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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 14/2014

PREF MUN DE MACAPÁ/AP
A Auditoria foi realizada no período de 22 a 30 de abril de 2014, em cumprimento ao
Plano Anual de Atividade de Auditoria interna - PAINT/2014, a ﬁm de verificar a regularidade da
aplicação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE à Prefeitura Municipal de Macapá/AP. Foram examinadas as seguintes ações:
—

—

—

pore

Programa Nacional de Alimentação Escolar

Analisado

—

PNAE exercício 2013.

Progrmna Nacional de Transporte do Escolar - PNATE, exercício 20l3;
Plano de Ações Articuladas PAR, exercício 20 3;
1

—

Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendnnento a Educaçao de Jovens e Adultos - EJA

'YeeCÍcio 2013;

"

'

'

"

'

*

pore

Manutenção de Educação Infantil, exercicio 20 I 3.
Analisados

—

1.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

-

exercício

2013

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

(1e

transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos ﬁnanceiros:R$ 38.753,39
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE
conta do Programa Nacional de Transporte ao Escolar PNATE, do exercício de 2013.

à

—

Constatações:
1.1

Ausência de regularização do CACS/FUNDEB no sistema do FNDE.

r
;
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Fato:
A Secretaria de Educação não regularizou 0 CACS/FUNDEB j unto ao sistema do FNDE
Municipal de Educação, detentora
da senha para acesso ao sistema).
(a atribuição de alimentar o sistema CACS-FUNDEB 6 da Secretaria

Evidências:
Extrato do sistema cooperativo do FNDE, módulo CACS/FUNDEB, de 25/04/2014.

Manifestação da entidade:

.:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022—00l/2014, de 23/04/2014, a qual
solicitou justificativa pela ausência de regularização do CACS/FUNDEB no sistema do FNDE, a

%
_

í

Prefeitura por meio de Correspondência s/nº, de 24/04/20l4, apresentou os seguintes esclarecimentos:

;

j

”(H)

~

Em relação a ausência do car/astro no sistema. o mesmo não./oi realizado devir/o «pendências de
documentos gerados em manda/os anteriores, documentos como Decreto de Criação do FUNDEB. publicação entre
outros, tais documentosjáfm'um enviados ao FNDE, porém a localização dos mesmos delirando” tempo e só agora

:

:

_—.

'

sistenmfoi liberado para cadastro da diretoria att/al. O procedimento de cactmtrojájoi inicim/ofaltanclo para
sua conclusão somente a inserção de dois membros de um segmento que aguarda Decreto para (: sua/inalizoção.
o

Vale ressaltar que (Ot/((S as medidas possiveis para que este trabalho seja concluído até 30 de
abril, que é o prazo máximo para envio de parecer, estão sendo/"eitas pela Secretaria e pelo Conselho, pois. os
prejuízos decorrentes dessa pendência são incalculáveis e refletem principalmente no trabalho que esta Secretaria
Municipal de educação presta a sociedade macapaense.

Cu)"

Análise da equipe:

.

A justificativa apresentada corrobora a constatação. A atribuição de alimentar o sistema
CACS/FUNDEB é da Secretaria de Municipal de Educação de Macapá, detentora da senha de acesso ao
sistema. Ao Conselho compete acompanhar a aplicação dos recursos do PNATE/FUNDEB, conforme
disciplina o art. 24, da Lei nº 11.494/2007, e alterações posteriores. Dessa forma, permanece a
constatação.

ª

'

1.2 Veículos em condições inadequadas para o

V

'

".

transporte de escolares.

Fato:

A Entidade não efetua as manutenções preventivas e corretivas dos veículos de sua frota
própria destinados ao transporte de escolar, tais como: serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,
motor, elétrica e funilaria, substituição de pneus. Os veículos encontra-se com pneus careca, óleo de
motor vencido e recipiente de água do para-brisa danificado.
Evidências:
Entrevistas com 0 Gestor do Programa e Condutores dos veículos,

e

inspeção in loco nos

i
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identificação do veículo.

ônibus com pneus carecas.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022-002/2014, de 23/04/2014, a qual
solicitou justificativas pelas condições inadequadas dos veículos para o transporte de escolares, a

Entidade por meio de Correspondência s/nº, de 24/04/2014> apresentou os seguintes esclarecimentos:

”(u) informamos que a gas/ão municipal atual recebeu
.,

do seu (liz/ecessor um

total de 07 (sete)

ônibusescolares. adquiridos pelo. ..mttnieípia.com.reef/rms. do ProgramaCamin/m da Escola do Governo Federal,
durante o periodo de 2009 a 2010. sendo que todos apresentavam muitos defeitos por não haverem passado por
serviços periódicos de revisão e manutenção preventiva e nem corretiva, ficando, portanto sucateaa'os. Os veículos
públicos sofreram desgastes do tempo e pela utilização em ramais de dificeis condições de tráfego, atendendo
alunos matriculados em escolas da zona rural de Macapd.
Estes ônibus têm pouco mais de 05 (cinco) anos de existência, portanto, são novos. Porém, a falta
manutenção dos veículos gera prejuizos para a educação e para os coﬂ‘es públicos, além de reﬂelirfa/Ia de zelo da
Gestão Municipal pelo patrimônio público.

No ano de 2013 quando finalmente tomamos conhecimento da situação gera] e real desta
Secretaria de Educação, já não tinhamos mais tempo para licitar e contratar uma empresa para fazer a
manutenção pois estávamos com os recursos do programa suspensos devidos a ausências de pareceres de prestação
de contas do referido programa. Dessa forma. no ﬁnal de 2013 solicitamos a contratação através de licitação para
manutenção preventiva e corretiva. processo esse que tramita nos setores desta SEMED, através do Memo. nº.
286/2013 « DAE/SEÁ/IED e reiterado pelos Memo. nº. 017 e 065/2014 - DAE/SEMED, protocoladosjzmto ao
GA B/SEMED/PAIIM. "

Análise da equipe:
A justificativa apresentada

&

corrobora a constatação. A Entidade

é

autorizada a utilizar

os recursos do PNATE, com sua frota própria, dentre outros, com cobertura de despesas com manutenção

do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica
pública, residentes em área rural: despesas com reforma; seguros, licenciamento, impostos e taxas do ano
em curso; pneus, câmaras, recuperação de assentos; serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio,
motor, elétrica e funilaria. (art. 15, da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, e alterações
posteriores).

('ª,
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Cabe destacar que, a condução dos veiculos em mau estado de conservação,
comprometendo a segurança, é considerada iníiação grave com multa e retenção do veículo para
regularização, conforme art. 230, inciso XVIII, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997, Código de Trânsito
Brasileiro i CTB. Portanto, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá
verificar ai existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatórios,
conforme determina o art. 27, do referido Código.
Dessa forma, permanece a constatação.
1.3 Ausência de identificação da documentação

comprobatória com

o

nome do

Programa ou Convênio.
Fato:

A Entidade

não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta específica com

o nome do Programa e do FNDE.

Evidências:
Notas fiscais identificadas, conforme quadro demonstrativo:

Da ta

Empresa
Andrade Ltda - EPP

hado

0799

Manuel Biracy dos Santos Ramos

3/2013

aior
7.998,10

291254

8/11/20]

2.200,00

289920

10/12/2013

2.200,00

289921

13/12/2013

2.200,

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022—003/2014, de 24/04/2014, a qual
solicitoujustiiicativas pela airsência de identificação da documentação comprobatória das despesas com o
nome do Programa e do FNDE, a Entidade por meio de Correspondência s/nº, de 25/04/2014, apresentou
os seguintes esclarecimentos: "

”(") informamos que ocorreu um equívoco por par/e dos responsáveis em fiscalizar o contrato,
porém as notas de liquidação da despesa e obriga/oriamenle são ciladas nas noras de liquidação, juntamenre com a
conta específica, com o nome do programa e FNDE. O que não nos abs/e'm de nossas responsabilidades quanto à
obrigatoriedade citada. No ensejo, nos compl'ometemos em maior (Menção ao cumprimento dos dispositivos legais. “
Análise da equipe:

A justificativa apresentada pela Entidade corrobora a constatação. A ausência de
identificação da documentação comprobatória das despesas com o nome do Programa e do FNDE
&

contraria o disposto no an. 57, da Resolução/CD/PNDE nº 38, de 16/07/2009,

e

alterações posteriores.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007, dentre
outros, com a seguinte conclusão:
\,
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“(.,.) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastantes graves e comprometem. seriamente, a execução do Programa,
inviabilizando a
identificação dos recursos atrelados C.), 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 .. ”.
( )

Conforme o Acórdão 795/5008 - Primeira Câmara/TCU:
"(... ) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa relacionar os
documentos
comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal seja ou tenha sido utilizado para
comprovar despesas de mais de uma fonte ”.

Dessa forma, permanece a constatação.

1.4 Atuação deficiente do CACS—FUNDEB.

Fato:
O CACS/FUNDEB não atuou de maneira satisfatória na sua função de controle social
fiscalização da execução do Programa.

~

e

Evidências:
-------Entrevista

5

coma-Secretária do-GAC-S/FUNDEB.

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

w

Análise da equipe:
O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação

do FUNDEB, a supervisão do censo escolar anual, da elaboração da proposta orçamentária anual, do
emprego dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar — PNATE serão exercidos por Conselhos instituídos especificamente para esse fim (art. 24, caput,
9° e art. 13 da Lei nº 11.494/2007). Para tanto, o Conselho deve reunir—se periodicamente para
§§
examinar os relatórios gerenciais e demonstrativos contábeis (balancetes mensais, “folhas de pagamentos,
empenhos, notas fiscais, guias de recolhimento de encargos sociais, extratos bancários, entre outros)
apresentados pelo poder Executivo.
incumbe, ainda, ao Conselho do FUNDEB emitir parecer sobre a Prestação de Contas
apresentada pelo Poder Executivo, Parágrafo Único do artigo 27 da Lei nº 11.494l2007; solicitar
informações, por escrito, quando necessário; realizar vistorias nas escolas para confirmação dos dados do
censo escolar e verificação das ações executadas com recursos do Fundo; e registrar declarações
populares que noticiam possíveis irregularidades.
1.5 Ausência de regulamentos (Io poder executivo local disciplinando o uso dos

veículos.
\
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A Prefeitura do Municipio

de Macapá/AP não possui regulamentação disciplinando o uso

da sua frota própria de veículos destinados ao transporte do escolar.

Evidências:

e

Questionários aplicados com a gestora do Programa, Diretora de assuntos Educacionais,
motoristas responsáveis pela condução dos veículos, em 23/04/2014.

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

Análise da equipe:
A ausência de legislação própria que regulamente o transporte do escolar contraria o
disposto no art. 4", da Resolução/CD/FNDE nº 18, de 19/06/2012, e alterações posteriores, o qual
estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar deve ser disciplinado em regulamentos do poder
executivo dos estados, Distrito Federal e municípios, observando as disposições legais vigentes. Dessa
forma, permanece a constatação.
1.6 Ausência de seguro do veículo.

Fato:

A Entidade não contratou seguro total dos veículos de sua frota própria destinados
clientela do PNATE, contra danos materiais e vítimas por acidente.

à

Evidências:
Não atendimento da Solicitação de Auditoria nº 022-000/2014, de 22/04/2014.

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

Análise da equipe:

A ausência do seguro total dos veículos contraria o disposto no inciso IX, do art. 5º, da
Resolução/CD/FNDE nº 64, de 16/1 1/2011, e alterações posteriores, o qual determina o município deverá
dentre outros, contratar seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro total do
veículo contra danos materiais e vítimas por acidente. Dessa forma, permanece a constatação.
2.

PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - exercício

2013

Objeto do Programa: Transferências de recursos federais em benefício das escolas
públicas das redes estadual, municipal e distrital destinados a ampliar a oferta de vagas na educação
fundamental pública de _]OVCHS e adultos, em cursos presenciais com avaliação no processo, por meio de
assistência financeira, em caráter suplementar.

.f

i

i
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Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 481.399,45
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos »
PBJA, do exercício de 2013.
Constataçõcs:
2.1 Incxccução dos recursos repassados pelo Programa.

Fato:
A Prefeitura de Macapá/AP não utilizou os recursos repassados à conta do Programa,
sendo que este recurso é destinado à formação de novas turmas de EJA restritas ao período compreendido
entre o cadastramento da nova turma no Simec e o inicio do recebimento dos recursos pelo Fundeb.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº

71

196, da agência nº 3575-0, do Banco do Brasil

S/A.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022—001/2014, de 23/04/2014, a qual
solicitou justificativa pela inexecução dos recursos repassados pelo programa, a Prefeitura por meio de

Correspondência s/nº, de 24/04/2014, apresentou os seguintes esclarecimentos:

"(

-

-)

Para imp/emenlação do referido Programa, esta Divisão de Educação
realizou as seguiu/es a/ividaa'es:

de jovens e Adu/los

(DIE/A)

C..);
2

—

3 -

Divulgação jun/o aos gestores escolares para implan/ação de novas turmas;
Levantamento de materiais didáiico-pedagógico para implantação do Programa em caa'a

escola;
4 - Encaminhamento de documentos necessários aos setores competentes da Sacra/aria

de Educação

(..) para

os procedimentos necessários

Municipal

para a compra de materiais para a manutenção das novas

turmas de EIA.
No decorrer do ano decorrer do ano de 2013, oeorreramfaios que dijicu/laram afuncionalidaale
comp/ela narradas e justificadas na forma de tópicos que seguem:

para

a) O Assessor técnico responsável para o desenvolvimento do referido trabalho entrou de licenças
os esa/dos. causando uma lacuna, a Divisão tomou as providências afim de dar con/ingridade no processo.
_

(«_

l

_

(“'-.
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B) As seis (armas não foram cadastradas no SIMEC, esta Divisão fez os encaminhamentos
necessários aos setores competentes. onde aguardou respostas quanto ao processo licitatório para a compra dos
materiais, uma vez que a concepção do Programa Novas Turmas se enaaadrariam pedagogicamente na atual

diretriz implantada em 2014 e por decisão da equipe coordenadora. foi reprogramada a implementação das novas
(armas no ano em curso.

Diante do exposto, ressalta-se que esta Divisão está empenhada quanto a operacionalidade e
funcionalidade do Programa que será implantado no ano letivo de 2014, obedecendo aos tramiies legais, como
processo licitatório e demais orientações advindas das instâncias superiores da Semed. assim como a necessidade
de capacitação técnica-pedagógica para os técnicos da DIEJA, afim de que possamos coordenar o referido
Programa junto às escolas. "

Análise da equipe:
O Programa consiste em transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros
destinados ao apoio à manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos oferecidas pelas
redes públicas de ensino que tenham matrículas ainda não contempladas com recursos do FUNDEB. A
ausência de utilização dos recursos do PEJA, além inviabilizar e impedir outro estado/município se
beneficie do programa, contraria 0 prazo estabelecido no § 1°, do art. 6º, da Resolução/CD/FNDE nº 48,
de 02/10/2012, e alterações posteriores:

] º O apoio financeiro

às novas turmas de EJA será restrito ao período compreendido
entre o cadastramento da nova turma no Simec e o início do recebimento dos recursos do
Fundeb, e não poderá ultrapassar 18 meses.

§

Dessa forma, permanece a constatação para que a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão — SECADI/MEC verifique a pertinência da utilização dos recursos
em período“ diverso do estabelecido no §1°, do art. 6º, da Resolução/CD/FNDE nº 48, de 02/10/2012, e
alterações posteriores.

~

2.2 Atuação deficiente do CACS-FUNDEB.

Fato:
O CACS/FUNDEB não atuou na sua função de controle social e fiscalização da execução
do Programa sobre a distribuição, a transferência e a aplicação do FUNDEB, a supervisão do censo

escolar anual, da elaboração da proposta orçamentária anual, do emprego dos recursos federais
transferidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de
Jovens e Adultos.
Evidências:
Entrevista com a Secretária do CAOS/FUNDEB e ausência de anotações nas atas e/ou
ações do Conselho que demonstrassem a atuação sua atuação nas ações do PEiA, visto a inexecução dos
recursos repassados, exercício 2013, em tempo hábil.

Manifestação da entidade:
Não houve solicitação de manifestação.

Análise da equipe:
‘\,
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Em reunião realizada com a Sra. Secretária do Conselho, esta informou que o Conselho
não atuava nas ações relacionados ao PEJA, por não saberem dessa atribuição com relação a esse
Programa.
O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação
do FUNDEB, a supervisão do censo escolar anual, da elaboração da proposta orçamentária anual, do

emprego dos recursos federais transferidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
à Educação de Jovens e Adultos, serão exercidos por Conselhos instituidos especificamente
para esse tim. (caput do art. 24, da Lei nº 11.494/2007, o §§ 9° e 13 do mesmo artigo). Para tanto, o
Conselho deve reunir-se periodicamente para examinar os relatórios gerenciais e demonstrativos
contábeis (balancetes mensais, folhas de pagamentos, empenhos, notas fiscais, guias de recolhimento de
encargos sociais, extratos bancários, entre outros) apresentados pelo poder Executivo.

Atendimento

incumbe, ainda, ao Conselho do FUNDEB emitir parecer sobre a Prestação de Contas
apresentada pelo Poder Executivo, Parágrafo Único do artigo 27 da Lei nº 11.494/2007; solicitar
informações, por escrito, quando necessário; realizar vistorias nas escolas para confirmação dos dados do
censo escolar e verificação das ações executadas com recursos do Fundo; e registrar declarações
populares que noticiam possiveis irregularidades.
3.

PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA

_

exercicio

2013

Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de ônibus Rurais Escolares,
implantação“ "dºs'"'Progr'àma's" 'de" Educação“ Iii'clij'si'va e Equipamentos "de" cozinha; conforme "Termos "de
Compromisso no Plano de Ações Articuladas_PAR nº 6589/2012, 9222/2013 e 9223/2013.
Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.279.087,07
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Plano de Ações Articuladas - PAR nº 6589/2012, nº 9222/2013 e nº 9223/2013, do exercicio
2013.
Constatações:
3.1 Incxecução dos recursos repassados pelo Programa.

Fato:

A Prefeitura

de Macapá/AP não utilizou os recursos repassados à conta do Programa.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes nº 7244-3, 11° 71 13-7 e nº 7105—6, da agência nº
37570, do Banco do Brasil S/A e Termos de Compromissos nº 6586/2012, nº 9222/2013 e nº 9223/2013.

Manifestação da entidade:
l
!

l
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Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022-001/2014, de 23/04/2014, a qual
solicitou justificativa pela inexecução dos recursos repassados pelo programa, a Prefeitura, por meio de
Correspondência 5/11“, de 24/04/2014, apresentou os seguintes esclarecimentos:

"( ..)

informamos que os referidos recursos dos programas do Plano de Ações de Articuladas PA R, encontram-se nas devidas contas, onde, houve a reprogramação de algumas ações em tempo hábil e outras
que estão em andamento como é demonstrado pelo SIM/EC. Os extratos bancários enviados a esta auditoria
mostram que os referidos recursos estão disponibilizados nas contas com aplicação dos saldos conforme a
normativa do FNDE e também no Quadro de Detalhamento de Despesa desta Semed,
.,..

As transferências diretas realizadas pelo FNDE, através dos Programas Gestão PAR - Educação
Inclusiva, onde a conta bancária correspondente é a 7244-3 6 Implantação e Qualificação de Equipamentos de
Cozinha com conta bancária e' 7113-7. estão em fase licita/oria. Já os Onions Rurais Escolares que estão pra serem

adquiridos através do SIGARP na lola/idade de 06 (seis) e eslão em análise pela FNDE. onde no primeiro momento
existia uma restrição quanto à aquisição dos referidos ônibus 0 que dificultou a compra. Em reunião realizada em
Brasília com os técnicos do FNDE e a secretária municipal de educação ﬁcou acertado a compra através de uma
empresa que não tivessem pendências com esta SEMED, e ao verificarmos o SIGA RP detectou—se que fora (mu/ada
a compra de 01 (um) ônibus e não houve a indicação de qual seria a empresa a fornecer o veiculo.

()

u

Análise da equipe:
O Programa consiste em transferência de recursos, destinados a custear os projetos
técnicos aprovados. A ausência de utilização dos recursos do PAR, além de inviabilizar e impedir outro
estado/municipio se beneficie do programa, contraria a letra “f", do inciso ill, do art. 7°, da
Resolução/CD/FNDB nº 14, de 08/06/2012, e alterações posteriores, a qual estabelece que os municípios,
estados e Distrito Federal deverão executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE dentro do
cronograma estabelecido e exclusivamente no cumprimento das ações pactuadas no Termo de

Compromisso.
Dessa forma, permanece a constatação com a finalidade de que a Prefeitura de
Macapá/AP receba adequada orientação, por parte do FNDE, caso permaneça com dificuldade em
executar os recursos recebidos, visto que as ações: implantação e qualiticação de equipamentos de
cozinha e MP - aquisição de ônibus rurais receberam recursos em março de 2013 e serem realizados por
meio de adesão a ata de registros de preços do FNDE.
4.

MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÉNCIA DIRETA

—

exercício 2013
Objeto do Programa: Transferência de recursos federais aos municípios e ao Distrito
Federal com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de
educação infantil, cºntribuindo para a melhoria do atendimento em creches e pré-escolas públicas.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 230.928,29
Extensão dos exames:

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
f,“

1
“1
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conta do Programa Manutenção Educação Infantil, do exercícios 2013.
Constatações:
4.1 Incxecução dos recursos repassados pelo Programa.

Fato:

A Prefeitura de Macapá/AP não utilizou

os recursos repassados à conta do

Programa.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 7103—X, da agência nº 3575-0, do Banco do Brasil

S/A.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 022-001/2014, de 23/04/2014, a qual
soiicitou justificativa pela inexecução dos recursos repassados pelo programa, a Prefeitura, por meio de
Correspondência s/nº, de 24/04/2014, apresentou os seguintes esclarecimentos:

"(J

informamos que os referidos recursos dos programas Allam/tenção da Educação Infantil,
encontra—se na devida conta. onde. o exímio bancário enviado a esla auditoria mostra que o referido recurso está

disponibilizado na conta com aplicação do saldo co’orIIIe a normafiva do FNDE.
Os repasses feitos ao pr og: ama for am realizados no dia 06/05/2013, no valor de R$ 64. 892, 64 e o
oulr o repasse no dia 08/1 0/ 701 3 corrfor me liberação no sr'le do FNDE Em corrver sa com os técnicos da FNDF
fomos inforrrraa'os que os recursos deverão ser utilizados até um ano do repasse, e no momento estamos em
processo licitatório em curso para (: ulilização do mesmo.

(_)“
Análise da equipe:

A justificativa

apresentada não elide a constatação visto que os repasses foram creditados
na conta corrente específica do Programa em 08/05/2013 (R$64.892,64) e 10/10/2013 (R$166.035,65). O

Programa consiste em transferência de recursos, em caráter suplementar, de recursos financeiros para
manutenção e desenvolvimento da educação infantil de crianças de zero a 48 meses em creches, que já
estejam informados no Censo Escolar da Educação Básica e cujas famílias sejam beneficiárias do
Programa Bolsa Família. A ausência de utilização dos recursos do Programa, além inviabilizar e impedir
outro estado/nnmicípio se beneficie do programa, contraria a alínea “c”, do inciso III, do art. lOº, da
Resolução/CD/FNDE nº 17, de 16/05/2011, e alterações posteriores. Dessa forma, permanece a

constatação.
5.

PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR exercício 2013
—

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

a

contribuir para

a redução dos índices de evasão e para

formação de
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Qualificação do instrumento de trmrsferênciaepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszRãã 3.364.128,00
Extensão dos exames:

Analisada a execução da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2013
Constelações:
5.1 Ausência de documentação comprobatória das despesas e da execução do

progranm/convênio.
Fato:

A Prefeitura de Macapá/AP não apresentou

a documentação

comprobatória da realização

das despesas com recursos do Programa.

Evidências:
Extratos Bancários da conta corrente nº 63.630, agência 3575, Banco do Brasil S.A.
conforme quadro demonstrativo:

A. Alves Andrade

109.000,00

23/03/2013

1

16.218,08

02/07/2013

A. Alves Andrade

1

16.218,08

04/10/2013

A. Alves Andrade

45.248,20

04/10/2013

WM. contruções

452.106,98

03/07/2013

161.466,72

07/10/2013

109.543,88

08/11/2013

73.398,15

1

pag.

A fornecedor

TED Trasf. Sem comprovante

1/1 1/2013

1.509,92

19/11/2013

pag.

A fornecedor

108.871,30

19/11/2013

pag.

A fornecedor

13.047,06

19/11/2013

pag. A fornecedor

22/1 1/2013

pag.

A fornecedor

26/11/2013

pag.

A fornecedor

11

1

4.175,76

'

115.698,01

6.154,13

26/11/2013

pag. A fornecedor

4.188,09

28/1 1/2013

pag.

2.650,95

03/12/2013

pag. A fornecedor

763.718,79

09/12/2013

pag.

A fornecedor

371.637,30

19/12/2013

pag.

A fornecedor

.

Total R$

A fornecedor

2.784.851,40

‘,

f

.
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Evidências:

Visita

às escolas

demonstradas em fotografias e preechimento de formulários:

B.B.M Amapá, B.B.M Ana Maria Ramos, B.B.M Antônio Barbosas, E.E.M Aracy
Nascimento, B.B.M Cantinho do Amor, BBM Esforço Popular, B.B.M Exp. Wilson Malcher, B.B.M
Guita, B.B.M Hidelmar Maia, B.B.M Jardim Felicidade, EEM Josafá Aires d Costa, B.B.M Maria
Bernadete, EEM Marinete da Silva, B.B.M lVIoranguinho, B.B.M Neusona, B.B.M Nilda da Rocha,
B.B.M Odete Almeida, B.B.M Pai Nosso. B.B.M Raimundo Oliveira e B.B.M Vera Lúcia Pinon.

Bolíjão de gás no depósílo de merenda.

Janela sem proteção U. ex. Jardim Felicidade.

Manifestação da entidade:
SA nº 022—005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

de abril de 2014, a seguintejustifícativa:

Informamos que estão sendo feitos levantamentos sobre a sin/ação estrutural das escolas
se possa realizar reparos e sanar as inconsistências encontradas nas escolas.

para que

Análise da equipe:
O

&

3º, do artigo 25, da Resolução/FNDE/CD nº 38, de 10/07/2009, determina que cabe

às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com
.

1

r_x

/
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adequadas condições higiênicas e sanitáriaS, bem como o transpone, estocagem e preparo/manuseio até o
seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

As condições higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas Unidades Escolares
demonstram falta de acompanhamento eficaz peia Prefeitura de Macapá/AP.
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 022-005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, informou que está fazendo levantamento da situação
estrutural das escolas para realizar reparos de forma a adequar as estruturas dos depósitos.

Cabe ressaltar que as situações encontradas nas escolas necessitam de medidas
saneadoras que não podem ficar restritas à adequação das estruturas das Unidades Escolares, visto a falta
de gêneros alimentícios nos estoques das escolas, no depósito central da Prefeitura, a presença de

comércio de lanches no interior das escolas, manipuladores sem a indumentária adequada e à ocorrência
de gêneroê alimentícios impróprios para o consumo, caso da ossada sem procedência e do feijão
estragado, Situações que indicam a necessidade de adoção de medidas orientativas aos profissionais que
lidam com 30 Programa.
Dessa forma, permanece a cºnstatação.

5.4 Atuação deficiente do nutricionista responsável pelo Programa.

Fato:
O nutricionista responsável pelo Programa não desempenhou suas funções em
conformidade com os critérios estabelecidos porque o quadro técnico da Prefextura encontra-se em
desconformidade com os parâmetros numéricos mínimos estabelecidos pela Resolução" CPN 465/2010.
,

!

Evidências:
Consulta ao SINUTRI, realizada em lO/06/2014, constando apenas I(um) Responsável—
técníco e documento sem número de 30/04/2014 da Prefeitura de Macapá/AP em atendimento à
solicitaçãowde Auditoria nº 022—005/2014, de 29/04/2014.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 022—005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, a seguinte justificativa:
——

Informamos que neste ano de 2014, já está em fase de conclusão processo de conlratação
de pelo menos seis (06) novas nutricionistas para dar conformidade aos parámelros

técnicos esmbelecidos pela resolução CFN 465/2010.

Análise da equipe:
Para cmnprimento das atribuições previstas ao nutricionista, a Entidade Executora,
obedecendo ao desenvolvimento das atribuições previstas na Resolução CFN nº 465/2010 e suas
substituições e, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos recomendados de nutricionistas por escola,
o quadro efetivo deveria ter Ol(um) Nutricionista classificação RT, 03(três) Nutricionistas classificação
X
“3

|

'E

&??Zf/xx
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01 (um) nutricionista classificação QT
referida resolução.

Dessa forma, permanece

a

&

cada fração de 2.500 alunos, conforme preceitua o art.

constatação.

5.5 Atuação deficiente do CAE.

Fato:
O Conselho de Alimentação Escolar - CAE não realizou ações de acompanhamento da
aplicação dos recursos transferidos à conta do PNAE/2013, tais como: monitoramento, aquisição,

armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios.

Evidências:

Livro de

atas do Conselho de Alimentação Escolar

-CAE,

e

entrevista com

O

presidente

do CAE.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 022-005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, & seguinte.justificativa:
'

P'gfóíªfiáóiéloá' que

afã/a âefíálcnáfíiáéãói Se deu pela entidade gzªé'i-zãólbertence cz estrutura

des/a see/'elaria, porém mesmo sem ajíscalízação do órgão, não deixamos de executar o
150 pouco de informar ao CAE sobre os procedimentos executados por esta
secretaria.

programa e

Durante o exercício de 2013 foi detectado afalta de condições de trabalho do CAE,
sendo que esla secretaria disponibilizou espaço. servidor e equipamentos para as devidas
a/ivz'dades.

Análise da equipe:
Nas escolas visitadas pela equipe de Auditoria, encontraram-se más condições higiênicas
preparo
da Alimentação Escolar, produtos deterioradas que já não apresentavam condições
dos locais de
de consumo (feijão com insetos na Escola Municipal Moranguinho), gêneros alimentícios mal
acondicionados nas prateleiras e espaços sem ventilação adequada para a conservação dos gêneros

alimentícios.
As condições apresentadas nas Unidades Escolares não foram relatadas nas atas de
fiscalização do Conselho indicando que não houve fiscalização efetiva por parte CAE nas escolas de
Macapá/AP.
Presidente do CAE, este
Em reunião realizada com o Sr.
das atividades
decorrência
da
em
por
administração
parte
retaliações
sofreu
Conselho
o
que
informou
dentre outras,
localidades
distantes,
trabalharem
para
realizadas nas escolas, em forma de remanejamentos
o que dificultou & atuação do Conselho no exercício de 2013. Informou ainda que recebe apoio logístico
satisfatório da atual gestão e estão elaborando cronograma de atividades a serem desenvolvidas no
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outros, com

a

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007, dentre
seguinte conclusão:
a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que rais

irregularidades são bastante grates e comprometem, seríamenfe, (! execução do
Programa, inviabilizando a idemzf/ícação dos recursos all'elados.... a prestação de contas
na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da correia
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...
Conforme o Acórdão 795/2008

-

Primeira Câmara/TCU:

(: iden/[fícaçã'o dos documentos não

e'

preceito ímã/il, pois visa relacionar os
documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento
fiscal seja ou lenha sido u/ilizado para comprovar despesas de mais de umafonfe.
.

um

Dessa forma, permanece a constatação.

5.7 A aquisição e/ou

a

distribuição dos alimentos não obedeceu ao cardápio

planejado.
Fato:

As Unicuiàdvés-Égéóiàrlesi,“aó'ac-lbqvúhrii' alimehfós
obedeceram ao cardápio planejado pelo responsável técnico.

bªle-1“ª.-âfêuvuáivlheliúê

do Éfoégâma, não

Evidências:
Visitas

às escolas:

B.B.M Amapá, B.B.M Ana Maria Ramos, B.B.M Antônio Barbosas, B.B.M Aracy
Nascimento, B.B.M Cantinho do Amor, ELEM Esforço Popular, B.B.M Exp. Wilson Malcher, B.B.M
Guita, B.B.M Hidelmar Maia, B.B.M Jardim Felicidade, B.B.M Josafá Aires d Costa, E.E.M Maria
Bernadete, B.B.M Marinete da Silva, E.E.M Moranguinho, B.B.M Neusona, B.B.M Nilda da Rocha,
B.B.M Odete Almeida, B.B.M Pai Nosso. B.B.M Raimundo Oliveira e B.B.M Vera Lúcia Pinon.
Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 022—005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, a seguinte justificativa:

lnfornmmos que cada Unidade Executora ficou responsável por fazer sua chamada
pública evidenciando itens de sua preferência e necessidade, seguindo orientações dadas
pelo selar técnico reslponsável.
Análise da equipe:
O artigo 19 da Resolução CD/FNDB nº 26, de 16/06/2013 e alterações posteriores,
r.

!

1
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determina que a aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio
planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes desta Resolução e deverá ser realizada, sempre que
possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos orgânicos
e/ou agroecológicos.
Portanto, permanece a constatação.
5.8 Impropriedade na abertura da conta corrente das Unidades Escolares.

Fato:
As contas correntes utilizadas pelas Unidades Escolares para realização de despesas com
recursos do Programa Mais Educação e da aquisição de gêneros da agricultura familiar, não foram abertas
pela Secretaria de Educação. As referidas contas foram abertas pelos Caixas Escolares, contrariando
normativo do programa.

Evidências:
Listagem de trasferéncia para as contas correntes das Unidades Escolares para a execução
do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SA nº 022—005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipalde Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, a seguinte justificativa:

informamos que por se tratar de convênio e as caixas escolares sendo uma err/idade
com personalidade jurídica própria, 0 banco do Brasil orientou para que os
mesmo realizassem as aberturas das referidas contas, pois cada um fem seu CNPJ
próprio e pelo-falo do recurso ser descentralizado.

jurídica

Análise da equipe:
4° do artigo 8°, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 16/06/2013 e
alterações posteriores, os recursos financeiros repassados deverão ser creditados pela Entidade Executora

De acordo com o

diretamente

às

ê

Unidades Escolares em conta especifica, aberta pela Entidade Executora para tal fim.

Sobre os convênios que a Prefeitura de Macapá/AP alegou ter firmado com as Unidades
Escolares para a execução parcial do Programa, a Resolução CD/FNDE nº 26, de 16/06/20] 3, estabelece
a obrigatoriedade apenas quando houver a transferência de recursos para alimentação escolar de alunos
matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas confessionais, na forma prevista
no §1° do art. 4° da referida Resolução.
Dessa forma permanece a constatação.

5.9 Não foi garantido aos alunos beneficiados pelo Prºgrama Mais Educação
mínimo de três refeições.

o

Fato:
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A Prefeitura de Macapá/AP não garantiu aos alunos beneficiados pelo Programa Mais

Educação, no mínimo, três refeições diárias.

Evidências:
Extratos bancários da conta corrente nº 6363-0, agência 3575, Banco do Brasil S.A. e
visitas às escolas municipais beneficiadas pelo Programa Mais Educação, conforme formulários
preenchidos:

E.E.M Amapá, B.B.M Ana Maria Ramos, B.B.M Antônio Barbosas, B.B.M Aracy
Nascimento, B.B.M Cantinho do Amor, B.B.M Esforço Popular, B.B.M Exp. Wilson Malcher, B.B.M
Guita, B.B.M Hídelmar Maia, B.B.M Jardim Felicidade, B.B.M Josafá Aires d Costa, B.B.M María
Bernadete, B.B.M Marinete da Silva, B.B.M Moranguinho, B.B.M Neusona, B.B.M Nilda da Rocha,
B.B.M Odete Almeida, E.E.M Pai Nosso. B.B.M Raimundo Oliveira & B.B.M Vera Lúcia Pínon.
Manifestação da entidade:
SA nº 022—005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de Macapá/AP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, a seguintejustificativa:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

..

—

Referente ao não for)-zecimenfo de no mínimo frês refeições pelo Programa Afais
Educação, informamos que primeiramente o horário em que os alunos permanecem nas
escºlas não proporciona o.,afendímenro das. três-refeições,"vigia-que 05 alunos retornam
para sua casa não ]icando em tempo in/egral Ainda há afalla de péssoal para comparo
Pr agrama Mais Educação e quejá está sendo pi oviderzciadojzmro ao RH da Sec; etar ia
com“; mação desses se] vidor es.

-

-

Análise da equipe:

A Prefeitura de Macapá/AP alega não dispor de servidores suficientes para
Programa Mais Educação

e

a execução

do

que os alunos não permanecem no período integral na escola. A Prefeitura

informou na justificativa que está providenciando

a contratação de servidores para atuar no Programa,
tal providência.
comprovassem
que
documentos
porém não apresentou

Conforme prevê o artigo 43, da Resolução/CD/FNDB nº 38/2009, de l6/7/2009,

e

alterações posteriores, as Entidades Executoras que possuam escolas contempladas com recursos do
Programa Mais Educação, devem ofertar no mínimo três refeições diárias, além de contar com os
seguintes requisitos previstos no artigo 41 do mesmo normativo:
a) ter nutricionista que assuma a responsabilidade técnica do Progranm;
b) possuir cozinhas e refeitórios adequados para o fornecimento de, no mínimo, 3 (três)

refeições diárias;
Os processos de pagamentos da Prefeitura não foram apresentados na totalidade restando
despesas a comprovar, de acordo com subitem 5.1. deste Relatório de Auditoria, fato que impossibilita
levantar se a ausência de oferta de três refeições diárias aos alunos contemplados foi causada pela falta de

condições adequadas das escolas ou
os alunos do Mais Educação.

se não houve a

aquisição

e

distribuição de gêneros alimentícios para

|

|
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Portanto, mantém-se a constatação com a ressalva de que os débitos comprovados da
conta específlca do Programa foram utilizados para o pagamento de gêneros alimentícios.
5.10 Descentralização dos recursos para a aquisição de gêneros alimentícios da

agricultura familiar.
Fato:

A Prefeitura de Macapá/AP realiza a escolarização de 30% dos recursos do Programa às
escolas da rede para aquisição de gêneros alimentícios da agriCultura familiar, fato não previsto nos
normativos do Programa.
Evidências:
Extratos Bancários da conta corrente nº 63.630, agência 3575, Banco do Brasil S.A.

Manifestação da entidade:
SA nº 022-005/2014, de 29/04/2014, a
Secretaria Municipal de Educação de MacapáfAP, apresentou por meio de documento sem número, de 30
de abril de 2014, & seguintejustif'lcatíva:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria

—

irsrmamos que a descentralização do recurso para aquisição da merenda éfez'ta com
apenas os 30% da contra partida pela prefeitura e o resfanle que equivale a 70% é
realizado através de pregão eletrônico para atendimento das seguinte modalidades:
Alimentação AEE. Pré-Escolar, Quilombola, Fundamental. Creche e EJA. Informamos
ainda que estamos respaldados pela resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 em seu
Art. 20, inciso

1.

Análise da equipe:

A deSpeíto da alegação da Prefeitura do Município de Macapá/AP de que a
descentralização dos recursos para a aquisição de gêneros da agricultura familiar é feita utilizando apenas
recursos da contrapartida do município foram identificados débitos na conta corrente nº 63.630, agencia
3575, Banco do Brasil SA. específica do Programa para os caixas escolares, conforme listagem de ordens
bancárias apresentadas em atendimento à solicitação de Auditoria nº 022—004/20 14, de 24/04/2014, para a
execução de despesas com gêneros da agricultura familiar.

Ainda segundo a justificativa do Município (le que a execução mencionada estaria
respaldada pelo inciso I, do artigo 20 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 16/06/2013 e alterações
posteriores, cabe esclarecer que O referido artigo trata da forma de aquisição dos gêneros alimentícios da
agricultura familiar por meio de chamada pública e que a respeito da realização deste procedimento não
foram evidênciadas impropriedades.
Ademais, o artigo 24 da Resolução supracitada determina que 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 conmnidades quilombolas.

A.)
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Ao descentralizar 30% (trinta porcento) dos recursos do Programa, a Prefeitura impede a
aquisição de patamares mais altos deste segmento O que, se não contraria, possibilita o alcance apenas do
mínimo estabelecido pela resolução.
A Prefeitura não apresentou as prestações de contas dos recursos descentralizados, na
toiaiidade, indicando descontrofe dos processos, as contas das Unidades Escolares não são alcançadas
pelo acordo FNDE e Bancos preconizado no inciso IX da resolução 26, acarretando cobrança de taxas e
emolumentos bancários, e o total de aquisição de gêneros da agricultura familiar ficou em 20%, no
exercício de 2013, portanto, inferior ao estabelecido na resolução, sem que haja levantamento da
Prefeitura sobre a efetividade destes gastos.
Dessa forma, mantém-se a constatação cabendo à área Fmalística do FNDE avaliar
pertinência da descentralização na forma ocorrida.
6.

a

Conclusão:

6.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em itens
específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando adiante as respectivas
recomendações e encaminhamentos propostos:

~

Nas constatações referentes aos subitens 1.1 a 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 e 5,3 a 5.10 foram
verificadas impropriedades na operacionalização dos Programas, que merecem atuação das Diretorias
técnica desta autarquia.
Nas constatações referentes aos subitens 5.1 e 5.2 foi verificado prejuízo ao erário,
devendo os responsáveis serem diligenciados a regularizar a situação.
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. Recomendações:
7.1

.

Sl“.,

A DIATA

CPF nº ..755.042-l,
7.1.1. diligencíar 0
Prefeito de Macapá/AP, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, & título de débito, os
valores originais impugnados de R$ 2.784.851,40 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) e R$ 66,00 (sessenta e seis reais), acrescidos de
juros e correção monetária aplicados a partir das (latas constantes no quadro evidência da constatação do
subitem Sl. 8 da data de 31/01/2013 para a constatação 5.2. Para o cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http:/Icontasi'cu.gov.br/debíto/Web/Debito/CalcuíoDeDebito.faces", lançando o
débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
1
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"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicarjuros" e lançada no campo "Data atualização"
data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de
Recolhimento da União - GRU, preenchido no sitio virtual do Tesouro Nacional
a

(https://c0nsulta.tesouro.fazendagov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados: UG/Gestão
153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência 21219.80.01.
Caso não haja o atendimento, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira DlFlN, para conhecimento
—

e

providências pertinentes, conforme subitern(ns) 5.1, 5.2.
7.2.

Á DIRAE - para orientar & PREF MUN DE MACA PA/AP

7.2.1. a cumprir os prazos estabelecidos pelo Programa quanto
CACS/FUNDEB, conforme subitem(ns) 1.1.

à

regularização do

7.2.2. a envidar esforços para garantir a manutenção dos veículos destinados ao
transporte dos alunos, bem como observar o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro quanto as
condições exigidas para circulação dos veículos de transporte do escolar, conforme subitem(ns) 1.2.

7.2.3.

a

observar as normas estabeiecidas no Programa quanto a correta

identificação da documentação comprobatória das despesas, conforme subitem(ns) 1.3.
7.2.4. a envidar esforços para garantir
conforme subitem(ns) 1.4.

a atuação

eficiente do CACS/FUNDEB,

7.2.5. observar a legísiação vigente quanto a regulamentação do uso da frota
própria dos veículos destinados ao transporte do escolar, conforme subitern(ns) 1.5.
21

7.2.6. a contratar seguro obrigatório dos veículos (le sua frota própria destinados ao
atendimento do transporte do escolar, conforme subite1n(ns) 1.6.

7.2.7. a observar o que determina as normas regulamentares do PNAE quanto à
realização de despesas incompatíveis com objeto do Programa, conforme subitem(ns) 5.2.

7.2.8. adequar as condições de armazenamento e estocagem de gêneros
alimentícios, bem como as condições higiênicas dos locais de preparo e manuseio de alimentos nas
escolas, conforme subitem(ns) 5.3.
7.2.9. observar as atribuições do nutricionista, responsável técnico e da equipe
técnica do PNAE, quanto ao acompanhamento da execução do Programa, desde a aquisição até a
distribuiçãoídos gêneros alimentícios, contribuindo para a melhora contínua do preparo e manuseio dos
—

alimentos ofertados à clientela do Programa, em especial, aos parâmetros numéricos estabelecidos na
Resolução CFN 465/2010, conforme subitem(ns) 5.4.
7.2.10. empreender esforços no sentido de fornecer infraestrutura adequada e
necessária ao desenvolvimento das atividades do CAE, tais como: equipamentos, materiais de expediente
e transporte,;conforme subitemúrs) 5.5.
7. 2.

FNDE de acordo com

]] .identifrcar

os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do

a Resolução do Programa e a legislação pertinente,

conforme subitemúrs) 5.6.

1

(a

tº

.º

f

R

A

N»

1

WON/PREP MUN DE MACAPA

J/
";

fr,/1,69”;
,

24

\U)

“271%;n

à já“

7.2.12. Observar para que os processos referentes à aquisição de gêneros
alimentícios tenham por base o cardápio elaborado pelo nutricionista habilitado e providenciar para que
este ﬁgure como parte integrante do procedimento administrativo, inclusive das chamadas públicas,
conforme subitenKns) 5.7.
7.2. [3. implementar medidas saneadoras com vistas a atender o que determina as
normas regulamentares do PNAE, quanto a abertura das contas correntes das Unidades Escolares
pertencentes a rede municipal de ensino, para despesas com gêneros alimentícios, verificando a
pertinência da forma de descentralização utilizada pela Prefeitura, conforme subitem(ns) 5.10, 5.8.

7.2.14. observar os preceitos da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 2] de julho de
2009, e alterações posteriores, quanto à execução do Programa Mais Educação e a oferta de no minimo 03
(refeições) para o alunado do Programa, conforme subitem(ns) 5.9.
7.3. A DIGAP

7.3.l. para orientar a Prefeitura Municipal de Macapá/AP a utilizar os recursos
repassados à conta do PAR dentro do cronograma estabelecido e nas ações contempladas nos Termos de
Compromissos, conforme subitem(ns) 3.1.
7.3.2. a orientar a Prefeitura Municipal de Macapá/AP a utilizar os recursos
repassados à conta do Programa nas subações contempladas no Termo de Compromisso assinado,

...ººnforme,subitemtns)

4!

__

7.4. A CGAUX
7.4. [. encaminhar o assunto tratado neste relatório, referente ao Programa de A poio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos PEJA, para a Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e inclusão - SECADI/MEC, com vistas a subsidiar
—

diagnóstico dos fatores que influenciam o não alcance da meta acordada, evitando falhas futuras na
execução física do Programa, conforme subitem(ns) 2.1.

8.

Encaminhamento:

8.1. à Divisão de Apoio Técnico—Administrativo
solicitação contida no subitem 7,1.

—

DIATA, para atendimento

da

8.2. à Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE, para conhecimento e comunicação à

COAUD, no prazo máximo de 30 dias,

das providências adotadas em relação às recomendações contidas

no subitem 7.2.

8.3. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP, para
conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em
relação às recomendações contidas no subitem 7.3.

CGAUX, para conhecimento e
8.4. a Coordenação—Geral de Bolsas e Auxílios
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às
—

I

.-
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recomendações contidas no subitem 7.4.
8.5. Coordenação de Auditoria COAUD, para acompanhar as recomendações à DIRA E,
contidas no subitem 7.2, & DIGAP, contidas no subitem 7.3. e à CGAUX, contidas no subitem 7.4.
—

8,6. à Controladoria Geral da União - CGU/PR, em atendimento ao disposto nos art. Sº
'
9º da IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

8.7. à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização

Educação

—

SECADI/MEC, para conhecimento, subitens

e

e

Diversidade do Ministério da

2.1 e 2.2;

8.8. ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de
Macapá CACSIFUNDEB, para conhecimento e providências cabíveis, subitens 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1 e
—

2.2;
8.9. à Prefeitura Municipal de Macapá/AP, para conhecimento e providências cabíveis.

Em 09/05/2014

~
~

COAM B/CGAM llDLRA'

~

COM/AV/CGPAE/DIRAE
I

~
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 14/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas
papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da COF IC para anuência.

Em

e

estão suportadas em

_ÁL/Qí/Gª/Aº (ºf

Chefe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

1

?O!

A.) é]

(

Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, para corduecimento.

// r
Bmw VÁ //Ú//Ã/
ª

.

,

Auditor-Chefe

Ciente.
Retorne—se à

Em

Auditoria Interna para adoção das recomendações sugeridas.

ÁL/LL/czf

_

Presidente
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