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039—006, de 27/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1018/2018—GASEME, de 30/11/2018, a seguinte justificativa:
Quanto à ausência da realização de testes de aceitabilidade do cardápio, é
imperioso mencionsar que a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 que
dispões sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), traz a seguinte
redação acerca do

assunto.—

(...)

Não obstante, faz necessário esclarecer que no ano letivo de 2017 não houve
introdução de novos alimentos no cardápio, bem como quaisquer outras alterações
inovadoras, que exigisse a realização de teste de aceitaílidade.
No que se refere ao acompanhamento da aceitação do cardápio, esse ocorre
diariamente quando das visitas técnicas nas unidades escolares, realizadas pelos
nutricionistas que compõem do quadro técnico do PNAE de Salvador...."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Salvador/BA se manifestou à presente constatação
esclarecendo que não houve introdução de novos alimentos no cardápio, bem como
quaisquer outras alterações inovadoras, que exigísse & realização de teste de aceitabilidade
e que o acompanhamento da aceitação do cardápio ocorre diariamente quando das Visitas
técnicas nas unidades escolares realizadas pelas nutricionistas da Prefeitura de Salvador.

Ocorre que não foram apresentados as avaliações quanto à aceitação dos
cardápios executado frequentemente.
Quanto à execução dos cardápios & Entidade Executora deve estar atenta às
determinações regulamentares do Programa no que se refere aos testes de aceitabilidade
conforme contido no artigo 17, da Resolução (JD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, a qual
estabelece que os testes de aceitabilidade devem ser aplicados sempre que ocorrer
alteração, no cardápio, & introdução de alimento atípico ao hábito alimentar local ou
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou, para avaliar
frequentemente a aceitação dos cardápios praticados.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.3.1 DIRAE

Prefeitura Municipal de Salvador/BA, para que, em prazo certo,
comprove perante o FNDE/DIRAE que adotou medidas concretas que garantam a realização
dos testes de aceitabilidade da alimentação oferecida aos alunos, conforme preceitua o
normativo do Programa, encaminhando documento que comprovem a realização dos
“'N
referidos testes.

Notificar

&
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1.4 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 programa e do
FNDE/MEC, em desacordo com o art. 62, parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013.

Evidências:
Notas Fiscais referentes aos pagamentos das despesas realizadas com
recursos do PNAE, listadas no quadro a seguir, por amostragem:
Nota Fiscal Data

Empresa
PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

—

[Valor (R$)

EPP

NFE

-

303

28/02/2017 418,50

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

-

EPP

NFE

-

310

03/03/2017 1.020,00

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

-

EPP

NFE

—

333

10/03/2017 1.354,00

-

336

10/03/2017 1.624,80

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI - EPP

NFE - 298

21/02/2017 2.220,00

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI - EPP

21/02/2017 3.108,00

PDR Transporte

e

Comercio de Ahmentos EIRELI

—

NFE

EPP

NFE

-

- EPP

NFE

- 331

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI - EPP

NFE

—

334

10/03/2017 12.186,00

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

PDR Transporte e Comercio de Alimentos ElRELl « EPP

~

296

10/03/2017 6.770,00

NFE

-

330

10/03/2017 20.310,00

NFE

-

329

10/03/2017 34.120,80

-

FDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

—

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI

- EPP

NFE

335

10/03/2017 812,40

PDR Transporte e Comercio de Alimentos EIRELI . EPP

NFE

—

332

10/03/2017 4.062,00

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo

NFE

—

7186

22/03/2017 5.709,06

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo

NFE

«

7187

22/03/2017 76.467,24

Cooperativa dos Agncultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE

—

7188

22/03/2017 6.453,32

EPP

NFE - 6519

12/04/2017 241.160,29

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NF E

7203

07/04/2017 4.888,50

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito SanLo

NFE - 7199

06/04/2017 5.425,04

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE

Verde Imperial Comercio

e

Distribuição de Alimentos LTDA

NFE - 6542

28/04/2017 64.320,00

Verde Imperial Comercio

e

Distribuição de Alimentos LTDA

NFE

—

28/04/2017 74.001,60

[Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Senªana do Espírito Santo

NFE

»

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE

—

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE - 8119

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE

- 8121

Cooperativa dos Agncultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

NFE - 8124

09/08/2017 2.185,96

Central de Cooperativas de Comercializaçãn da Agricultura Familiar e Economia Solidaria Arco Sertão NFE 1199

08/08/2017 1.652,00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar

e

Economia Solidaria Arco Sertão NFE

—

1200

08/08/2017 8.260,00

Central de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar

e

Economia Solidaria Arco Sertão NFE

—

1202

- 1206

09/08/2017 17.190,00
08/08/2017 24.780,00

Verde Imperlal Comercio

e

Distribuição de Alimentos LTDA

~

—

- 7201

06/04/2017 23.988,33

6541

8123

09/08/2017 10.345,38

8122

09/08/2017 18.933,20
09/08/2017 22.740,66

~

09/08/2017 52.098,32

—

08/08/2017 16.520,00
~

]Central de Cooperativas de Comercxalização da Agncultura Familiar

e

Economia Solidaria Arco Sertão NFE

ãCentral de Cooperativas de Comercialização da Agricultura Familiar

e

Economia Solidaria Arco Sertão NFE - 1198
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de Cooperativas de Comermalização da Agricultura Familiar e Economia Solidaria Arco

tiva de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

»

17

Alimentos do Brasil EIRELI

-

017

Alimentos do Brasil EIRELÍ

-

,50

17 1.972,50

Alimentos do Brasil EIRELl

17 1.972,50

Alimentos do Brasil EIRELI

17

Alimentos do Brasil EIRELI

17

248,00

Alimentos do Brasil EIRELI

17

9.280,00

dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

—

dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espirito Santo

-

945.00

8280

16/08/2017 7.065,00

8278

16/08/2017

de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

1

2.715,20

17 18.832,50

de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

-

de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

17

.162,50

4/08/2017 18832500

de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra LTDA

17

487.50
169.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-004, de 27/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1044/2018-GA-SEME, de 30/11/2018, a seguinte justificativa:
A respeito das Notas Fiscais (NF) oriundas das aquisições oriundas das aqusições
de alimentos trazem todas as informações necessárias à identificação do programa
relativo à compra. Não obstante, é possível que alguma NF não traga esse dado no
campo de informações complementares, todavía, tal ausência gera a obrigatoriedade
da apresentação de uma carta de correção por parte da empresa fornecedora, visto
que, o pagamento só é realizada mediante a apresentação desta informação. Para
maiores esclarecimentos, necessitamos da identifxcação da(s) note(s) fiscal(is) em
questão..."

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal justificar que as notas fiscais oriundas
das aquisições de alimentos trazem as informações necessárias do programa, em análises
efetuadas na documentação comprobatória apresentada constatou—se que as notas fícaís não
apresentavam & identifiação do PNAE e nome do FNDE.

A ausência de identificação da documentação comprobatória da execução das
despesas contraria o disposto no art. 62, Parágrafo único, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013 e alterações posteriores, () qual estabelece que "as notas fiscais, que são
documentos comprobatórios, devem ser identificadas com a denominação "Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e com o nome do FNDE".

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
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relacionar

os

doãfmentos

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,
fiscalização da correta utilização desses recursos, dando margem do desvio e

a
à

nmlversação do dinheiro público.

Dessa forma, mantém—se a constatação.

Recomendações:
1.4.1 A Prefeitura:

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do PNAE, que determina & identiflcação dos comprovantes de despesas com
o nome do Programa e do FNDE.
1.5 Número de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento aos 150.458 alunos matriculados na educação básica, a
Prefeitura Municipal emprega somente 15 nutricionistas no seu quadro técnico para o
acompanhamento do Programa, com carga horária semanal de 40 horas, quantitativo
insuficiente e em desacordo com o disposto no 5 29, Art. 12, da Resolução CD/FNDE nº
26/2013, de 17/06/2013.

Evidências:
Diário Oficial do Município de Salvador/BA, de 19/05/2016, que publica a
nomeação da Nutricionista na função de Coordenadora da Alimentação Escolar e quadro
emitido pela Coordenadoria de Alímentaçao Escolar da Prefeitura Municipal de Salvador CAE, contendo a relação nominal dos nutricionistas lotados no Setor.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-004, de 27/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº /2018-GAB-SEME,
de 30/11/2018, a seguinte justificativa:
Todas as atividades técnicas da Coordenadoria de Alimentação Escolar são
corrdenadas e desenvolvidas por nutricionistas capacitados e devidamente regulares
frente ao conselho Regional de Nutricionistas da 59 Região (BA/SE). Atualmente o
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Quadro Técnico do PNAE de Salvadoré composto pelo responsável técnica e mais 14
nutricionistas, responsáveis pelo acompanhamento de 434 unidades escolares, que
assistem a 150.458 alunos.

Embora o número de nutricionistas não alcance ao parâmetro numérico da resolução
do CFN nº 465/2010, os objetivos e diretrizes preconizados pela Resolução 26/2013
do FNDE são atendidos. Ademais, consta no planejamento da SMED a ampliação do
quadro técnico do Programa de alimentação Escolar para o ano de 2019..."

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação.
Em que pese a Prefeitura informar que o quadro técnico do Programa de
Alimentação Escolar será ampliado, verificou-se que a Prefeitura Municipal emprega apenas
15 nutricionistas no seu quadro técnico para atendimento a 150.458 alunos de sua Rede de
Ensino.

A disponibilização de apenas 15 (quinze) nutricionistas para atuar no
Programa contraria a determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, quanto ao cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de
nutricionistas, por entidade executora, para a educação básica. Esses parâmetros estão
definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 465, de 23/08/2010, conforme segue:

~

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

Carga horária Técnica
Mínima semanal

Nª Nutricionistas

Nº de alunos

recomendada.
1

RT 30 horas

30 horas

501 a 1.000

1

RT + lQT

30 horas

1.000 a 2.

1

RT + 2QT

1

RT + 3QT

“30 horas
“30 horas

[Até 500

2.501 a 5.000
Aczma de 5.000

l

RT + 3QT e +
2.500 alunos
1

01 QT a cada

fraçao de

J

I

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...".
Considerando os dados do censo escolar atualmente cada nutricionista atende

aproximadamente 150.458 alunos, a Entidade conta atualmente com 15 (quinze)
nutricionistas cadastradas no Sistama SIMEC e para o cumprimento da norma faz-se
necessário o total de 110 (centos e dez) nutricionistas. Além de dificultar o cumprimento das
atribuições previstas na legislação do Programa, a ausência de um quadro e nico de

~
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nutricionistas condizente com

quantidade de alunos atendidos pelo Programa,
impossibilita o acompanhamento das ações de educação alimentar implementadas pela
Prefeitura Municipal de Salvador/BA, bem como o treinamento para a qualificação dos
profissionais responsáveis pela manipulação de alimentos nas escolas.
a

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
1.5.1 DIRAE

Notificar

Prefeitura Municipal para que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE medidas concretas visando assegurar o atendimento dos parâmetros
numéricos mínimos de referência relativos ao número de nutricionistas em função do
número de alunos atendidos pela EEX., em consonância com o art. 10 da Resolução nº
465/2010 e com o art. 12, § 2º da Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17 de junho de 2013
a

1.6 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em que pese ter sido verificado boas estruturas de estocagem e o regular
processo de acondicionamento dos gêneros alimentícios nas escolas municipais
inspecionadas, constatou-se nas escolas Ricardo Pereira, Visconde de Cairu e na Esther
Félix, condições inadequadas para armazenamento, guarda e conservação dos gêneros
alimentícios, conforme demonstrado no campo "Evidências", em desacordo com o disposto
no § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.

Evidências:

~

Visitas in loco às unidades escolares da Rede Municipal.

Escola

Ocorrência

Escola Municipal Ricardo Pereira

a

ausência de tela milimetrada nas janelas dos depósitos de gêneros alimentícios

os depósitos de gêneros alimentícios são improvisados, distantes das cozinhas

Escola Municipal Visconde de Cairu os gêneros alimentícios armazenados junto com livros
a cozinha não

Escola Municipal Esther Félix

e

arquivos

tem espaço adequado para a manipulação de alimentos

os depósitos de gêneros alimentícios são improvisados, distantes das cozinhas

~~
EM Visconde de Caini depósito e despensa compartilhada com livros

ísconde de Cairu depósito e despensa compartilhada com livros
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~
EM Esther Felix - produtos para preparo do dia retirado de despensa
improvisada

~

EM Esther Felix gêneros alimentícios armazenados em despensa
improvisada
—

EM Ricardo Pereira - ausência de tela de proteção
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EM Ricardo Pereira ausência de tela de proteção

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 039-009, de 29/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1036/2018—GA—
-SEME, de 06/12/2018, a seguinte justificativa:
—

Quanto às veri/icações elencadas nas visitas às unidades escolares, destacam—se
questões iminentemente relacionadas à estrutura física. Nesse ensejo, as demandas
foram encaminhadas à DIRE, Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar, que
adotará as medidas cabíveis no sentido de saná—Ias com a máxima brevidade.
1. Escola Municipal Professor Ricardo Pereira referente à tela milimetrada, estamos
fazendo o orçamento e no prazo de até 30 dias concluiremos os serviços.
—

2. EM. Visconde de Cairu 9 EM. Esther Felix da Silva Em relação às adequações
dos depósitos de alimentos, estamos fazendo o orçamento e iniciaremos as obras após
o encerramento das aulas no dia 14/1/2018, com prazo de entrega previsto para antes
do início das aulas do exercício de 2019;"
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora

a constatação.

No que se refere à Escola Municipal Professor Ricardo Pereira a Prefeitura
Municipal esclarece que está realizando orçamento e num prazo de trinta dias irão concluir
o serviço. Na Escola Municipal Visconde de Cairu e na Escola Municipal Esther Felix, em
relação à adequação, a Entidade informou que está realizando orçamento e iniciará as obras
após o encerramento das aulas, em 14/01/2019, com prazo de entrega antes do início das
aulas do exercício de 2019.

disposto no

§

As condições inadequadas das referidas escolas municipais contrariam o
artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26/2013, que determina:

49, do

"...549 Cabe às EEx. ou às UEX. adotar medidas que garantam a aquisição, 0
transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições

%,.
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higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa."

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
1.6.1 DIRAE

Notificar a prefeitura para que, em prazo certo, apresente relatório
fotográfico pertinente a cada uma das escolas visitadas pela Auditoria Interna do FNDE,
listadas no campo "Evidências" de forma a demonstrar que foram adotadas iniciativas com
vistas

&

sanar as falhas apontadas pela equipe de auditoria.
2. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - exercício 2017

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados à cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.685.070,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE a
conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício 2017, correspondente
a amostra no valor de R$ 879.146,00 (oitocentos e setenta nove reais mil, cento e quarenta
e seis reais), referentes às U.EX's, relacionadas no quadro demonstrativo do campo
informação.

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

Inspeção nas escolas: verificação 'in loco’ equipamentos adquiridos e serviços realizados;

—

Análise da despesa: prestação de contas da U.Ex e movimentação financeira.

Tendo em vista & caracteristica da região, deslocamento somente por
transporte via fluvial, dificuldades de acesso, não foram realizadas às inspeções em
algumas escolas, no entanto, não houve prejuízo na avaliação quanto à execução do
programa.
Foi analisada a documentação comprobatória referente a 58 (cinquenta
oito) unidades escolares, conforme segue:
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Item

Código
INEP

1

29192269

2

29192838

Conselho Escolar da Escola Municipal
Hildete Bahia de Souza

3

29190975

Conselho Escolar da EM Governador
Roberto Santos

4

29194253

5

~~

.

.

Inspecmnada

Umdade Executora
Conselho Escolar da Escola Municipal
Deputado Gersino Coelho

Valor

Repassa do

S

21'700’00

S

20‘880’00

S

15.776,00

Conselho Escolar da Escola Municipal De
Nova Sussuarana

N

18.940,00

29186366

Conselho Escolar da Escola Municipal
Maria Constance

S

17.020,00

6

29181283

Conselho Escolar da Escola MumCipal Csu
De Narandiba

S

15.860,00

7

29994756

Conselho Escolar da Escola Muníc1pal
Jardnn Santo lnac1o

N

14.660,00

8

29193290

Conselho Escolar da Escola Municipal
Leovicia Andrade

N

14.580,00

9

29194326

S

13-740'00

10

Escola Mun1c1pal
29187389 Conselho Escolar da
P1 ofa. Anfrisia Santiago

N

13240100

11

29194881

Conselho Escolar da Escola Municipal
Novo Horizonte

N

12.840,00

12

Escolar da EM Marla da
29434386 Conselho
Concelçao Santiago Imbassahy

N

12.600,00

13

29434416

N

12.480,00

14

29194130

S

18.060,00

15

29194202

Conselho Escolar da Escola Municipal da
Palestma

N

15.880,00

16

29456274

Conselho Escolar da Escola Municipal
Julho

N

15.800,00

17

29191726

Conselho escolar da EM Dra. Maria do
Carmo Vilaça

S

15.200,00

18

Escolar da EM Professor Ricardo
29438365 gonselho

S

14.180,00

19

da Escola Municipal de
29194210 Conselho Escolar
Cajazelras X1

N

12.460,00

20

29194954

Conselho Escolar da Em Olga Figueiredo
De Azevedo

N

26.250,00

21

29192846

S

15.040,00

~

Conselho Escolar da Escola Munlclpal do

Beiru

~
~
~
~
~~
Conselho Escolar da Escola Municipal
Tomaz Gonzaga

Conselho Escolar da Escola Munic1pal

FranCISco Leite

2 de

eram

Conselho Escolar da Escola Municipal

Hildete Lomanto

R.F.Nº 36/2018 ] PREF MUN DE SALVADOR

~
~

~

Valor
Inspecionada Repassado

Item

Código
INEP

Unidade Executora

22

29436796

Conselho Escolar da Escola Municipal Joao
Pedro dos Santos

S

15.000,00

23

~

29196795

S

13.360,00

~

Conselho Escolar da Escola Municipal
Visconde de Cairu

24

29438390

Conselho Escolar da Escola Municipal
Metodista Susana Wesley

S

22'520'00

25

29404606

Conselho Escolar da Escola Municipal
Nova do Bairro da Paz

N

22.360,00

26

29195527

Conselho Escolar da Escola Municipal
Ceha Nogueira

S

16.180,00

27

29336430

Conselho Escolar da EM Pe Manuel
Correia de Souza

N

15.560,00

28

da Escola Municipal de
2918 637 4 Conselho Escolar
Sao Crlstovao

N

1 4-2 60, 0 0

29

29413672

Conselho Escolar da EM Raymundo Lemos
de Santana

N

14.080,00

30

29189675

Conselho Escolar da EM Brigadeiro
Eduardo Gomes

S

13.820,00

~
~
~
~~ ~
~
31

29415802

Conselho escolar da EM de Nova
Esperança Prof. ArxTourínho

N

12'680'00

32

29191 122

Conselho Escolar da Escola Municipal
Osvaldo Gordllho

N

8.180,00

33

29189071

N

18.080,00

Conselho Escolar da Escola Municipal

Alfredo Amorim

Conselho Escolar da Escola Municipal
Santa Barbara

~

~ ~~~
~~
S

12.960,00

S

17.080,00

N

3.780,00

Conselho Escolar da Escola Municipal
Hilberto Silva

N

6.950,00

Conselho Escolar Da Escola Municipal
Josafa Carlos Borges

N

4440100

N

5.040,00

Conselho Escolar da Escola Municipal
Teodoro Sampaio

N

39.060,00

29359422

Conselho Escolar da EM Senador Antonio
Carlos Magalhaes

S

15.440,00

29200130

Conselho Escolar da EM Soc Benef
Cultural de Amaralina

N

6.160,00

34

29188180

45

29184088

36

Escolar da Escola Municipal
29187087 Conselho
Primeiro de Malo

37

29192811

38

29190339

39

de
29187338 Escola
Morelra

40

29198836

41
42

Conselho Escolar da Escola Municipal

Abrigo Filhos do Povo

1

Grau Prof Maria Jose de Paula
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Item

Código
INEP

43

29438373

~
44

~

291 98844

.

.

Conselho Escolar da Escola Municipal Dr
Orlando Imbassahy

N

Conselho Escolar da Escola Municipal
Cleriston Andrade

N

45

escolar da EM Profa. Alexandrina
29187370 Conselho
Santos Pita

46

29185459

Conselho Escolar da Escola Municipal
Padre Norberto

N

47

29179319

Conselho Escolar da Escola Municipal
Campinas de Piraja

N

48

Conselho Escolar da EM Engenheiro
29191904
Gilberto Pires Marinho

49

29194237

Conselho Escolar da Escola Municipal
Esther Felix da Silva

N

N

Conselho Escolar da Escola Municipal de
Fazenda Coutos

~
~~
~

~
Valor

Inspecmnada

Umdade Executora

~

N

Repasse do
23.020,00

19.040100

25.560,00
20.420,00

~
~~
15.820,00

~

14.440,00

23.100,00

60

29194350

51

Escolar da EM Professor Italo
29434254 Conselho

52

29190398

53

Escolar da Escola Municipal de
29194270 Conselho
Perlpen

S

54

29194261

Conselho Escolar da Escola Municipal de
Paripe

S

55

29186536

Conselho Escolar da EM Claudemira Stos
Lima e Nossa Sra. das Can

N

12'980'00

56

29194458

Conselho Escolar da Escola Municipal
Mirantes de Periperi

N

12.920,00

5,7

29191289

Conselho Escolar da Escola Municipal de
Botelho

N

3720,00

S

17.460,00

~
~
Gaudenm

~

Conselho Escolar da Escola Munimpal
Senhor do Bonfim

~

Total R$

N
S

15.540,00
13.600,00

10.830,00
16.520,00

~

879.146,00

Regístram—se as constatações relevantes consignadas no presente

Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:

2.1 Ausência de constatações relevantes na execução do
Programa/Convênio.
Fato:
De acordo com a amostra analisada, referente à documentação comprobatória

&
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das despesas realizadas pelas U.EX's das escolara municipais da Prefeitura Municipal de
Salvador-BA. não foram identificadas constatações relevantes na execução do Programa.

Evidências:
Notas fiscais conforme abaixo exemplificadas e levantamento fotográfico de
alguns materiais adiquiridos com recursos do PDDE:
Unidade Executora

"Empresa

Nota Fiscal

Data

Cons Escolar da Esc Mun Agr-igc Filhos do Povo

"SERCOPY Comércio e Serviços Ltda

847

14/12/2017 170,00

Cons Escolar da Esc Mun Prof. Ricardo Pereira

“EURO Informática Ltda

7.112

18/12/2017 1.400.110

726

13/06/2017 1.520,00

357

19/08/2017 17.946,00

686

27/04/2017 3.900,00

Cons Escolar da Esc Mun Senhor do Bonﬁm

SERCOPY Comércio e Serviços Ltda

Cons Escolar da Esc Mun Célia Nogueira

ARO TEC Comércio e Serviços Ltda

Cons Escolar da Esc Mun Célia Nogueira

—

EPP

SERCOPY Comércio e Serviços LLda

Valor

“KAMIL SOM Instrumentos Musicais ElRELl « EPP

158

11/05/2017 120,00

"Primasa Comércio de Variedades ElRELl

1.171

26/10/2017 1,438.00

"Neidijane dos Santos Mattos

3.138.272,017 04/10/2017 2.275,00

"Papel e Cia Atacadão do Papel EIRELI

443.943

01/11/2017 1.187.116

13951

30/11/2017 880,00

868829

04/12/2017 1.800,00

Cons Escolar da Esc Mun Cajazeiras Xl

Cons Escolar da Esc Mun Dr. Orlando Embassay

Cons Escolar da Esc Mun Tomaz Gonzaga

Rekanma Comercxal Ltda

~

Magazine Luiza SIA

Cons Escolar da Esc Mun Pe. Manuel Correa de Souza Equipanox Equipamentos e Utensilios Industriais
Cons Escolar da Esc Mun Teodoro Sampaio
Cons Escolar da Esc Mun Olga Figueiredo de

vedo

3833

24/10/2017 1.009,85

LOGIN Informática Comércio e Representação Ltda

116355

08/11/2017 2.539.156

"

24

30/11/2017 1.380.00

95737

03/02/2017 1.177.00

'

' ' de
Jesus Lima

de Salvador - ME

Refrigeração Dufn'o Comércio e Importação Ltda

Cons Escolar da Esc Mun Metodista Suzana Wesley

Haal Music Instrumentos Musicais e Equipamentos de Video EIRELI - ME 5
Cons Escolar da Esc Mun Nova Bairro Paz
Cons Escolar da Esc Mun Proilª Alexandrina

S

Pita

26/09/2017 1.650.00

Dilmar Dias dos Santos ME

444

21/08/2017 300.00

[SERCOPY Comércio e Serviços Ltda

B34

01/12/201 7 3.81 6.00

Total R$

44.559,17

~

Escola Municipal João Pedro dos Santos

Escola Municipal Alto da Cachoein'nha Nelson Maieiro
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Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes

Escola Municipal Dr. Antonio Carlos Magalhães

»»

Escola Municipal Metodista Susana Wesley

Escola Municipal Eduardo Campos

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA
exercício 2012

—

CONSTRUÇÃO DE CRECHES -

Objeto do Programa: Garantir o acesso de crianças & creches e escolas, bem
como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 871.508,02

R.F.Nº 36/2018 IPREF MUN DE SALVADOR
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Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÃNCIA, no montante de R$
4.386.998,04 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e oito
reais e quatro centavos), pertinentes aos Termos de Compromissos nºs 7715/13, 8225/14,
10936/14, 5119/213 e 7078/13.
Cabe esclarecer que o valor de R$ 871.508,02 (oitocentos e setenta e um mil,
quinhentos e oito reais e dois centavos), anotado no campo "Montante dos recursos
transferidos“ corresponde aos recursos transferidos referente à conta do Termo de
Compromisso nº 10936/2013, sendo que os valores examinados referem—se aos recursos
repassados pelo FNDE referentes aos Termos de Compromisso nºs 7715/13, 8225/14,

10936/14, 5119/13

e

7078/13.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÁNCIA
englobaram & verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos repassados pelo
FNDE, à conta dos Termos de Compromisso nºs 7715/13, 8225/14, 5119/13, 9297/14,
8738/14, 9145/14, 10936/14 e 7078/13, referente à (ao):

Inspeção 'in loco': verificação da situação física das obras.

—

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

e

tratamento das

Foram inspecionadas as obras de construção de 12 unidades de educação

infantil do Proínfância, tipo 'A', todas não iniciadas, com base nas informações extraídas no
Sistema SIMEC - Obras 2.0, em 03/12/2018, conforme segue:
TC

.

A

.

Vigencm

ID
1010648

7715/2013

15/05/2019

1010649

.

.

Locahzaçao

Sªid:;ras
Rag)
Cªnal

8225/2014

Valor (R$)
Global

,,

2.837.378,77

400.071,75

.

-

Percentual

Sltuaçao

29/04/2014

14,10%

Contratação

Data

.

2.837.378,77

400.071,75

29/04/2014

14.10%

Execução

1009074

gªmãº?

9.719.243,84

1.996.630,75

13/05/2014

20,54%

Contratação

1009072

Rua joão
Rodrigues
Mendes

228458172

399.139,75

13/05/2014

17.47%

Contratação

2.284.582,72

399.139,75

02/11/2013

17,47%

Execução

09/11/2020

5119/2013

15/05/2019

1001493

gªgª?

10936/2014

29/012019

25590

ªfegã?

3.876.975,20

871.508,02

21/06/2012

22.48%

Contratação

7078/2013

18/02/2019

1006444

lgg/suam

4.541.281,53

320.508,02

12/03/2014

7.05%

Contratação

1014127

gªgª“

9297/2014

23/08/2019
1014126

R

R_

Cªmª“

d9

3.876.975,20

»

_

.

Contratação

3.876.975,20

-

—

»

Contrtatação

|

I
Y

!
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Rua Almirante

3733/2014

23/08/2019

1012589 Marques de
Leão
Rua Clóvis de
1012586

AlmeidaMaia

1012587

9145/2014

23/08/2019

1013179

Rua Poço

Verde

Effª“

Total (R$)

-

-

Contratação

.

_

_

Contratacao

—

—

-

Contrataçao

4.541.281,53

-

-

-

Contratação

59.478.462.38

4.3aa.993,04

454128153

—

9.719.243,84
4.541.281,53

.
1

Licitação

Registram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
3.1 Obra(s) não iniciada(s).

Fato:
Em inspeções ”in loco" realizadas, nos locais destinados às obras do
Proinfância: ID 1010648 - Creche Rua das Pitangueiras, ID 1009074 - Creche Rua Aterro do
joanes, ID 25590 - Creche Rua Direto Palestina, ID 1006444 CEMEI - Nova Sussuarana, ID
100072 - Rua João Rodrigues Mendes, verificou-se que mesmo tendo o FNDE repassado
recursos às contas correntes dos Termos de Compromissos discriminados no campo
evidência, a Prefeitura não iniciou a execução das referidas obras, em desacordo com o item
III, dos Termos de Compromissos e o disposto nas letras "a” e ”e”, do Inciso III, do Art. Sº,
da Resolução/CD/FNDE nº 13/2012.

Evidências:
Inspeção ”in loco" realizada em 27/11/2018, nas obras do Proinfância, Ofício
nº 1019, de 30/11/2018 da Secretaria da Educação de Salvador BA, em atendimento à
Solicitação de Auditoria 039—001, de 27/11/2018, repasses às contas correntes dos Termos
de Compromissos, conforme levantamento fotográfico & seguir:
—

~

~

~

demolida para construção da Creche ID 25590
Rua Direta da Palestina.
1. Escola que será

—

~~~

será demolida para construçao da Creche ID 25590
Rua Direta da Palestina.
1. Escola que

—

I‘
«'
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1. Escola que será demolida para construção da Creche ID 25590 Rua Direta da Palestina.

Escola que será demolida para construção da Creche 1131009072
Ruajoão Rodrigues Mendes

~2.

2. Escola que será demolida para

-

~

~~
3. Escola que será demolida para construçao da Creche ID1009074 -

Rua do Aterro do joanes.

construção da Creche ID1009072

-

constmgéo da Creche ID1009074

—

Rua joão Rodrigues Mendes

~~
3. Escola que será demolida para
Rua do Aterro do Joanes.

3. Escola que será demolida para constmção da Creche ID1009074 Rua do Aterro do Joanes.
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4. Escola que será demolida para construçao da Crech
ID1010648 Rua das Pitangueiras

~

—

para construção da Creche
ID1010648 Rua das Pitangueiras
4. Escola que sera demolida
-

~
~

~

4. Escola que será demolida para construção da Creche ID1010648 Rua das Pitangueiras

Escola qu será demolido para construção da Creche ID1006444
Nova Sussuarana
S.

—

~

5. Escola que será demolido para construção da Creche

ID1006444 - Nova Sussuarana

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-001, de 27/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou, por meio do Ofício nº 1019/2018—GA—
SEME, de 30/11/2018, a seguinte justificativa:
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",.. Esclarecemos que todas as obras previstas nos Termos de Compromisso
supracitadas já ultrapassaram todas as fases do processo licitatório e se encontram
em fase de assinatura de contrato, exceto a ID 1013179. Para corroborar no
esclarecimento, informamos que, tendo em vista a execução de obras de qualidade,
adequadas à necessidade real de cada comunidade beneficiada com a construção das
creches, todos ao contratos previram, como objeto, a prestação de serviços técnico de
elaboração e compatibilização de projeto básico e executivo de arquitetura e
engenharia, e execução da obra, isto é, os projetos fornecidos devem ser adequados
para cada unidade escolar a ser construída, sendo esta etapa, a de projetos, parte
integrante e fundamental da obra. Considerando que está previsto no Cronograma
que a referida etapa pode alcançar até 60 (sessenta dias) para ser concluída, a
CONTRATAÇÃO poderá iniciar os serviços in loco somente após a aprovação, por
parte desta Diretoria, dos projetos adequados. Nesta esteira, cabe ressaltar que todas
as obras que já possuem contratos assinados já estão nesta fase inicial e
imprescindível do contrato. Ademais, retificamos que o nosso planejamento prevê que
todas as obras dos Termos de Compromissos vigentes estarão na fase de execução do
contrato no prazo de 1 (uma) semana...".

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora & constatação. Em que pese a Prefeitura
Municipal informar que todas as obras previstas nos Termos de Compromissos supracitados
já ultrapassaram todas as fases do processo licitatório e se encontram em fase de assinatura
de contrato.

Conforme as inspeções realizadas, verificou—se que a Prefeitura não iniciou a
execução das obras, conforme pactuadas nos Termos de Compromissos nº 7715/13,
8225/14, 10936/14, 7078/13, mesmo tendo o FNDE repassado os valores discriminados no
campo evidencia, contrariando o item III, dos Termos de Compromissos e o disposto da letra
“a" e "e", do Inciso III, do Art. 5º, da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08/06/2012 e alterações
posteriores, os quais estabelecem:

"...lII aos municípios, estados

e ao

Distrito Federal:

a) executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC à conta do PAC
2, de acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), os prazos e os custos previstos;

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

Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
3.1.1 DIGAP
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a situação apresentada de cada Termo de
foram repassados em 29/04/2014, 13/05/2014,
recursos
os
que
considerando
Compromisso,
02/11/2014, 21/06/2014 e 12/03/2014 e que as obras não foram iniciadas,- de forma que a
Prefeitura possa assegurar a conclusão das obras e/ou a restituição dos valores repassados.

Avaliar imediatamente

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÉNCIA DIRETA exercício 2016

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

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 2.850.000,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa de Ações Articuladas - PAR/Caminho da Escola, no montante de
R$ 2.850.000,00 (Dois milhoes, oitocentos e cinquenta mil reais), pertinente ao Termo de
Compromisso nº 001726/2014.

Informação:
As atividades de controle desenvolvidas no âmbito do PAR (Subação Caminho
da Escola) englobam a verificação das ações pertinentes à aplicação dos recursos
repassados pelo FNDE, à conta do Termo de Compromisso nº 01726/2014, referente à:

Inspeção "in loco": existencia dos veículos
Programa.
-

e

atendimento ao público beneficiário do

Foram inspecionados 19 veículos, conforme segue:

Termo de
.
Marca/Modelo Placa
Compromisso
2014/01 726

Neobus Iveco
cityclass

5310

2014/01726

Neobus Iveco
cityclass

PIV
0698

2014/01726

Neobus Iveco
Cityclass

PKA
7228

~

.

PJY

Localidade
de
.

atendimento
- .
Rota nao fixa

~

Veículo
parado para
manutençao

Bom
,
..
JualSao

Martim
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~~
Localidade

COTIÍIISII'ISHÍÍZSO

Marca/Modelo Placa
Neobus Iveco
cityclass

5996

2014/01726

Neobus Iveco
cityclass

PKA
0382

2014/01726

Neobus Iveco
cítyclass

PKA
7287

2014/01726

Nºãªãâzgºº

2014/01726

de

atendimento
Veículo
parade para
manutençao

PJY

~~

Veículo
parade para
manutençao

~
Veículo
parado para
manutençao

Bom
]uá/São

3%

Martim

gªimªn

2014/01726

Neºbus Ivecº
cityclass

9279

p
p ”
manutençao

2014/01726

Neobus Iveco
cityclass

PJV

4300

Rota nae flxa

2014/01726

Nºãbªãªgºº
ty

PJY

a

~
gªgª

.

Bom
]uá/São

~

~~

2014401726

Neobus Iveco
cityclass

2198

2014/01726

Neobus Iveco
cityclass

PKA
3482

2014/01726

Neobus Iveco
cítyclass

5104

2014/01726

Neobus Iveco
citycIass

4691

2014/01726

Neobus Iveco
cítyclass

PKA
3180

2014/01726

Neobus Iveco
Cityclass

899 4

Neobus Iveco

PJY

PJY

Marrtim

Veículo
parado pafa
manutençao

Veículo
parade papa
manutençao
“

PJY

_

Rota nao flxa
'

~

2014/01726

~

2014/01726

2014/01726

Cityclass

Neºbus

PJV

~

“ººº

Cltyclass

PJY

Nºãªãâzgºº

8365

PKA
6884

61339
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_

Rota nao ﬁxa

~
Veículo
parado pafa
manutençao
_

.

Reta nae flxa
a

~

Reta nae ﬁxa

Veículo
parado para
a
manutençao

Veículo
parado para
manutenção

& ESX

a

fl

Qi

W

Regístram-se as constatações relevantes consignadas no presente Relatório de

Auditoria, conforme segue:
Constatações:
4.1 Má conservação dos veículos.

Fato:
Conforme inspeção "in loco" realizada nos veículos adquiridos com os
recursos repassados pelo FNDE á conta do Programa Caminho da Escola, verificou-se que
os mesmos encontravam-se sem condição de funcionamento, parados na oficina e no pátio
da Prefeitura, com problemas elétricos e mecânicos, em desacordo com o disposto no Art.
136, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 e art. 13, da Resolução nº 45, de 20 de novembro de
2013.

Evidências:
Vistorías in

|

03
|

~

04

L_0_5__1
|

|

06
07

08
09
10
~

|

]

[

|

PLACA

932L6800168465984
PIY 0698
932L68C01F8465954 ]. PJY 5996
932L68C01P8467566 || PKA 0382
932L68COIG8467534| PKA 7237
932L68C01F8465979
PJY 9279
932L68C01F8465880 || PJY 2198
93ZL68C01F8465965 [[ PKA 3482
932L68C01F8465968 IPKA 3180
932L68C01F8465782 ]PKA 6884
932L68C01F8465955 || PJV 6699
~

02
~

fotos, conforrme quadro abaixo:

CHASSI

ITEM!
01

1000 e

]

~

~
||

||

~

~

[

|

|

[|

][
||

"

OCORRÉNCIA

|

Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico
Problema elétrico ]
Problema mecânico]
Problema mecânicol

[

~

|

]

|

!

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 039-003, de 26/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1006/2018-GA—
SEME, de 28/11/2018, a seguinte justificativa:
—

Insta pontuar que os veículos apontados através de visita in loco, quais sejam:
VEÍCULO

MOD/F

S

IVECO/CI'IYCLASS 7OC1

15/2015

1F8465984

S

IVECO/CITYCLASS 70C1

5/2015

1F8465955

[BUS IVECO/CITYCLASS 7DC1

5/2015

1F8465979

BATERIA

NIBUS ]VECO/CITYCLASS 70C1

15/2015

1F8465880

BATE RIA

IVECO/CITYCLASS 70C1

15/2015

1F8465954

BATE RIA

S
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BATE RIA
ÇÃO REPARO

lVECO/CI'I'YCLASS 70C1

1FS465782

lVECO/CITYCLASS 70C1

6

168467564

BATERIA

lVECO/CITYCLASS 70C1

15/2015

INS/1658965

BATERIA

IVECO/CITYCLASS 70C1

15/201 6

168465

BATERIA

IVECO/CITYCLASS 70C1

5/2015

BATERIA

Dos quais foram identificados como SEM BATERIAS, informamos que as
mesmas tiveram que ser substituídas devido a apresentarem problemas e que
até 0 próximo dia 30/11 já estarão devidamente instaladas onde colocarão os
veículos novamente a disposição para uso.
Dos que foram identificados como MANUTENÇAO, os mesmos apresentaram
problemas mecânicos o que se faz necessária intervenção, após contato com
as empresas onde estão acolhidos para reparo, fomos informados que dentro
de 10 diasjá teremos o retorno dos mesmos. Informamos ainda que não há
prejuízo nas demandas de atendimento dos alunos, haja vista que temos
outros equipamentos em perfeito funcionamento e que está disponível para
atender assim que requisitado...“

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. Em que pese a Prefeitura
informar que existem na Entidade outros veículos para atender a demanda de alunos no
município, o mesmo não cumpre à 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 encontravamse parados no pátio da Prefeitura.
Dessa forma, permanece a constatação.

Recomendações:
4.1.1 DIRAE

Notificar a 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.
4.2 Ausência de identificação na documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
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Conforme análise realizada na documentação comprobatória apresentada,
relacionadas no campo "Evidênías", verificou—se a ausência de identificação nas notas fiscais
com o nome do programa e do FNDE/MEC, em desacordo com o ítem XIV do Termo de
Compromisso 2014/01726.

Evidências:
Notas fiscais emitidas pela Iveco Latin América Ltda (CNPJ 01.844.555/0005—
06) a seguir relacionadas:
Chassi

veículo

Nota
Fiscal

932L68C01F8465977

Neobus
Iveco
cityclass

93ZL68C01G8465984

~

~

DATA

VALOR

247749

29/10/2015

150.000,00

Neobus
Iveco
cityclass

247751

29/10/2015

150.000,00

93ZL68C01G8467578

Neobus
Iveco
cítyclass

251855

29/03/2016

150.000,00

932L68C01F8465954

Neobus
Iveco
cítyclass

247705

29/10/2015

150.000,00

932L68C01P8467566

Neobus
Iveco
cityrlaqq

251859

29/03/2016

150.000,00

93ZL68C0168467564

Neobus
Iveco
cityclass

251857

29/03/2016

150.000,00

932L68C01G8466441

Neobus
Iveco
cítyclass

250392

28/01/2016

150.000,00

93ZL68C01F8465979

Neobus
Iveco
cityclass

247707

29/10/2015

150.000,00

932L68C01F8465947

Neobus
Iveco
cityclass

247696

29/10/2015

150.000,00

93ZL68C01F8465989

Neobus
Iveco
cítyclass

247747

29/10/2015

150.000,00

932L68C01F8465880

Neobus
Iveco
cityclass

247703

932L68COlF8465965

Neobus
Iveco
cityclass

247713

Neobus
93ZL68C01F8465957 Iveco
cityclass

247709

Neobus
Iveco
cítyclass

247715

932L68C01F8465967

~

~

~
29/10/2015

150.000,00

29/10/2015

150.000,00

29/10/2015

150.000,00

29/10/2015

150.000,00

./

.
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veículo

Nota
.
Flsca]

DATA

932L68C01F8465968

Neobus
Iveco
cityclass

247711

29/10/2015

93ZL68C01F8465783

Neobus
Iveco
cityclass

247743

29/10/2015

150.000,00

932L68C01F8465729

Neobus
Iveco
cityclass

247701

26/10/2015

150.000,00

932L68C01F8465782

Neobus
Iveco
cityclass

247717

29/10/2015

150.000,00

Neobus
Iveco
cítyclass

247699

29/10/2015

150.000,00

Chassi
~

VALOR

150.000,00

~

93ZL68C01F8465955

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 039-005, de 26/11/2018, a
Prefeitura Municipal de Salvador - BA, apresentou por meio do Ofício nº 1007/2018—GA—
-SEME, de 28/11/2018, a seguinte justificativa:
Ao verificar as notas fiscais hora elencadas pôde—se observar que no campo de
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES consta além de outras informações, o número
do contrato, qual seja 123/2014, número do empenho, qual seja 2015NE002535, onde
comprova que a fonte de recurso para pagamento foi a 22, número da Ata de Registro
de Preço, qual seja 105/2013 e informação que é oriundo do FNDE inerente ao Edital
29/2013. Os documentos aqui sinalizadas estão sendo colocados em anexo a essa
resposta para melhor entendimento desta equipe de trabalho.
Em tempo informamos que as atividades de aquisições em trâmite através do FNDE
estarão acompanhadas desdejá com o intuito de que não tenhamos a partir de agora,
nenhum intempérie e ausência de informações da forma pactuada.

Cumpre-nos informar que na ocasião do processamento e aquisição dos equipamentos
oriundo do PAR que originou as referidas Notas Fiscais, nenhum dos colaboradores
técnicos que hoje estão contribuindo com essa auditoria, estavam presentes, Assim,
torna-se dificultoso dirimir essas dúvidas quanto ao atendimento da forma
pactuada..."

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Salvador justificou que entendeu como suficientes
as informações complementares que acompanham o processo de aquisição dos veículos,

contidas nas notas fiscais

e

empenho.

Ocorre no entanto, que a identificação com o nome do programa e do FNDE
deve ser inscrita nos documentos comprobatórios das despesas, conforme pactuado no
Termo de Compromisso nº 01726/2014, que determina em seu item XIV o seguinte:
"...

Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com

(..-.

(&
J
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identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem
como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamento com os documentos de prestação de contas
referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012."

Podemos acrescentar o entendimento do Tribunal de Contas da União,
exarado no item 15 do Voto do Ministro Relator, no Acórdão nº 795/2008-TCU-1a Câmara,
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,
fiscalização da correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e
malversação do dinheiro público.

a

à

Dessa forma, mantém-se a constatação.

Recomendações:
4.2.1 A Prefeitura

Para que adote medidas com vistas ao cumprimento das normas
regulamentares do Programa, que determina a identificação das notas fiscais, com o nome
do Programa e do FNDE, conforme pactuado no Termo de Compromisso.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, considerando os temas e ações prioritárias previstos no
PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos

propostos.
5.2 As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens especificos deste Relatório, considerando os temas/macro processos previstos no

PAINT respectivo, constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos
propostos;
5.3 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 3.1 e 4.1
foram verificadas impropriedades na operacionalização do(s) respectivo(s) Programais), que
merecem atuação da(s) respectiva(s) diretoria(s) desta autarquia, tendo sido formuladas
recomendações para atendimento por essas unidades;
..,"

,»
!
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5.4 As constatações referentes aos subitens 1.4 e 4.2 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 responsáveis pelos programas, se assim
entenderem pertinente, questionarem eventualmente os entes que receberam a fiscalização
acerca das iniciativas que adotaram;
5.5 Devem, ainda, as Diretorias desta autarquia considerarem as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais determinações e
recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria Interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6 Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos pela

Autarquia.

6. Encaminhamento:

6.1. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Planejamento e Acompanhamento - DIPLA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 15 da IN CGU nº 09, de 10/11/2018,
6.2. à DIRAE: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles dos itens 1 (PNAE), 2 (PDDE) e 4 (PAR/Caminho da Escola) e atentando
para o contido no item 5.4 e o cumprimento das recomendações constantes dos subitens
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.5.1, 1.6.1 e 4.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias, comunicar a
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 Ministérios Públicos, TCE'S e da Ouvidoria do FNDE;

6.3. a DIRAE: encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar; 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 4 - PAR/Caminho da Escola;
6.4. a DIGAP: a) para ciência dos achados de auditoria deste relatório, em
especial aqueles do item 3 (PROINFÃNCIA), atentando para o cumprimento da
recomendação constantes dos subitem 3.1.1, devendo, no prazo máximo de 30 dias,
comunicar à DIPLA/COPAC acerca das providências adotadas com relação às
recomendações; 13) para considerar as questões apontadas neste relatório na análise técnica
da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento do objeto dos programas e
transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões apontadas neste relatório nos
critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos
programas, em conjunto as demais determinações e recomendações do TCU e das
recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna, bem como demandas outras e
denúncias recebidas dos Min. Públicos, TCEs e TCMs e da Ouvidoria do FNDE;
6.5. a Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas naquilo que lhe compete.

6.6. a Prefeitura do Município de Salvador-BA, para conhecimento e
providências quanto a observância das recomendações formuladas por esta Auditoria
Interna, conforme subitens 1.4.1 e 4.2.1, ficando consignado que não há necessidade deste
ente apresentar respostas ao FNDE

~~
~~

Em 17/12/2018
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DESPACHO

~~

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

Emi/ªj

{’6

/

Co "(terraclor Substituto da

C3»,

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 1171783).

Em

IEL/Lil

fa”

Auditora-Chefe Substituta
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