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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
'

_

Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 47/2014

PREF MUN DE TERESINA/PI

Auditoria realizada nos Programas/Convênios financiados com recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em
cumprimento ao Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna PAINT/2014. Forum
—

po=e

examinadas no período de 17

a 28 de

novembro de 2014 as seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício 2013;
Analisado
—

—

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE— exercício 2013;
Transferência a Estado e Município PBA TD - exercício 2013;
—

Anªlisadº Pºrf
-

PROJOVEM Urbano

-

TD

-

exercício 2013 ;

Analisadº pºr:
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
Adultos - PBJA, exercício 2013,Anansado pol—=
-

-

'

à

Educação de Jovens e

Plano de Ação Articulada PAR TD (Aquisição de ônibus Escolar, Educação Inclusiva,
Mobiliário e Equipamento para o PROINFÁNClA) - exercício 2013;
Analisados por:
»

1. TRANSFERÉNCIA A ESTADO E

MUNICIPIOS PBA

—

TD

—

exercício

2013

Objeto do Programa: Trahsferência automática de recursos financeiros, em
caráter suplementar, aos Estados, ao DF e aos Municípios, e no pagamento de bolsas aos
alfabetizadores, aos coordenadores de turmas e aos tradutores intérpretes de LIBRAS
visando à universalização do ensino fundamental por meio de ações de alfabetização de
jovens e adultos e de seu respectivo apoio contemplando a formação inicial e continuada de
alfabetizadores da rede pública

e

educadores populares,

e

do atendimento educacional.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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Montante dos recursos financeiros:R$ 104.300,35
Extensão dos exames:
Analísada & importância de R$ 14.998,35correspondente ao total de
débitos em 2013 da conta específica do Programa, utilizados para pagamentos de restos a
pagar de despesas realizadas em 2012.

Informação:
Em 2013, o total da receita foi de R$ 294.956,81, composta do saldo do
exercício anterior (R$ 167.608,97), de recursos transferidos pelo FNDE (R$ 104.300,35), de
devoluções de recursos para conta específica do Programa a título de contrapartida
(R$ 10.713,34) e de rendimentos de aplicação financeira (R$ 12.334,15). Daquele total de
receita foi utilizado para pagamentos de restos a pagar a importância de R$ 14.998,35,
ficando de saldo para o exercício seguinte 'o valor de R$ 279.958,46.

Durante os trabalhos de fiscalização in 1000 não foram encontradas evidências
de impropriedades e/ou irregularidades na execução do Programa Brasil Alfabetizado PEA.
—

Constatações:
1.1 Não se aplica.

Fato:
Não se aplica.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

2. 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 de transferência:Repasse Direto

N

Montante dos recursos fínanceiros:R$ 1.192.390,21
.
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exames:

Analisada a importância de R$ 902.790,00, correspondente ao total
de pagamentos realizados com recursos da conta específica do Programa, no exercício de
2013, Ademais, teve-se atenção na verificação de reincidências das constatações apontadas
no, Relatório de Auditoria nº 27/2009 - Prefeitura Municipal de Teresina/Pl referentes ao
—

PNATE.

Constatações:
2.1 Falhas na formalização do procedimento administrativo.

Fato:
administrativos que formaliZaram a contratação de serviços para
o transporte de escolares por meio de inexigibilidade de licitação apresentou a seguinte
falha: ausência de publicação da inexigibilidade de licitação na imprensa oficial.
Os processos

Evidências:
__

Ausência de cópia dos documentos entre as páginas iniciais e finais dos
e 44. 0645/2013 que formalizaram as lnexigibilidades de

,

Processos nºs 042.1999/2011
Licitação.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 055—002/2014, de 20/11/14., a
Prefeitura do Municipio de Teresina/PI encaminhou por meio do Ofício nº 2.77914/GAB.SME, de 28/11/14, a seguintejustiﬁcativa:

Sobre a publicação da inexigibilidade de licitação, o Tribunal de
Contas da União TCU, assevera que "em casos específicos de contratação
direta, é devida a publicação do ato de ratificação de dispensa ou de
inexigibilidade para eficácia do ato, conforme disposições dos arts. 24, incisos
Hi a XXIV, 25 e 26 da Lei 8666/1993. Mas, não e' necessária a publicação do
extrato do contrato. Devem ser evitadas duas publicações de igual assunto e
gasto desnecessário para a Administração". Assim, fazemos prova (anexo V)
da publicação do Contrato nº 020/2013, no Diário Oficial do Municipio - DOM,
nº 1.529, de, 19 de junho de 2013, restando suprida a questão da publicação
para eficácia do ato administrativo.
—

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elitie a constatação; pois, do trecho nela
transcrito, infere—se que é obrigatória a publicação do ato de ratificação da inexigibilidade
de licitação enquanto que a publicação do extrato do contrato é desnecessária. Portanto, o
fato constatado contraria o disposto no caput do art. 26 da Lei de Licitações nº 8.666/93, o
qual estabelece que as situações de inexigibilidade, necessariamente justificadas, deverão
ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos
A

“
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Ademais, deve ser registrado a reincidência dessa impropriedade por parte
da Entidade, pois essa constatação foi apontada no subitem 3.4 (Ausência de publicação da
inexigibilidade de licitação) do Relatório de Auditoria nº 27/2009 - Prefeitura Municipal de

Teresina/PI.
2.2 Realização de despesas sem o devido procedimento

licitatório.

Fato:
A Prefeitura contratou a prestação de serviços de fornecimento de créditos
eletrônicos de vales transporte a serem creditados em cartões intitulados de “Mais Fácil"
para serem usados pelos beneficiários do PNATE em ônibus do sistema de transporte
coletivo do municipio. Essa contratação ocorreu por meio de inexigibilidade de licitação,
fundamentada nos termos do inciso l do art. 25 da Lei 8.666/93, com declaração de que o
prestador de serviços a ser contratado era detentor de exclusividade da distribuição e venda
dos vales transporte. No entanto, a documentação que da suporte a liquidação das despesas
e os relatórios de acompanhamento e fiscalização do CAOS/FUNDEB demonstram que os
Serviços foram prestados em ônibus específicos para o transporte de escolares e não nos
ônibus do sistema de transporte coletivo do município, utilizando os créditos eletrônicos a
serem fornecidos.

Portanto, diante dos serviços que efetivamente foram prestados,
licitação foi indevida.

a

inexigibilidade da

Evidências:
Pareceres jurídicos nºs 45/2011 e 135/2013, Contratos nºs 073/2011
020/2013, amostra dos Controles de Frequência no Transporte Escolar - Abril/2013
Relatórios de Vistoria em Transporte do Escolar CAOS/FUNDEB.

e

e

—

Manifestação da entidade-.
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 055—002/2014, de 20/11/14, a

Prefeitura do Municipio de Teresina/PI encaminhou por meio do Ofício nº 2.77914/GAB.SME, de 28/11/14, a seguinte justificativa:

Ratificamos as informações de que esta Prefeitura de Teresina,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, contrata, desde a criação do
PNATE, a prestação de serviços de fornecimento de vale transporte, hoje
créditos eletrônicos, com o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - SETUT, fornecedor exclusivo,.
para atender os escolares da Rede Pública Municipal de. Ensino, nos termos
da alínea "d”, do art, 15, do Resolução 71912, de 17 de março de 2011.

Ocorre que, com o objetivo de garantir a efetividade na
prestação dos serviços do transporte escolar, a frequência, a pontualidade e a
permanência dos alunos nas Escolas da Rede Pública MunicipaLQª
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responsabilidade legal deste Município, optou-se em não entregar
diretamente ao aluno, ou seu responsável, o vale-transporte, uma vez que o
sistema de transporte coletivo do município não atende às rotas específicas
das Escolas da Rede Pública, piincipalmente, as rotas da zona rural, que são
muito complexas e ainda em razão da grande probabilidade de utilização
irregular, por meio do aluno ou responsável, do vale-transporte e ate'. mesmo o
risco do aluno não frequentar a Escolar ou frequentar parcialmente em razão
da defasagem de linhas regulares de transporte coletivo.

,

Todavia, informamos que o gestor atual da Secretaria M unicipal
de Educação, que assumiu em junho/2013, ao constatar a referida situação,
determinou que fossem tomadas todas as providências para a elaboração e
realização do devido procedimento licitatório para a contratação de empresas
especializadas na prestação de serviços de locação de veículos para o
transporte escolar da Rede Pública de Teresina (anexo IV), hoje em fase de
elaboração do Edital de Licitação na Secretaria Municipal de

Administração

Recursos Humanos - SEMA, Secretaria responsável pela
realização das licitações do Município (grifo deles).

Análiseda
A0
a0 responsável

e

equip_e:____

__

justificar que o vale—transporte não era entregue diretamente ao aluno ou
por este, tendo como um dos argumentos o fato de que o sistema de

transporte coletivo do município não atende às rotas específicas das escolas da rede pública
principalmente, as rotas da zona rural, a manifestação corrobora a constatação.

e,

Ao rebecer serviços específicos de transporte de escolares no lugar de vale"
transporte para serem usados no sistema de transporte coletivo do município, o ente deveria
ter licitato & contratação de terceiros para prestar aqueles serviços, conforme determina o
art. 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o qual estabelece que as compras e serviços, quando
contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas nessa Lei.

Portanto, fica mantida a constatação, com a ressalva de que as medidas
informadas pelo município são pertinentes e poderão atender os apontamentos desta
Auditoria, assim que forem efetivamente implementadas.
2.3 Veiculos em condições inadequadas para 0 transporte de escolares.

Fato:
No exercício de 2013, alguns veículos não atendiam às disposições do Código
Trânsito Brasileiro para o transporte do escolar, sendo que foram constatadas as
seguintes impropriedades: ausência de acessórios de segurança, como o extintor de
incêndios, velocímetro, tacógrafo e cintos de segurança, pneus bastante desgastados;
ausência do distico ESCOLAR; sinaleiias e assentos avariados, avarias na lanternagem e
relatos de superlotação
de

Evidências:

//
1/)
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Relatórios de visitas ao transporte do escolar realizadas pela Câmara de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em 17/05/13, 24/05//13, 28/05/13,
05/06/13, 07/06/13, 12/06/13, 19/06/13, 21/06/13 e 25/06/13, com anexos contendo
fotografias das situações dos veículos inspecionados.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 055-002/2014, de 20/11/14, a
Prefeitura do Município de Teresina/Pi encaminhou por meio do Ofício nº 2.779—
14/GAB.SME, de 28/11/14, a seguinte justificativa:

Considerando que a Prefeitura Municipal de Teresina, por meio
da Secretaria Municipal de Educação somente realiza o controle,
acompanhamento e fiscalização dos veículos, vez que não possui relação
contratual com as empresas, acionou a Superintendência Municipal de
Transporte e Trânsito STRANS/PI, (anexo I), para que esta realizasse, no
periodo adequado, a fiscalização de vistoria dos veículos, que prestam
serviços de transporte escolar nas zonas urbana e rural do município de
Teresina, em obediência aos padrões exigidos na Resolução nº 18, de 19 de
—

junhode 2012, do FNDE/MEC.e do GUIA DE TRANSPORTE ESCOLAR,

.

onde determina ,que "além das vistorias normais'do Detran, o veículo que
transporta alimos precisa fazer mais duas vistorias especiais ( uma em janeiro
e outra em julho), para verificação especifica dos itens de segurança para
transporte escolar“ (grifo deles).

—

Além disso, foram enviadas solicitações (anexo II), nos mesmos
termos, diretamente para as empresas que prestam serviços de transporte
escolar, todavia, não foramgeradas notificações, nem outras sanções, pois
não se trata de prestação de sen/{cos contratada por esta Secretaria, e sim,
realizada diretamente com o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA - SETUT, que possui Contrato nº
020/2013 (anexo IH) com esta Secretaria Municipal de Educação.

Análise

da.

equipe:

Considerando que a justificativa não contesta a constatação e as situações
narradas estão em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro para o
transporte do escolar, defenidas pelo art, 136 da Lei nº 9.503, de 23/09/97 - Código de
Trânsito Brasileiro, e que a adoção dessa lei é exigida pelo disposto na alínea ”a" do inciso II
do art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011, permanece a constatação.
A constatação poderia ter sido parcialmente evitada e pode ser sanada, haja
vista o fato apontado no subitem 5.5 deste Relatório, relativo aos veículos adquiridos com
recursos PAR.
3. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2013

Municípios

e

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados
Distrito Federal, destinados exclusivamente a aquisição de gêneroªÃ

“till:,
.“

.
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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
alimentares.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 9.503.052,00
Extensão dos exames:
Foi efetuada a conciliação bancária da totalidade dos recursos financeiros,
à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE,
exercício de 2013, bem como foram Visitadas 40 escolas municipais de um total de 303 da
rede pública (13%), com O intuito de verificar as condições de estocagem, de
preparo/Inaimseio de alimentos e condições higiênico—sanitárias até o seu consumo final
pelos alunos atendidos pelo Programa. AS escolas Visitas foram as seguintes:

transferidos pelo FNDE

EM. MURILO
BRAGA

—

EM. DELMIRA
COELHO MACHADO

.

Egª,/[AR
SANDES

DE

%%%&

ÉÉIBFÉÉESRRA
ª I

IÉÉÉÉÃÉDENOR

EM. MARIANO
ALVES DE
CARVALHO

EM. PROFESSOR
ALCIDES LEERE

EM. OSCAR

.
EM. SANTA
.

EM. DOM
HELDER
CAMARA

,

EM. SIMOES

EM. PROFESSORA

ªgiª
'

-

'

ABREU

,

FE

EM. SANTA MARIA

CAVALCANTES

EM. NOVA BRAsILIA

EMILIO
FALCAO

FlLHO

ANA BUGYJA BRITO

JOSE CARLOS

EM. JOÃO

.

ZÉLIA

EM. PROFESSOR

URUGUAI
'

EM. POETA L. SILVA
C.M.E.I. LUIZ
GONZAGA PIRES

EM. NOE
FORTES

EM. JOSE OMATI

EM. VALTER
ALENCAR

EM. MARCÍLIO

.,

,

FLAVIO RANGEL

EM.

EM. LINDAMIR
LIMA

EM. MINISTRO
RUBENS LUDWIG

CLODOALDO
FREITAS

EM. TIA LUNALVA

EM. TORQUATO

EM. ALTINA

EM. BARJAS

EM

NETO

CASTELO BRANCO

NEGRI

EM. RAIMUNDO

EM. J’OSE IVAN

CMEI.

FILHO

TEREZINHA I

ADAO

[EM JOCA VIEIRAJIEM.

LIMOEIRO

sÃo»
SEBASTIAO

SANTA EM. MANOEL
ALVES DE OLIVEIRA

EM. PIRIPIRI

EM. CEL. BOA VISTA

Constatações:

/
“
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3.1 Número mínimo de nutricionistas
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao

estabelecidº pelo

Fato:
Para atender a um total de 97.065 alunos em 2013 e 94.944 alunos em 2014,
matriculados na educação básica na rede municipal de ensino, a Prefeitura Municipal
dispunha/dispõe de sete nutricionistas (QT), sendo uma responsável técnica (RT). Porém,
conforme a Resolução CFN 465/2010, para uma quantidade acima de 5.000 alunos na
educação básica deve ser seguido o quantitativo de: 1 RT+ 3 QT+ 1 QT & cada fração de

.

;

2.500 alunos.

Evidências:
Sistema de Cadastro de Nutricionistas do' PNAE » SISNUTRI, e quadro
demonstratívo com o número de alunos e equipe de nutrição fornecido pela Secretaria
Municipal de Educação.

5

Manifestação da entidade:

“

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 055—007/2014, de 26/11/2014, a

Prefeitura Municipal de Teresina, por meio do Ofício nº 2.780-14/GAB/SEMEC, de
28/11/2014, apresentou o seguinte esclarecimento:

Conforme Lei nº 1194 7/2009 e Resolução CD/FNDE/NºZõ/ZOIB, Art. 12, HEX
deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho profissional e
cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por
escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010, para isso a Prefeitura
Municipal de Teresina envidará esforços para atender gradativamente a
referida demanda com a contratação de pessoal, o que necessitará de
concurso e disponibilidade financeira para este fim, com o objetivo de
possibilitar o pleno desempenho das atividades profissionais e a garantia da
assistência, segurança alimentar e nutricional dos escolares.

:

Análise da equipe:

justificativa confirma

a insuficiência no quadro de nutricionistas que
acompanham a execução do Programa. Apesar de a Prefeitura ter informado que envidará
esforços para atender gradativamente a referida demanda, mantém-se a constatação, pois o
5 29 do art. 12, da Resolução 26 de 17 dejunho de 2013, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 465, do Conselho Federal de Nutrição, e suas substituições, estabelece a
obrigatoriedade de a Entidade Executora dar condições suficientes e adequadas de trabalho

A

para

o

profissional nutricionista, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos

recomendados de nutricionista por escolar.

Conforme dispõe o art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010, consideram-se,
para fms desta Resolução, os seguintes parâmetros numéricos mínimos de referência,
pork?i
entidade executora, para a educação básica:
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Nº de alunos

Carga horária TÉCNICA;—
mínima semanal
“recomendada

Nº Nutricionistas
~

~

Até 500

JERT

501 a 1.000

jb

RT +

”30 horas
1

QT

][30 horas

1001 a 2500

1

RT + 2 QT

30 horas

2.501 a 5.000

1

RT + 3 QT

30 horas

Acima de
5.000

1 RT + 3 OT 9 + 01 QT
fração de 2.500 alunos
~

&

cada

,
30 hozas
~

~
~

Dessa forma, permanece a constatação.

3.2 Condições inadequadas para armazenamento, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

.

Fato:
Foram visitadas quarenta escolas municipais com o intuito de verificar as
Condiçõçsde estocagem, dgpreparo/manuseio devalímentos e condições higiênico-sanitárias
até o seu consumo final pelos alunos atendidos pelo Programa. Notou-se que na maioria das
escolas os depósitos são pequenos, abafados (sem ventilação), e as janelas não possuem
proteção de telas contra vetores, pragas, etc. Verificou—se também que os ambientes de
preparo/ manuseio de alimentos são extremamente quentes, fato de reclamações de todas as
merendeiras. Não foram encontradas situações de falta de higiene. Nos pequenos espaços
das cozinhas e depósitos (com algumas exceções), foi veríflcado que junto aos alimentos
outros equipamentos eram guardados: botijões de gás, panelas, caixas de papelão.
Verificou-se também que os botijões de gás em uso estão no mesmo ambiente físico do fogão
industrial (um ao iado do outro). Verificowse também a ausência de refeitório na maioria
das escolas.

Evidências:
Visitas e fotos das seguintes escolas: BM. MURILO BRAGA, EM. DELMIRA
COELHO MACHADO, EM. PROFESSOR JOSÉ CARLOS, C.M.E.I ZÉLIA GATTAI,
E.MBEZERRA DE MENESES, EM. NOVA BRASÍLIA, EM. CLIDENOR FREITAS, EM,
MARIANO ALVES DE CARVALHO, EM. POETA L. SILVA, EM. SIMÓES FILHO, EAM.
PROFESSOR ALCIDES LEBRE, C.M.E.I. LUIZ GONZAGA PIRES, EM. VALDEMAR
SANDES, EM. JOÃO EMÍLIO FALCÃO, EM. DOM HELDER CÁMARA, EM. JOSÉ AUTO DE
ABREU, EM. PROFESSORA ANA BUGYJA BRITO, EM. SANTA FE, EM. NOÉ FORTES.
EM. JOSÉ OMATI, EM OSCAR CAVALCANTES, EM. SANTA MARIA URUGUAI, EM.
VALTER ALENCAR, EM. MARCÍLIO FLÁVIO RANGEL, EM. LINDAMIR LIMA, EM.
MINISTRO RUBENS LUDWIG, EM. CLODOALDO FREITAS, EM. TIA LUNALVA, EM.
TORQUATO NETO, EM. ALTINA CASTELO BRANCO, EM. BARJAS NEGRI, EM. sÃo
SEBASTIÃO, EM. RAIMUNDO ADÃO, EM. JOSÉ IVAN FILHO, C.M.E.I. SANTA
TEREZINHA L EM. MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, EM. JOCA VIEIRA, EM. LIMOEIRO,

EM. PIRlPIRL

e

EM. CEL. BOA VISTA.
cí/
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alimentação

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação-de Auditoria nº 055—007/2014, de 26/11/2014, a

Prefeitura Municipal de Teresina, por meio do Ofício nº 2.780—14/GAB/SEMEC, de
28/11/2014, apresentou o seguinte esclarecimento:

Diante dos fatos, a Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Secretaria
Municipal de Educação além das melhorias recentemente realizadas mºª

~~
Ã
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estrutura física das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino,
providenciará um projeto de reestruturação das instalações físicas e cantinas,
depósitos e construções de refeitórios, de forma gradativa, objetivando
atender as condições mínimas para o fornecimento de refeições diárias aos
escolares.

Outrossim, esta Secretaria elaborou um Manual de orientações do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (anexo [I) e enviou para todas as 303
(trezentos e três) Escolas da Rede Pública, para tentar evitar o uso
inadequado dos depósitos, e que diante da presente constatação notijicaremos
os gestores escolares para as devidas correções.

Análise da equipe:
Conforme 0 § 49 do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013,
cabe às EB adotarem medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade, com
adequadas condições higiênicas e sanitárias, bem como o transporte, estocagem e
preparo/manuseio até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

Embora a justificativa apresentada aponte no sentido de que as melhorias
estruturais quanto ao armazenamento dos alimentos estão sendo implementadas, a
constatação deve ser mantida e posteriores fiscalizações/111011itoramentos devem verificar a
evolução na estocagem e preparo da alimentação escolar.
4. 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 jovens e adultos, em cursos presenciais com
avaliação no processo, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante'dos recursos financeiross' 1.090.277,50
Extensão dos exames:
Analisada a totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa de Apoio ao Sistema Ensino para atendimento ao EJA PEJA, exercício
—

2013.

Constatações:
4.1 Inexecução das ações do Programa PEjA.

Fato:
A entidade não executou as ações do Programa de Apoio ao Sistema Ensino
para atendimento ao EJA - PEJA, exercício 2013.

.
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Evidências:

Extratos da movimentação bancária na conta específica do programa.
Ausência de documentação.

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Teresina/PI, por meio do Ofício nº 2.69314/GAB/SEMEC, de 24/11/2014, apresentou a seguinte justificativa:

Considerando os trabalhos de auditoria nesta Secretaria vimos atender,
tempestivamente, à Solicitação de Auditoria S.A. Nº 055-001/2014:

Município de Teresina tem vivenciado, ano após ano, uma crescente
queda nas matriculas da Educação de Jovens e Adultos EJA, anexo 1, que
retrata as matrículas da Modalidade EJA da rede pública municipal de ensino
de Teresina no periodo de 1999 a 2013 e, apesar dos esforços empreendidos
pela Prefeitura Municipal de Teresina PMT e pela Secretaria Municipal de
Educação - SEMEC para reverter esse cenário, como inserção de campanhas
publicitárias na Internet (vide matérias publicadas no site da SEMEC em
anexo)/na programação das emissoras de TV e rádio-slocais'e serviço de
carros de som para divulgação“ da matrícula na EJA, bem como 0 envolvimento
de entidades representativas da sociedade civil, tais como representantes de
igrejas, associações de moradores, grêmios, agentes comunitários na
mobilização do público alvo, essas ações têm—se mostrado ineficientes para
ampliação das matrículas (anexo II -Atas das reuniões realizadas nas Escolas
Municipais Torquato Neto e Nelson do Amaral Sobreira);
a - O

—

—

Ademais consta no Sistema Integrado de Monitoramento da Educação
SIMEC, na aba do Programa PEJA, uma nota com o seguinte texto: ”Este
município não está apto a realizar esta adesão. Constituindo-se, por meio da
versão preliminar do censo escolar 2013, que nesse ano houve redução das
matrículas, em comparação ao ano de 2012", conforme print da tela anexo
b

-

—

—

'

III;

.

Diante da não utilização dos recursos disponibilizados para o PEJA,
exercicio 2013, objeto dessa Auditoria, a PMT realizará a devolução dos
recursos devidamente corrigidos conforme aplicação no mercado financeiro,
uma vez que a análise da situação acima exposta permite concluir que não há
possibilidade de execução das ações previstas na Resolução Nº 48, de
c

-

02/10/2012.

Análise da equipe:
A inexecução das ações do Programa PEJA contraria o Art. 39,
Resolução CD/FNDE/nº 48, de 02 de outubro de 2012:

Art.

§

único, da

39 São

beneficiários da transferência de recursos financeiros para as
novas turmas de EJA as pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o “Gt

é/
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ensino fundamental ou médio. Para matriculas em novas turmas de EJA terão
priozidade os egressos do Programa Brasil Alfabetizado, as populações do
campo as comunidades quilombolas, os povos indígenas e as pessoas que
cumprem pena em unidades prisionais.

Paiágiafo único Novas turmas de EJA para os efeitos desta Resolução, são
aquelas que atendam às seguintes condições:

I - sejam oferecidas

em estabelecimentos educacionais públicos, de acordo
3‘7 da Lei n—9” (ºf—le'- de 20 de dezembro de 1996-

com o que estabelece o att

II - sejam cadastradas

em sistema específico mantido pelo Ministério da
Educação, no qual serão informados os dados da nova turma e a data
de início de seu funcionamento (grifo nosso).
A Entidade foi instada a justificar, por meio de relatório circunstanciado, a
inexecução dasações do Programa, não obstante a adesão ao programa em 2012, ocasião
na qual—foi informado a suficiência de pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o
ensino fundamental ou médio, matriculados em novas turmas de EJA e, na época, não
cadastrados no Censo Escolar 2012, pré—requisitos à época que habilitava a Entidade a
concluir o Termo de Ades-ão, e também,—o fator— determinante ao recebimento dos recursos,—
conforme citado no Anexo III Orientações Gerais, da Resolução nº 48, de 2 de Outubro de
2012:

—

-

—

”somente os entes federados que concluíram a adesão no prazo estipulado e
informaram a quantidade de novas matrículas para os públicos prioritários,
foram beneficiados com os recursos repassados em dezembro/2012".
A Prefeitura Municipal de Teresina/Pl, informa que várias tratativas por meio
de campanhas publicitárias e junto a entidades representativas foram adotadas no sentido
de mobilização do público alvo com vista à formação de formar novaas turmas do FEIA,
contudo, sem êxito. Em virtude da ausência de clientela, em sua justificativa a entidade
manifesta a intenção de devolver os recursos, atualmente aplicados em caderneta de
poupança, na forma da legislação vigente. A medida sugerida pela Entidade revela-se, a
priori, & opção mais adequada frente à ausência de clientela para formação de novas
turmas.

Por oportuno, a situação que se apresenta traz à luz a necessidade de
controles dos órgãos que aprovam os projetos pedagógicos, com vistas a
avaliar a oportunidade e eficácia dos repasses realizados no final de exercícios, em especial
no que se refere ao programa em comento haja vista que a clientela excepcional, alvo desta

aprimorar

os

ação do PEJA é absorvida em outros ações do mesmo Programa.

Dessa forma, em vista da afirmativa que a Entidade procederá a devolução
dos recursos, tal medida deverá ser acompanhada e comprovada pela área técnica do
MEC/FNDE responsável pela gestão do programa.

5. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2013

n-

-

TRANSFERÉNCIA DIRETA
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Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de ônibus escolares,
materiais didáticos relacionados à educação inclusiva, e equipamentos e mobiliário
relacionados ao Proinfância.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 2.725.879,24
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Plano de Ações Articuladas, para execução das ações relacionadas à
aquisição de ônibus escolares, materiais didáticos relacionados à educação inclusiva, e
equipamentos e mobiliários relacionados ao Proiufância,

Informação:
Plano de Ações Articuladas

-

PAR, Ação Educação Inclusiva,

exercício

2013.
Em 2013, o total da.-.receita-foi de R$ 184.934,69, referente ao recurso—
transferido pelo FNDE em 14/08/2013. Relativo à execução do objeto do Termo de
Compromisso PAR Nº 8674/2013, cuja vigência a época era até março de 2014; a Secretaria

Municipal de Educação solicitou reformulação do prazo de execução do objeto, através do
sistema SIMEC, tendo em vista que o repasse do recurso só ocorreu em agosto de 2013. A
Entidade realizou o primeiro processo licitatório, 0 Pregão presencial Nº
11/2014/SEMEC/PMT / Processo Administrativo Nº 042-0324/2014/SEMEC/PMT,
homologado no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil), superior ao valor
contido no termo do empenho e Termo de Compromisso de R$ 181,420,30, havendo então a
necessidade de revogar a referida licitação, conforme verificado, na documentação
apresentada pela Entidade.

Por intermédio do Pregão Presencial Nº 093/20]4/SEMEC/PMT/Processo
Administrativo Nº 0423842/2014/SEMEC/PMT, ocorreu a celebração dos Contratos nº
256/2014 e 255/2014, somando o valor total de R$ 146.146,36 (cento e quarenta e seis mil
cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), para a execução da ação - Curso de'
Formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito a
Diversidade. O objeto do Termo de Compromisso PAR Nº 8674/2013, foi efetivado através
do VIII Seminário de Formação de Gestores e Educadores, 0 qual oco: reu no per iodo de 17
a 21 de novembro de 2014, conforme programaçao e frequências (anexa aos papeis de
trabalho),

e

conswtado in loco por esta equipe de fiscalização.

Durante os trabalhos de fiscalização in loco não foram encontradas evidências
de impropriedades e/ou irregularidades na execução do PAR, Ação Educação Inclusiva.

Constatações:
5.1 Inexecução das ações do PAR - Mobiliário e Equipamentos

Q

Fato:

RA. Nº 47/2014 IPREF MUN DE TERESINA

14 de 32

91.5

_,“)

ºx
Q"\J

13/3

lª“

A entidade não iniciou a execução das ações do Plano de Ações

PAR, Proínfâncía

Articuladas

—

-

ação aquisição de equipamentos (R$237,144,30) & mobiliários
(R$327.314,64), exercício 2013, prevista no Termo de Compromisso PAR nº 201300603,
cuja vigência expira em março/2015.

Evidências:
Extrato da movimentação bancária. Ausência de documentação.

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Teresina/PI, por meio do Ofício nº 2.69314/GAB/SEMBC, de 24/11/2014, apresentou & seguintejustiflcativa:
-

SOBRE 0 TERMO DE COMPROBHSSO N.º 201300603

Finalidade: Aquisição

de equipamentos (RS 237.144,30) e mobiliário (RS
327.314,64), exercício 2013, para seis unidades educacionais do Programa
Proinfância.

Validação eletrônica: validado por

-

..485404' em 11/10/2013 13:59:48.

CPF:

Repasse financeiro:
A

Processo
~

.

Banco Agencm Conta
~ ~

~

~ ~

Saldo da
Poupança

Data
~ ~

~

Saldo
TOTAL

~

~

23400009158201361“001
~

[3791

565.445,55

“0000093815“30/11/2013H56544555

~

~

~

~

Fonte: Símec (Acesso em 20.11.2014)

iUâHELÇA TI VA

-

a. A condicionante estabelecida no Item X do termo de compromisso em
pauta, que determina para a Prefeitura de Teresina - PMT a responsabilidade
de adquirir os equipamentos e mobiliário por adesão automática às Atas de
Registro de Preço do FNDE - RNP, quando houver, e, na ausência destas,
realizar licitação própria, exígíà que o município aguardasse procedimentos
de titularidade daquela autarquia sobre adesão automática, já que após a
validação deste termo foi informado pelo FNDE à equipe municipal que
estava sendo preparado um Registro de Preço Nacional voltado à tal

finalidade;
b. Em face à condição acima destacada & considerando a não efetivação da
adesão automática do município de Teresina 0 Registro de Preços Nacional
para a aquisição dos equipamentos e mobiliário tanto em relação a este termo
de compromisso como ao termo PAR Nº 201400679 (ID obra atendida
20057), adesão que seria processada pelo próprio FNDE, foram realizadas

várias consultasjunto àquela autarquia

a

respeito do procedimento necessário
Os
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a execução dos termos em comenta,
IX):

a

saber, nas datas que seguem (anexo

quinta—feira, 13 de março de 2014 13:56:35;
quarta-feira, 2 de abril de 2014 20:12;
. terga-fez'ra, 8 de abril de 2014 19:01:05;
= terça-feira, 15 de abril de 2014 17:28:38.
-

-

Finalmente em 15 de abril do ano corrente, obteve-se resposta à última
consulta realizada, cuja orientação apresentada pela Coordenadora
Substituta de Análise de Infraestrutura Educacional do FNDE,
foi de que a PMT licitasse integralmente o termo PAR N.º
201300603 e parcialmente o termo PAR N.° 201400679 e contratasse por
adesão automática a RPN itens conforme solicitações 56966 e 56967 (anexo
X), o que então permitiu o entendimento adequado sobre a procedimento a ser
0.

efetivado;
d. Ocorreu que em 05/06/2014 a Prefeitura de Teresina pactuou com o
FNDE a Termo de Compromisso PAR N.º 201401158, o qual constava do
mesmo objeto dos termos acima especificados (aquisição de equipamentos e
mobiliário para mais três unidades educacionais do Próàranm Proinfância ) o
que produziu o entendimento de que o mais efetivo seria realizar um processo
licitatório único para os itens não registro em RPN e contratar através do
SIGARP o que fosse possível. Assim, foi encaminhado o procedimento de
adesão automática dos itens especificados pelo FNDE, mas para esta
Secretaria havia a necessidade de ter precisão quanto a vinculação das
solicitações de adesão remetidas ao SIGARP referentes ao último termo
citado. Desta forma, foi realizada consulta para
por
meio do Ofício N.° 1.188/GAB/PREFEITO, de 17 de julho de 2014 (anexo
XI), e por e-mail para 0 FNDE e Sala de Situação (em segunda-feira, 28 de
julho de 2014 16:33:47 e (“13163735 e—mails em anexo XII) para o que não
obtivemos resposta.
—

'

e. Considerando a necessidade de encaminhar a execução dos termos de
compromisso em pauta dentro do cronograma de execução estabelecido, e
mesmo com a ausência de precisão na vinculação das solicitações / termo no
processo de adesão, a equipe desta Secretaria, adotando entendimento por
analogia, iniciou os preparatórios para a licitação dos itens dos dois termos.
Mas não foi possivel avançarjã que preços unitários de itens de mesma
especiâcação apresentavam valores altamente divergentes. A reSpeito desta
- Técnico em
questão foi realizada consulta ao
Financiamento e Execução FNDE (em reunião técnica no FNDE em
22.09.2014) sobre o que ele sentenciou de que não poderia realizar
alinhamentos dos valores dos dois termos uma vez que ambos já estavam
empenhado pelo FNDE. Diante do impasse, o entendimento final empregado
pelo jurídico desta Secretaria foi de adotar a menor valor como referência
para encaminhar o processo licitatório único para os ciais termos.

/
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Estágio atual da execução: A licitação já encontra—se devidamente
autorizada (anexo XIII) e em fase de produção do termo de referência, cuja
homologação do resultado final do certame está prevista para até 0 final de
janeiro de 2015, de modo que os equipamentos e mobiliário estejam
disponibilizados para as creches beneficiadas em tempo hábil.
Obras beneficiadas com os equipamentos e mobiliário:

ID - SIMEC

CRECHE

20097

Parque Manoel Evangelista

202.49

Creche Canaxuê

24600

Creche Primavera Leste

24604

Creche Santa Izabel

24605

Manoel Evangelista

II

III

Creche Portal da Alegria 2

24607

Análise da equipe:
A Entidade foi instado a justificar, por meio de relatório circunstanciado, a
inexecução das ações do Programa. Considerando a proximidade do prazo de execução final
em 03/2015, solicitamos:

A » informar o estágio atual em que se encontram as contratações com vista a
aquisições dos produtos do programa, seu percentual de execução e as perspectivas de sua
conclusão.
B

—

identificar

a

obra para a qual os equipamentos

e

mobiliários serão

designados.
Em sua justificativa a Entidade informa a dificuldade em obter do FNDE
orientação precisa e definitiva quanto ao procedimento de adesão e num segundo momento
orientação para definição do processo licitatório único para os itens não registrados em
RPN e contratar através do SIGARP o que fosse possível, situações estas que resultaram em
atraso nas definições essenciais a aquisição dos equipamentos e mobiliários para as escolas._
De acordo com a documentação acostada àjustificativa é notória as iniciativas
da Entidade em fazer cumprir o pactuado no Termo de Compromisso, sendo que a mesma
conclui que a licitação já encontrar-se devidamente autorizada e em fase de produção do
termo de referência, cuja homologação do resultado final do certame está prevista para até
o final de janeiro de 2015, de modo que os equipamentos e mobiliário estejam
disponibilizados para as creches beneficiadas em tempo hábil.

A Inexecução das ações do PAR

—

mobiliário

e

equipamentos, compromete
.
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cumprimento do previsto na III, alínea "f" da Resolução/CD/FNDE nº 14, de

8 de

junho de

2012:

Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente
no cunmrimento das ações pactuadas no Termo de Compromisso e dentro do cronograma
estabelecido.
Com o objetivo de evitar o retardamento no funcionamento efetivo da escola
recém—construída, considera—se prudente que a Entidade antecipa alguns procedimentos
operacionais que envolvam a aquisição dos mobiliários e equipamentos a partir do momento
em que o percentual de execução das obras atingem 80% de execução. O objetivo final do
Programa é dotar os municípios de escolas com estrutura física (prédio, equipamentos e
mobiliário) adequada para melhor atender à população. Assim, a aquisição do mobiliário
deve ocorrer em momento concomitante ou imediatamente posterior a conclusão da obra.
De outra maneira, incorre-se em risco de desperdício de recursos, seja daqueles
empregados na construção do prédio acabado e sem uso pela ausência de mobiliário, seja
daqueles destinados à aquisição do mobiliário a serem usados em um prédio cuja conclusão
não está próxima.

Nesse viés chamamos
obras/iD SIMEC a seguir:

a

atenção para os prazos de execução final, das

ID - SIMEC

CRECHE

20097

Parque Manoel Evangelista H

03/12/2014

120249

Creche Canaxuê

Obra não iniciada

24600

Creche Primavera Leste

E4604

_! Creche Santa Izabel
Manoel Evangelista IH

24605
24607

.

Creche Portal da Alegria 2

Prazo Final Execução (*)

1 17/07/2014
17/01/2015

ºbra não iniciada
17/07/2014

(*) Fonte: Sistema SIMEC, em 03/12/2014.

Ressaltamos ainda que a eficácia dessas medidas depende, também, de
procedimentos administrativos a cargo da Entidade, como, por exemplo, dotação
orçamentária para contratação de professores e outros profissionais e realização de
concursos.
Em que pese a justificativa apresentada, mantém-se a constatação.

5.2 Ausência de aplicação imediata dos recursos financeiros.

Fato:
A Entidade não procedeu a imediata aplicação dos recursos.

Evidências:
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Extratos bancários da Conta corrente nº 9049—2, agência nº 3791-5, Banco do
Brasil, período de 02 a 08/04/2013. Rendimento não auderído R$ 1.314,17.

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Teresina/PI, por meio do Ofício nº 2.693—
14/GAB/SEMEC, de 24/11/2014, apresentou a seguinte justificativa:

Ofato ocorreu tendo em vista a não constatação do valor de R$ 1.980.000,00
(um milhão e novecentos e oitenta mil) na relação de liberações do
MEC/FNDE para a Prefeitura Municipal de Teresina Conta nº 9.049-2 (anexo
VH), assim, somente no dia 08.04.2014 esta Secretaria, por meio da Gerência
Financeira, tomou conhecimento da liberação do referido recurso o que em
ato contínuo solicitou ao Banco do Brasil a confirmação e imediata aplicação
—

do mesmo, tudo ocorrido no dia 08.04.2014.

Assim, O recurso no val-arde R$ 1.314,17 (um mil trezentos e quatorza reais e
dezessete centavos) será creditado na conta do programa, nos termos do
Ofício nº 2.690/2014/GAB/SEMEC, de 24.11.2014, (anexo VIH).

Análise da equipe:

no Art. 12,

5

Ausência de aplicação imediata dos recursos financeiros, contraria o disposto
5º da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 dejunho de 2012:
é 59 -

Enquanto não utilizados pelos rmmicípíos, estados, Distrito Federal e
pelos órgãos e entidades executores, os recursos transferidos deverão ser
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança aberta
especificamente para essa hnalidade, quando a previsão do seu uso for igual
ou superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
em operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública
federal,.se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. (Redação
dada pela Resolução 57/2012/FNDE/MEC).

;

A Entidade foi instada & recolher o montante de R$1.314,17 (Hum mil,
trezentos e quatorze reais e dezessete centavos), à conta do Programa, tendo em vista o
prazo de execução até 03/2015. Em complemento ao Ofício nº 2.693-14/GAB/SEMEC, &
Entidade apresentou em 28/11/2014, os comprovantes relativos a transferencia solcitada à
conta específica do programa, evidenciados no extrato/movimento do dia 25/11/2014.

,

[

'

Em que pese o recolhimento solicitado, a Entidade deixou de observar o
a matéria, dessa forma, permanece a constatação.

diploma legal que rege

5.3 Ausência de devolução do saldo dos recursos da aplicação

financeira.
Fato:
A Entidade não efetuou a devolução dos recursos existentes na aplicação

”

financeira.

.
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Evidências:
Saldo de R$38.519,49, ein 31/10/2014, constante no extrato bancário de
aplicação financeira dos recursos, Banco do Brasil, Conta corrente nº 9049-2, agência nº
3791-5.

Manifestação da entidade:
A Prefeitura Municipal de Teresina/PI, por meio do Ofício nº 2.69314/GAB/SEMEC, de 24/11/2014, apresentou a seguinte justificativa:

saldo de R$ 38.519,49, devidamente atualizado (R$ 40.066,44), será
devolvido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, e
depositado no Banco do brasil S/A, Agência 1607-1, Conta Corrente nº
170.500-8, sob o Código nº 18888—3, referência nº 212198034, UCS/Gestão
153173/15253, vía Guia de Recolhimento da União - GRU, nos termos do
Ofício nº 2.690/2014/GAB/SEMEC, de 24.11.2014, (anexo VIII).
O

—

Análise da equipe:

contraria

o

Ausência de devolução do saldo dos recursos da aplicação financeira,
disposto no Art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012:
Os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão devolver ao FNDE os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de
sessenta dias a contar do término do prazo para execução do objeto previsto
no termo de compromisso.

Considerando findo o prazo de execução em 02/2014, e considerando o
disposto no Art. 15 da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012 a Entidade foi
instada a devolver ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, o saldo dos
recursos existentes na conta específica do Programa. Em complemento ao Ofício nº 2.693—
14/GAB/SEMEC, a Entidade apresentou em 28/11/2014, Guia de Recolhimento da União
GRU, comprovando o recolhimento solicitado, devidamente comprovado no Sistema
Integrado de Administração Financeira e Orçamentária SIAFI.
—

—

-—

Em que pese o recolhimento solicitado, a Entidade deixou de observar o
diploma legal que rege a matéria, dessa forma, permanece a constatação.

5.4 Os veículos adquiridos não estão sendo utilizados.
Fato:
Os veículos adquiridos não estão sendo utilizados, não obstante o recebimento
dos mesmos ter ocorrido em agosto/2013, emplacamento ein outubro/2013, contratação dos
seguros em novembro/2013

,“'
x,

Evidências:

/

6
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Veículos parados. Relatório Fotográflco.

Onibus Novos sem uso

ônibus Escolarsem uso

Óníhus Novos sem uso foto 2
—

—

Manifestação da entidade:
A

Prefeitura Municipal de Teresina/PI, por meio

14/GAB/SEMEC, de 24/11/2014, apresentou

a

do Ofício nº 2.693—

seguinte justiflcatíva:

A Prefeitura Municipal de Teresina está cumprindo o disposto no artõº,
incisos VIII e IX, da Resolução/CD/FNDE nº 64/2011, no que concerne a
responsabilização pela manutenção e consewação dos veículos.

Todavia, em razão de uma demora administrativa de gestão interna da
Secretaria Municipal de Educação, estão sendo utilizados no momento 03
(três) veículos para o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino,
conforme provam documentos do anexo 1, sendo os demais, devidamente
conservados em local apropriado pela ausência de condutores qualificados.
Contudo, o Município, por meio da Secretaria Municipal de educação já
celebrou 0 Contrato nº 113/2014 (anexo II) para a prestação de serviços de
locação de motoristas para os veículos adquiridos pelo Programa PAR
Caminho na Escola (termo de Compromisso PAR nº 8674/2013). No momento,
a empresa esta providenciando a apresentação dos motoristas com o perfil e

—

/
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habilitação exigidos na legislação.

Análise da equipe:
Entidade foi ínstada & justificar, por meio de relatório Circunstanciado, & falta
de utilização dos veículos, haja vista o decurso do período de um ano, após a aquisição e
regularização dos mesmos para o transporte de escolares. A falta de utilização dos veículos
contraria o Art. 5, incisos VIII e IX, da Bgsolnçã_o/CD/FNDE nº 6443346 de T&CJVHITÚJTO de
'
'

29341;

A aquisição do(s) veículo(s) será efetivada pelo município beneficiado, que se
Obriga a:

responsabilizar-se pela manutenção do(s) veículo(s), inclusive quanto a
caracterização externa original de fábrica do Programa Caminho da Escola,
em conformidade com a especificação de veículos escolares definida pelo
INMETRO e o FNDE, sendo permitida apenas a inclusão do nome ou
logomarca da prefeitura;
—

"

í7'1m'v'rnlmnnmnr1nwrm-tw'ª'

- assegurar a
conservação do(s) veículo(s), custeando as despesas
pertinentes ao seu uso, inclusive responsabilizando-se pelo pagamento de

:

taxas, impostos e eventuais multas incidentes sobre o(s) veículo(s), efetivando,
além do seguro obrigatório exigido no Código de Trânsito Brasileiro, o seguro
total do(s) veículo(s) contra danos materiais e vítimas por acidente (grifo
nosso).
Na documentação apresentada anexa à justificativa, & Entidade comprova que
três veículo-s adquiridos, estão sendo conduzidos por motoristas devidamente habilitados
para () transmite de escolares (OVW-1346, OVW-1376 e OVW-1296). Os demais veículos
estão parados devido a ausência de condutores, e' nesse sentido a Entidade firmou Contrato
com'a empresa Servaz Serviços de Mão de Obra Especializada, com o objetivo de
contratar 30 (trinta) motoristas de veículos pesados.
—

O uso imediato dos veículos adquiridos certamente agregará maior quaiídade
ao transporte de escolares oferecidos atualmente pela Entidade, haja Vista as constatações
inerentes ao PNATE, descritas no item 3.3 deste relatório, onde se verificou veículos em

condições inadequadas para o transporte de escolar. Assim sendo, vê—se prejudicado o
objetivo final do Programa Caminho da Escola que é renovar a frota de veículos escolares,
garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da
evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na
escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e
municipais.
.Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

5.5 Ausência de atuação do CACS-FUNDEB ná fiscalização das ações

do PAR.

çª

Fato:

i

'
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O CAOS—FUNDEB não atuou na fiscalização/aplicação dos recursos do PAR:
Caminho da Escola, Educação Inclusiva, e Aquisição de Mobiliário e equipamentos.

Evidências:
Ausência de registro de atuação/controle do CACS—FUNDEB na aplicação dos

recursos.

Manifestação da entidade:
A Câmara de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, por meio do
Oficio nº 142/2014/CÃMARA DO FUNDEB/CME/THE, DE 21/11/2014, apresentou a seguinte

justificativa;
A Câmara do FUNDEB/CME/THE, acompanha as ações do PAR da Secretaria
Municipal de Educação, através da participação de conselheiro deste
colegiado, que compõem a equipe local de Articulação e Planejamento, a
saber (ver anexo I e II):

Atuação do

CACS—F [INDIE-É— na fiscalização

dos recursos do PAR:

Termo de'COmpromisso PAR Nº 5241/2013, com
vigência em 08/2014, referente aquisição de 15 ônibus escolares (ver anexo
II). Esta Cãmara acompanhou através dad participação na solenidade de
recebimento dos veículos em 03/09/2013.

Caminho da Escola

Educação Inclusiva

—

Termo de Compromisso PAR nº 8674/2013, com
vigência em 03/2015, referente a formação de pessoal (ver anexo V).
—

Esta Cãmara acompanhou a realização do evento de formação e qualificação
de pessoal ”VIH Seminário Educação Inclusiva: Direito à Diversidade”, que
aconteceu no periodo de17 a 21/11/2014 (ver anexo VI).

Aquisição de Mobiliário

Equipamentos

Termo de Compromisso PAR nº
3810/2013, com vigência em 05/2015, referente mobiliário (ver anexo VH)
encontra-se em fase de recebimento. Esta Câmara organizar-sed para efetivar
inspeções in loco, quanto à distribuições dos bens adquiridos, para elaboração
de relatórios e posterior parecer conclusivo; e Termo de Compromisso PAR nº
0603/2013, com vigência em 03/2015 (ver anexo VIII), referente mobiliário e
equipamentos, encontra-se em processo de licitação.
e

—

—

Análise da equipe:

e)
“ª.
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Ausência de atuação do GAGs-FUNDEB na fiscalização dos recursos do PAR,
contraria o disposto no Art. 10, da Lei Nº 12.695, de 25 de julho de 2012:

acompanhamento e o controle social da transferência e da aplicação dos
recursos repassados para a execução das ações do PAR, conforme Termo de
Compromisso, serão exercidos em âmbito municipal e estadual pelos
conselhos previstos no (m', 24- da Lei no :'40-2. de 560 (Íf>_íllllÍ'lO fiz.- .'.f<',-'1';I»ª".
O

7

A falta de registros em suas reuniões realizadas em 2013/2014, relacionados
ao acompanhamento da aplicação dos recursos dos programas citado, despertou a atenção

desta equipe de Auditoria, nesse sentido o Conselho do GAGs-FUNDEB foi instado &
justificar a ausência de atuação na fiscalização dos recursos do PAR: Caminho da Escola,
Educação Inclusiva, e Aquisição de Mobiliário e equipamentos.
-

A justificativa apresentada corrobora & constatação, tendo em vista que as
ações descritas, refletem a ação do conselho posterior a aplicação dos recursos e/ou a
transcrição parcial de justificativa apresentada pela Prefeitura Municipal de Teresina/PI.

——-:,-
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Dessa forma, mantém—se a constatação.

6. TD - PROJOVEM ÍURBANO - exercícib 2013

.

Objeto do Programa: Transferência automática de recursos financeiros em
favor dos estados, do Distrito Federal e de municípios com população total, igual ou
superior a 200.000 habitantes, destinados à promoção de ações de elevação da
escolaridade, da qualiflcação profissional e participação cidadã dos jovens beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 667.977,75
Extensão dos exames:
,Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, dos exercícios 2006, 2007
2008 (atéjulho).
—

e

Constatações:
6.1 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas não consta a marca dos
produtos adquiridos (gêneros alimentícios), impossibilitando sua perfeita identificação.

Evidências:

“ª

Notas fiscais abaixo descritas:

r"
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“DATA

HÉLOR (R$)!

[2832 IM c TEIXEIRA COMÉRCIO
|2926—“M (: TEIXEIRA COMÉRCIO

“02.614,809/000139"12/12/2012

5.448,95

“02.614,809/0001—39“26/02/2013

3.600,00

|2928 HM CTEIXEIRA COMÉRCIO

|02.614.809/0001—39“26/02/2013 |4.269,85

TEIXEIRA COMÉRCIO

02.614809/0001-39] 03/06/2013 [1.944,85

~

|

|

~

|

13138

"M

[3511

“M o TEIXEIRA COMÉRCIO

|02.614.809/0001-39 02/10/2013

gm

[GERALDO ALVES DA SILVA

“10.311676/0001—11 09/07/2012

8.593,60

|

[03.882244/0001—33 10/07/2012

15.552,00

|

G

|

1.783,20
~

|207

]EANES c.
]EANES c.

B. TORRES

|03.882.244/0001-33 !26/02/2013 “7.535,40

Izzo

]EANES c. B. TORRES

“33.882244/0001—33“03/06/2013 “7.535,40

[

[564

IBANES c. B. TORRES

]03.882.244/0001-33| 03/10/2013 “8.296,00

|

In

IDISTRIBUIDORA VALENTE LTDAI 12.64.8.223/0001-49| 11/07/2012 “8.168,00

|34

"DISTRIBUIDORA VALENTE LTDAlh2.648.223/0001-49”01/03/2013 15.720,00

[43

[DISTRIBUIDORA VALENTE LTDA|lZ.648.223/0001-49“03/06/2013 liar/20,00

[135

B. TORRES

~

;

~

|

~

1249

[1300

s D F TRAVASSOS

_

5 D FTRAVASSOS

«ME

ME

~

|1339

Hs D

- ME

|

03.617.089/0001—28 03/06/2013 13.000,00

|

,_

~

~

~

|

]

03.617,089/0001—28 [27/02/2013 12.880,00
~~
~

F TRAVASSOS

]

03.617.089/0001—28] 07/10/2013 ”3.000,00

|

~

Manifestação da entidade:

de Teresina
esclarece:

-

Em atendimento à S.A nº 055—005/2014, & Secretaria Municipal de Educação
SEMEC, encaminhou Ofício nº 2.778-14/GAB/SEMEC,de 28/11/2014 no qual

Trata-se de execução de contrato cujo objeto é O fornecimento de gêneros
alimentícios perecíveis destinados ao fornecimento da merenda aos alunos da
rede pública muníçípal de ensino, cujo aconwanhnmento e fzscalízação dá-se
por sewídorm) competente, devidamente designado, conforme descrito nos
contratos respectivos.

Esclarecemos que, embora ausente a marca dos referidos gêneros
alimentícios *da documentação éomprobatóría (nota fiscal), os referidos
produtos são recebidos obedecendo às condições e critérios detalhados e
expressos nos contratos respectivos, em cláusula própria e anexo que
especifica os produtos adquiridos.

Esclarecemos ainda que nos respectivos contratos, quando possível,
encontram—se devidamente especificadas as marcas/fabricantes ou os tipos
dos gêneros alimentícios a serem adquiridos.

Por oportuno, doravante, observar-se—á com maior rigor a documentação
comprobatória das despesas (notas fiscais), fazendo constar das mesmas toda
-.
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descrição necessária dos produtos adquiridos, [Josíbz'litando sua perfeita

ídentifzcação.

Análise da equipe:
O esclarecimento apresentado pela Secretaria Municipal de Educação de
Teresina - SEMEC condiz com a documentação analisada in loco. No que pese não haver
identificação da marca na nota fiscal, constava do processo de compras especificações
claras dos produtos adquiridos, incluindo a marca a ser fornecida, quando cabível..
Outrossim, & Secretaría se compromete a fazer constar a marca do produto nas notas flSCãÍS
víndouras, melhorando a transparência do processo.

Apesar das medidas que a prefeitura afirma que irá adotar, fica mantida a
constatação, tendo em vista que a ausência de detalhamento das marcas dos produtos na
documentação fiscal da despesa prejudica & consistente liquidação, nos termos do art. 62 e
63 da Lei nº 4320/1964, vez que possibilita que produtos inferiores sejam entregues sem
que se perceba no momento da recepção e do pagamento.

'
'-..
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6.2'Ausência' de verificação da Entidade parceira junto ao Governo
Federal.
Fato:
Não consta da documentação referente à execução do Programa comprovante
de que o Ente Executor consultou & SECAM/MEC sobre a situação de adimplência da
entidade contratada para execução do Projovem, conforme previsto no artigo 14, caput e €
lº, incisos I a V da RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 60, de 09/11/2011.

Evidências:
Documentação referente

à

execução do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à S.A nº 055-005/2014, & Secretaria Municipal de Educação
,
de Teresina SEMEC, encaminhou Ofício nº 2.778-14/GAB/SEMEC,cle 28/11/2014 no qual

justifica:
Em revisão 'à documentação em posse dos auditores para análise, constatou-se
que conforme documento: Vol. 01 Chamada pública do processo nº

044.3019/2011. Nota técnica 022/2012 - MEC/SECADI/GABINE'J'E e consulta
prévia PGM, há documentos comprobatórios de legitimidade da entidade
contratada para execução do PROJOVEM-URBANO 2013, conforme reza a
RESOLUÇÃO (TD/FNDE nº 60, de 09/11/2011.

Análise da equipe:
A justificativa corrobora & constatação. Apesar de constar da prestação de
contas a documentação exigida pela RESOLUÇÃO CD/FNDE nº 60, de 09/11/2011 para
contratação de instituição responsável pela execução de ações do Programa, hem

cºªl?

213.11"
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parecer favorável da Procuradoria Geral do Município

PGM, não há comprovánte de
consulta nem de encaminhamento de documentação à SECADI/MEC, conforme previsto no
artigo 14, parágrafo lº, incisos I a V da RESOLUÇÃO CID/FNDE nº 60, de 09/11/2011:

Art. 14 Na impossibilidade, devidamente justificada de execução direta de
algumas ações do Programa, 0 Ex poderá firmar convênio, acordo, termo de
parceria ou instrumento congénere com instituição pública ou privada, com
comprovada experiência no desenvolvimento de projetos educacionais
voltados à juventude, respeitadas asiexigêncías legais pertinentes.

1º 0 Ex deverá solicitar & SECADI/MEC informações sobre a situa ção
de adimplência da(s) entidade(s) junto ao Governo Federal, enviando a
solicitação acompanhada da seguinte documentação: (grifo nosso)
.5

histórico da instituição, órgão ou entidade; estatuto ou regimento;
principais atividades realizadas em consonância com o objeto proposto;

1 -

qualifzcação do corpo gestor, bem como do pessoal envolvido;

H - dºcumentos que comprovem a situação de regularidade junto à União:
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ), cópia da
ata de eleição e posse da'diretoría da'entídade; cópia do CPF e da Carteira de
Identidade do representante legal da entidade,- Certidão Negativa Quanto à
Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional; Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal; comprovação de inexistência de
débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); cópia do
Certificado de Qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse_
Público (OSCIP) e do registro no Conselho Nacional da Assistência Social
(CNAS), quando foro caso; declaração de funcionamento regular da entidade
nos últimos três anos, emitida por três autoridades locais no mesmo ano em
que se encaminha (] solicitação;

HI parecer da procuradoria jurídica ou órgão similar do EEx, aprovando
—

realização de convênio, termo de parcen'a ou instrumento congénere;

IV

—

a

e

minuta do convênio, termo de parceria ou instrumento congénere,

aprovada em consonância com as ações constantes nesta Resolução.

quando da firmatura de qualquer dos instrumentos citados para a
execução da formação continuada de educadores do Programa, é
indispensável que,juntamente com os documentos enumerados nos incisos
anteriores, seja encaminhada documentação que comprove a experiência da
entidade na formação de educadores de ensino fundamental, sua capacidade
de atuarªm formação dos educadores de qualificação profissional, inclusive
para trabalhar conhecimentos básicos de informática, respeitadas as
condições estabelecidas no Plano Nacional de Formação para Gestores,
Formadores e Educadores do Projovem Urbano (disponível em
V

-

www.mec.gov.br/secadi).
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Portanto, permanece a constatação.
'7.

Conclusão:

7.1. 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:

7.2. Nas constatações referentes aos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 e 6.2, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos
Programas/Convênios que merecem atuação das Diretorias técnicas desta Autarquia
responsáveis pelos Programas,7.3. A constatação referente ao subitem 5.3 foi sanada pela entidade durante
os trabalhos de campo, mediante recolhimento ao erário dos valores correspondentes, cujos

créditos foram confirmados junto ao SIAFI, conforme comprovantes juntados aos papéis de
trabalho.
7.4. Na constatação referenteao subitem 4.1, a entidade afirmou que
realizaria a devolução dos recursos ainda não utilizados na execução do FEM/2013,
devidamente corrigidos, fato não—ooorrido até o encerramento deste Relatório de Auditoria.
7.5. 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.

8. Recomendações:
8.1. A DIRAE

-

para orientar

a PREF

MUN DE TERESINA/Pl

8.1.1. oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o
profissional nutricionista, inclusive, cumprindo os parâmetros numéricos recomendados de
nutricionista por escolar, conforme subitem(ns) 3.1.
8.1.2. implementar medidas saneadoras, com vistas a atender o que
determina as normas regulamentares do PNAE, quanto à infra-estrutura adequada dos
ambientes utilizados para armazenamento e preparo de gêneros alimentícios nas escolas

municipais, conforme subitem(ns) 3.2.
8.1.3. a observar as determinações da Lei de Licitações nº 8.666, de
21/06/1993, quanto a formalização de processo de inexigibilidade e na realização de
procedimento licitatório, conforme subitem(ns) 2.1, 2.2.
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8.1.4. a fazer com que os veículos contratados sigam às disposições do
Código de Trânsito Brasileiro para o transporte dos escolares, conforme subitem(ns) 2.3.

8.2.ÁDIGAP

8.2.1. Orientar a Entidade a executar os recursos financeiros
transferidos pelo FNDE/ MEC no cumprimento das ações pactuadas no Termo de
Compromisso

e

dentro do cronograma estabelecido, conforme subitem(ns) 5.1.

8.2.2. Orientar a Entidade no sentido de dar celeridade ao uso dos
veículos adquiridos, de forma a garantir os objetivos propostos pelo Programa, conforme
subitem(ns) 5.4.
8.2.3. Orientar () CACS-FUNDEB a proceder o acompanhamento e o
controle social das transferências e da aplicação dos recursos repassados para a execução
das ações do PAR, conforme subitem(ns) 5.5.

8.2.4. Orientar & Entidade a proceder a aplicação imediata dos recursos
financeiros, nos termos da legislação vigente, conforme subitem(ns) 5.2.

8.2.5. Orientar & Entidade a após o término do prazo para execução do
objeto previsto no termo de compromisso, observar a norma quanto a devolução dos saldos
do recursos do Programa, conforme subitem(ns) 5.3.
8.3. A DIGEF

8.3.1. por intermédio da Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios para
que esta encaminhe & Secretária de Educação Continuada, Alfabetização,
CGAUX,
Diversidade e Inclusão - SECADI/MEC com vistas a subsidiar eventual acompanhamento da
execução de ações do Programa por instituição contratada pelo Ente Executor, conforme
subitem(ns) 6.2.

8.3.2. por intermédio da Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios CGAUX orientar a prefeitura a adotar medidas com vistas a fazer constar o devido
detalhamento dos produtos adquiridos nas notas fiscais, na forma do que foi especificado
nas licitações correspondentes, conforme subitem(ns) 6 1.
8.3.3. por intermédio da Coordenação—Geral de Bolsas e Auxílios CGAUX, para que esta encaminhe a Secretária de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão - SECADI/MEC para conhecimento e, se for o caso, avaliar a
necessidade de aprimorar os controles internos relativos a aprovação dos projetos
pedagógicos do PEJA, com vistas a avaliar a oportunidade e eficácia dos repasses realizados
no final de exercícios, com vista a minimizar a ocorrência de situações análogas à descritas
neste relatório, bem como avaliar, em virtude da ausência de clientela, a devolução dos
recursos pela Entidade beneficiada, conforme subitem(ns) 4.1.

9.

/

Encaminhamento:
n
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9.1. à'Díretoria 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 8.1; encaminhar ao Conselho de Alimentação
Escolar - OAB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório
de Auditoria para conhecimento do contido no item 3 - Programa Nacional de Alimentação
Escolar- PNAE; encaminhar ao GAGs-FUNDEB em razão das atribuições inerentes a esse
Cºnselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE;
9.2. à Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, para
e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 8.2;
—

conhecimento

9.3. à Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios DIGEF, por intermédio da
Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios CGAUX, para conhecimento e comunicação à
COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação às
recomendações contidas no subitem 8.3; e para encaminhar ao Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS—FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de' Auditoria para conhecimento do
contidono item 5- Plano de Ação Articulada - PAR;
»

—

9.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, por intermédio da Coordenação—Geral de
Contabilidade e Acompanhamento de Prestação Contas - CGCAP, para subsidiar análise das
prestações de contas dos Programas consignados neste relatório: PNAE/2013,- PARTD/2013; PEM/2013; PEA/2013,- PNATE-2013 e PROJOVEM URBANO- TD/2013;

9.5. à Coordenação de Auditoria - COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIRAE, contidas no subitem 8.1; à DIGAP, contidas no subitem 8.2; à
DIGEF, contidas no subitem 8.3,-

nos art. 8º

9.6. à Controladoria Geral da União
IN/CGU nº 07, de 29/12/2006;

-

CGU/PR, em atendimento ao disposto

e 99 da

9.7. à Prefeitura Municipal de Teresina/PI, para conhecimento.

Em 01/12/2014

.,4

DIFIP/CIOFIC/AUDIT
Í

~

DIFIP/COFIC/AUDIT

J
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RELATÓRIO DE AUDITORIA ENTERNA Nº 47/2014
DESPACHO

Considerando que as recomendações são compatíveis com as constatações técnicas e estão
suportadas em papéis de trabalho, encaminhe-se à Coordenadora da COFIC para anuência.

Ena/J /L/,_2,0íj

vhefe da DIFIP

De acmdo

A apreciação do Senhor Auditor— Chefe.

Em

MHZ/2a!
Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE para conhecimento.

“

Eme/fí/gyí/ª/__ZJ:'ÍÍ

Í

'

Auditor—Chefe

Ciente.
Retorne-se à Auditoria Interna para adoção dos encaminhamentos sugeridos.

Em Jill/91,

tjfl
Presidente
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