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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvoivimento da Educação
Auditoria interna
Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

REI‘JATORIO DE AUDITORIA Nº. 3/2016
l

l

verificar

a

PREF MUN DE MACEIO/AL

Auditoria realizada no período de 15 a 26 de fevereiro de 2016, objetivando
adequação e a conformidade a legislação, quanto às ações e procedimentos

adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados com recursos
descentralizados pela Autarquia e previstos nos itens 17, 19 e 20 de Piano Anual de

Atividade de Auditoria intema—PAINT/ZOl 6.
A fiscalização verificou, por amostragem, a aplicação de R$ 22.339.633,68 (Vinte e'dois
milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e oito
centavos), distribuídos entre as seguintes ações:
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercicio de 2015 , 0.8. nº 9/2016.
Analisado per:
-

—

—

PAC

il - Proinfância - Construção de Creches

per:e—
—

exercicio de 2015

«

OS. 10/2016.

Anansaéoporz
-

Programa Nacional do Livro Didático PNUD/2014.
Anaﬁsado
—

Histórico:

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

—

PNLD 2015

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático —
PNLD, a rede da Prefeitura Municipal de Maceió/AL foi beneficiada no exercício 2014, com:
distribuição integral dos livros didáticos para o segmento de Gº ao 9º ano do ensino
fundamental; reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização Matemática,

Alfabetização, Língua Estrangeira, Filosofia e Sociologia; e reposição e
complementação parcial de livros reutilizáveis para os segmentos de 2º ao 5º ano do- ensino
fundamental e lº ao Bº ano do ensino médio.

Letramento

e

A execução do Programa

é

de responsabilidade do Departamento de Ensino
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Fundamental da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o qual faz a gestão junto ao
FNDE e o acompanhamento e orientação junto às 08 Regionais Administrativas RA. O
remanejamento dos títulos, apontado como o maior desafio de gestão do Programa, junto às
escolas da rede de ensino municipal.
—

A rede de ensino da Secretaria da Prefeitura Municipal de Alagoas/AL é
formada por estabelecimentos que, em sua maioria, ofertam ensino fundamental, algumas
escolas também atendem ao Ensino de Jovens e Adultos EJA e ao ensino profissionalizante.
—

Considerando a ocorrência de greve realizada pelos servidores municipais, no
período da realização desta fiscalização (15 a 27/03/2016) a equipe de auditoria, conseguiu
visitar uma amostra de 14 estabelecimentos de ensino, conforme TABELA 1, a seguir:

O

DIGO

ESCOLA MUNICIPAL
eda Oliveira dos Santos

díval Amélio

Profª Claudinete Batista
Selma Bandeira
e.

Brandão Lima

Profª. Zilda de Oliveira Graça
Prof. Cesar Augusto de Oliveira
NÃO
INWªORJ-VEADO

Dr. Orlando Araújo

fº. Antídío Vieira
arechal Floriano Peixoto
Rui Palmeira
Pedro Café
do Coração de jesus

Cieto Mesquita Luz

De acordo com o Coordenador do Livro Didático da Prefeitura Municipal de
Maceió/AL, ainda persiste o envio de livros para as demais escolas que não mais ofertam o
ensino Fundamental do Gº ao 99 ano.

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de
e entrevistas nas 14 escolas visitadas pela equipe de Auditoria, em
cumprimento aos procedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012. Cabe ressaltar
que nas escolas visitadas foram empossados novos gestores, e as entrevistas foram
realizadas também com os Coordenadores Pedagógicos.

questionários

Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas informações,
juntamente com as verificações documentais, quando pertinentes. Durante as Visitas foram
verificadas as documentações referentes ao controle e devolução dos livros didáticos e à
ªºs
xxx

“à;
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participação dos professores na escolha dos livros.
As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houverem; tem

por objetivo propiciar a área gestora no FNDE

&

avaliação

e o

aperfeiçoamento do

Programa.
1.

Utilização dos livros.

Em 93% das escolas visitadas os dirigentes declararam que a utilização dos
e parte integrante da Política Pedagógica, em conformidade com o que
dispõe a alínea "e" Inciso IV, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
posteriores, 7% das gestoras entrevistadas não sºuberam informar a existência de um plano
pedagógico instituido na escola

livros didáticos

2. Avaliação da quantidade recebida.
Os dados levantados referem—se às escolas identificadas na Tabela

1,

onde:

7% das escolas consideraram ser adequada a quantidade de livros recebida

—

em 2014,
-

7% manifestaram que houve excedente em alguns títulos/séries.

—

36% manifestaram que foi adequada, mas que houve falta em alguns

-

50 % manifestaram que não foi adequada e que houve falta em vários

titulos/séries.

títulos/séries.
A falta de livros para uso individual dos alunos contraria o disposto no 539 do
da Resolução 42/2012, 0 qual dispõe: Os livros didáticos são destinados ao uso
artigo
individual de alunos e professores, e os acervos são designados como material permanente
das escolas beneficiárias.

lº

3. Controle de entrega dos livros aos alunos.

percentual de 50% das escolas comprovaram por meio de documentos o
controle de entrega dos livros aos alunos, em conformidade com o que dispõe a alínea ”h",
inciso lV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
Porém, outras 50%, atualmente sob nova gestão, não souberam informar.
O

4. Controle de devolução dos livros ao

final do ano letivo.

O percentual de 21% das escolas informaram pºssuir registrºs da devolução
dos livros ao final do ano letivo, porém nenhuma das escolas não possui controle de
entrega e da devolução de forma sistematizada, estes não comtemplam a informação
em ”percentuais de devolução" conforme dispõe a alínea "",h inciso 1V, art. 8-º, da
Reso'lnção/CD/FNDE nº 4.2, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

47x
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Apesar de não constar o cálculo do percentual, de forma empírica os gestores
informaram que 14% das escolas estimaram que a devolução ocorre em quantidade acima
de 90%; 14% na faixa de 80 a 89%; e 14% estimaram a devolução na faixa de 60 a 79% dos
livros entregues aos alunos no início do ano letivo, 58% das escolas informou haver
controle, mas não há percentual de livros devolvidos.
5. Livros excedentes nas escolas.

Em 43% das escolas não se verifica livros excedentes, em 14% se verifica
livros excedentes (já informados à Semed), em 14% das escolas, as unidades disponiveis
referem—se a reserva técnica para novos alunos e em outras 14% existem livros fora do
triênio aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando
a aplicação do disposto nas alíneas "e", Inciso Ill e "",k
inciso IV, art. 89, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores, Em outros 14% das

gestoras entrevistadas não souberam informar.“
6. Desfazimento dos livros que estão

fora de triênio de atendimento

Em 71% os livros são doados aos alunos ou a instituições de caridade, em 7%
são encaminhados para reciclagens, outros 14% das gestoras entrevistadas não souberam
'

informar.
O Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de
Educação informou que foram definidos normativos que estabelecem alternativas para
remanejamento, conservação e devolução dos livros didáticos em desuso que estejam sob a
tutela das escolas da rede municipal de educação, Esses normativos não foram apresentados
a equipe de Auditoria,

Em visita ao depósito central dos livros, verificou—se a existência de
aproximadamente 3 mil exemplares de livros. Estes livros correspondem ao triênio de 2013
a 201.5 e representam o percentual de livros deVolvidos ao final de cada ano, considerando o
correspondente ciclo trienal de atendimento. Verificou—se que não há controle dos títulos .e
quantitativos específicos dos livros ali armaienados, contrariando, assim, o disposto na
alínea ”li", inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
posteriores.
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SEMED Maceió/AL
Triênio (foto 1)

—

Depósito Livros

—

Produto fora do

Triênío (foto 1)

L.
~

SEEMD Meca/AL — Depósitº
fora do Tnenio (fete 3)

'7.

LiVTOS

- Prºdutº SEMED Maceió/AL » Depósito Livros _ Prºduto
fora do Triênio (foto 4)

Participação dos professores na escolha das obras.

Em 86% das escolas visitadas foram documentadas reuniões que comprovam
utilizadas
a efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem
“b”
do Inciso 111, ”b" e
na escola, demonstrando a conformidade com o que dispõe as alíneas
"d” do Inciso IV, e ”a” do Inciso V, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e“XX
e"

.

“
'

;
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alterações posteriores, 14% das gestoras entrevistadas não souberam
informar a existência
de documentos que comprove a escolha dos livros.
Cabe ressaltar o Boletim de Ocorrência nº 004-P/15-0165, datado de
08/09/2015, registrado na 4ª DP da Capital Gruta/Bebedouro (anexo aos papéis de
trabalho) no qual foi descrito que a alteração da escolha dos livros
(sem autorização) nas
Escolas Municipais Nise da Silveira (INEP 27224775) e Luiz
Oliveira Suruagy (IINEP
—

27036200).

-

8.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 16% das escolas visitadas os dirigentes declararam receber,
exclusivamente pelos correios, material enviado pelas editoras. Em 7%
dos dirigentes
declararam que há entrega de material diretamente na escola e 77% afirmaram
que o
material de divulgação é entregue tanto por meio dos correios quanto
pessoalmente por
representantes das editoras. Considerando o expressivo percentual de material
de
divulgação entregue por representantes das editoras, é importante frisar que
a entrega de
material de divulgação por outro meio que não a remessa postal contraria
o disposto no
Inciso VIH, & Sº, art. 39 da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril de
2007, do Ministério
da Educação, que proíbe aos Titulares de Direitos Autorais
ou a seus representantes &
prática de:

VIII , realizar pessoalmente a divulgação ou entrega de qualquer material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do resultado
avaliação ou, a divulgação dos guias de escolha pela MEC/FNDE, até o
final
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders & outros materiais, ecusivamente por remessa postal, definida como
a entrega de materiais de forma impessoal,
pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com
vínculo
funcional evidente com o Titular de Direito Autoral.
da,

9. Grau de satisfação com 0 Programa Nacional do

Livro Didático.

Em uma escala de ótimo & ruim, passando por regular
e bom, 10% avaliaram o
programam como regular 21% como bom e 79% como ótimo, com
as ressalvas relacionadas
nas sugestões para o aperfeiçoamento do Programa.

10.

Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.

Das 14 escolas visitadas 13 apresentaram diversas
sugestões para o
aperfeiçoamento do Programa. Segue a consolidação das sugestões mais
relevantes:

Nº de
,
N
.
«
escolas Representa—tmdade Sugestao/Sohmtaçao
.

.

7

54%

Falta de livros

4:

31%

Enviar

o

livro escolhido
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3

23%

Melhorar a logística de entrega

2

15%

Representante para dar palestra a respeito dos livros
didáticos e Ofertar livros regionais

e

remanejamento dos livros

Conclusão
A importância do PNLD é reconhecida em 100% dos entrevistados (variando
muito
bom a regular). As principais dificuldades apontadas estão relacionadas à entrega
de
de livros insuficientes, deficiência no processo de remanejamento dos livros que prejudicam
o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Não obstante o elevado grau de
satisfação dos entrevistados (90%), a maioria das escolas sugeriu/solicitou melhorias quanto
a estes aspectos.

Recomendação
Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco,.
recomenda—se a DIRAE analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais e realizar
possiveis correções e/ou mudanças que aperfeiçoein os procedimentos do processo
da execução do PNLD, e, nas demais questões que lhe compete, adotar providências
pertinentes junto à Prefeitura Municipal de Maceió/AL, no sentido de:

l.

empreender medidas no sentido de se adotar rotinas específicas que evitem
a falta de livros em vários títulos/séries, bem como analisar a logística de complementação
de livros didáticos por meio da reserva técnica, considerando o atraso na entrega de livros,
conforme subitem 2,-

realizar o controle contínuo da entrega e devolução dos livros reutilizáveis
bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final do cada ano, até o término do
correspondente ciclo trienal de atendimento, conforme subitens 3 e 4;
2.

3. preservar a autonomia das escolas participantes no processo de escolha, de
forma a garantir o recebimento dos livros didáticos que selecionaram, em "primeira ou
segunda opção, para cada componente curricular, mediante registro no sistema de
escolha disponibilizado pelo FNDE, conforme subitem 7;

4 orientar as escolas que é vedado receber materiais de divulgação de livros
que não pelos Correios, nos termos do inciso VIII § 3º art 39 da Portaria
meios
outros
por
nº
Normativa
07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, conforme subitem '8;

analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, e realizar possiveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execução do
PNLD, conforme subitem 10.
5.

1. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,,ô
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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 a
contribuir para a redução dos indices de evasão e para formação de bons hábitos
alimentares,
Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 4.436.016,00
Extensão dos exames:
Anaiisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por amostragem, no total de R$
1.149.100,69 (Hum milhão, cento e quarenta e nove mil, cem reais e sessenta e nove
centavos), o que representa 25,90% dos recursos repassados ”no exercício de' 2015
correspondente a análise de quarenta prestações de contas de unidades escolares hem
como a utilização para compra de alimentos da agricultura familiar.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
verificação da documentação contábil financeira do periodo materializadas na prestação de
contas de quarenta unidades escolares, atuação do Conselho de Alimentação Escolar,
verificação da atuação do profissional de nutrição na composição dos cardápios, visita a
Vinte escolas municipais e verificação in loco das cozinhas e depósitos de alimentos nas
escolas.

Constatações:
1.1 Recursos não movimentados

por meio eletrônico.

Fato:
As Unidades Escolares efetuaram pagamentos aos fornecedores, por meio da
emissão de cheques, contrariando o disposto no inciso XVII, do artigo 38, da
Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013 que prevê a utilização exclusiva de meio
eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores
devidamente identificados.

Evidências:
Extratos bancários das contas correntes das Unidades Escolares: EM Dom
Henrique Equelman, EM Jorge de Lima, EM Leda Collor de Mello, EM Luiz Pedro IV, EM
Agenor Fernandes Pontes, EM Benevides Epaminondas, EM São Sebastião, EM Maria de
Fátima Melo, EM Tobias Granja, EM Deodoro Campos, EM Nise da Silveira, EM Luiza
Oliveira Suruagy, EM Prof. Pedro Café, EM Ranilson França, EM Santo Antônio, EM Silvia
Celina, EM Hermes Miranda, EM Francisco Mello, EM Maria josé Clemente, EM Mar-ia
Carmelita, EM Mário Mafra, EM Cicero Dué, EM Monsenhor Antonio Assunção, EM Cesar
Augusto de Oliveira, EM 'Maria Aparecida de Bezerra Nunes, EM Herbert de Souza, EM Luiz
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Calheiros Jumor, EM Casa dª Atmzade, EM Prel Damlao, EM Cleto Marques, EM Luiz Pedro
1, EM Orlando Araújo, EM Jaime Miranda, EM João XXIII, EM Zaneli Caldas, EM Zumbi dos
Palmares, EM Pedro Suruagjy, EM Donizette Calheiros, EM Brandão Lima, 9 EM Almíeída
Leite.
,

]

Manifestaçãoida entidade:
!

Solicitação de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a
Prefeitura apresentou, porgmeio do Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, as
seguintes justificativas:
Em atendimento

à

'

'

Considerando a Descentralização do Recurso da Merenda Escolar, pelo
Município de Maceió/SEMED, desde julho de 2001, trªnsferindo as UEX's,
executarem com procedimentos deste e dos demais recursos, pagando a Seus
fornecedores cªom cheque.
'

Em busca de informaçõesjunto ao Banco do Brasil SA, a Srª
, informou que é necessário ver as reais condições, das UEX's,
para adotarem procedimentos de transferências por meio de um gerenciador
financeiro criando uma Chave 9 uma Senha, para cada, da mesma forma
adotada na SEMED. Seriam cadastradas, extinguindo a utilização dos chefques
nominal ao fornecedor.
a)

—

Para isto acontecer reunir as UEX'S, que já dispõe dos recursos como
9 Computador e oficializar o Auto Atendimento do Banco do Brasil,
para as devidas providências.

b)

—

Internet

Análise da equipe:
Em que pese as justificativas da Prefeitura, segundo o disposto no inciso XVII,
do artigo zº do Decreto
do artigo 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, e no &
”a
nº
recursos financeiros
dos
201:
movimentação
de
de
de
27
Junho
7.507,
Federal
realizar-se-á exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de

lº

titularidade dos fornecedores devidamente identificados".
Mantém-se & constatação com a finalidade de que a Prefeitura empreende
adequar a estrutura das escolas de sua rede às formas de liquidação das
para
esforços
despesas previstas na legislação do Programa.
1.2 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

agricultura

familiar.
Fato:
Do total de recursos repassados pelo FNDE, no exercício de 2015, no
montante de R$ 4.436.016,00, & Prefeitura não utilizou o mínimo obrigatório na aquisição
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, utilizando aproximadamente
7% dos recursos financeiros repassados pela Autarquia.
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Evidências:
Reunião com o responsável pela Coordenação de Alimentação Escolar, análise
das Prestações de contas das 40 escolas que fizeram parte da amostra e Ofício Nº
70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, o qual respondeu & Solicitação de Auditoria nº 002005/2016, de 25/02/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, as

seguintes justificativas:
Esta Secretaria Municipal de Educação implantou em sua sistemática anual
de aquisição de alimentos, medidas, no intuito de cumprir o art. 14 da Lei
“947/2009, o qual define que "Do total dos recursos financeiros repassados
pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no minimo 30% (trinta por cento) deverão ser
utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações,
priorizando—se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas”.

No tocante à adoção destas medidas, esclarecemos que realizamos a primeira
Chamada Pública do Município de Maceió em julho de 2015, após
planejamento de cardápio da alimentação escolar, respeitando as referências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade,
sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e a
alimentação saudável e adequada, observando o art. 14 da Resolução nº
26/2013.
Na execução dos Contratos foram criados instrumentos de controle e
monitoramento da gestão dos mesmos e, conforme descrito no Processo
06500.107520/2015, constatou—se descumprimento parcial dos Contratos
(ANEXO V), Portanto, medidas de advertência as Cooperativas infratoras
foram aplicadas. Diante das ocorrências, foram adquiridos apenas 6,77% dos
recursos « PNAE/FNDE, referentes ao ano de 2015. Ciente das dificuldades
encontradas pelos agricultores familiares alagoanos em atender à rede
municipal de ensino de Maceió, esta Coordenação está adotando providências
gerenciais para viabilizar as entregas referentes à Chamada Pública para
2016.

Análise da equipe:
Em que pese as dificuldades locais encontradas e a adoção de providências
gerenciais da Coordenação de Alimentação, de acordo com o artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, do total dos recursos
financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverá ser utilizado
x”
%

.
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na aqicao de generos lalimenticms diretamente da Agricultura Familiar e do
.
«
.
.
Empreendedor Familiar Rural ou suas organizacoes, priorizando os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.
.

l

'

.

Considerando íque o recebimento e execução dos recursos transferidos pelo
FNDE devem obedecer a regras trazidas nas resoluções desta Autarquia (principalmente a
Resolução FNDE nº26/2013), a operacionalizacão do programa de alimentação escolar no
Municipio de Maceió não segue por completo as diretrizes do programa que, entre outras,
dispõe que o "apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de
gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmíente
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos” (grifo nosso)
Em relação a essa matéria, conforme entendimento do Tribunal de Contas da
União, exarado no Acórdão 925/201 1 Plenario/T CU
=

”(...) empreende esforços para adquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando—
se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, no minimo de 30%, conforme art 14 da Lei nº 11 947/2009,gerando medidas de incentivo à organização e legalização desses..

-

Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Em 15 escolas (que representa 75%), entre as 20 visitadas pela equipe de
fiscalização do FNDE , verificou—se que os cardápios não foram disponibilizados (fixados) em
local que a comunidade escolar (pais, professores, alunos) pudesse reconhecer a
alimentação que seria servida naquele dia, semana ou mês.
,

Evidências:
Visita às Escolas Municipais: EM Natalina Costa, EM Yeda de Oliveira, EM
prof. Antidio Vieira, EM Rui Palmeira, EM Cleto Marques Luz, EM Frei Damião, EM Lenilton
Alves, EM Sagrado Coração de Jesus, EM Hermínio Cardoso, EM Pedro Café, EM Geru-sa
Costa Lima, EM Olavo Bilac, EM Arnon Afonso Farias de Mello, EM Floriano Peixoto, e EM
Teresa de Jesus.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, as
seguintes justificativas:

Esta Secretaria Municipal de Educação-SEMED, entende a impºrtância do
fácil acesso ao cardápio escolar à comunidade escolar, objetivando o controle
social e, por meio da Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar » CANE,
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disponibiliza mensalmente o cardápio da alimentação escolar por faixa etária
no site desta SEMED, encaminha ao e-mail das unidades escolares, além
entregar in loco ao representante da escola. Tal procedimento se dá após
planejamento de cardápio, respeitando as referências nutricionais, os hábitos
alimentares, a cultura alimentar da localidade, sustentabilidade, sazonalidade
e diversificação agrícola da região e a alimentação saudável e adequada,
observando o art. 14 da Resolução nº 26/2013 (ANEXO VI).
Esta Secretaria Municipal de Educação ainda, em suas ações de formação
continuada para gestores escolares, merendeiros e conselheiros escolares
aborda constantemente este tema, bem como nas supervisões às unidades
escolares.

Análise da equipe:
Segundo o § 89, do art. 149, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, os
cardápios com as devidas informações nutricionais deverão estar disponíveis em locais
visíveis nas Secretarias de Educação e nas escolas.
Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais, alunos, etc) deve ter
acesso prévio em locais visíveis às informações dos cardápios de modo a conhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.

Dessa forma permanece a constatação para fins de orientação sobre a
correção da impropriedade por área finalística do FNDE.

1,4 Condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros alimentícios.
Fato:
Em visitas às instalações das escolas, verificou—se que o armazenamento de
gêneros alimentícios apresentavam as seguintes impropriedades:
a) alimentos guardados em embalagens secundárias como plásticos e papelões,
b) depósitos sem janelas para circulação de ar (abafados).
e) alimentos guardados junto a outros materiais alheios à alimentação escolar.
d) alimentação imprópria para o consumo estocada em depósito escolar.
e) outras situações registradas nas visitas:
- bebedouros quebrados ou vazando;
- ausência de limpeza das caixas d'águas
em períodos adequados;
ausência de balanças para medição dos alimentos entregues às escolas;
'

—

—

materiais diversos acumulados nas escolas (freezer, geladeiras

e

fogões sem

funcionamento);

Evidências:
Fotos das visitas às Escolas Municipais: EM Natalina Costa, EM Yeda de
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Oliveira, EM prof. Antídio iVieira, EM Rui Palmeira, EM Cleto Marques Luz, EM ;Frei
Damião, EM Lenilton Alves' EM Sagrado Coração de Jesus EM“ Beraldo Campos, EM
Hermínio Cardoso, EM Ped o Café EM Gerusa Costa Lima, creche Ag? nor Fernandes
Pontes, EM Sergio Luís Pessoa Braga EM Olavo Bilac EM Arnon Afonso Farias de Mello,
EM Floriano Peixoto, EM Neílde Freitas, EM Teresa de jesus, 9 EM Antonio Mario Mafraá

.vr

EM Lenilton Alves-bebedouros quebrados ou vazando,

EM Sagrado Coração-alimentos guardados em plásticos e papelõesl

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002-005/2016, de 25/02/2016, a

RA. Nº 3/2016 / PREF MUN DE MACEIO

Prefeitura apresentou, por meio do Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, as
seguintes justificativas:
Em 20 de agosto de 2015, esta SEMED por meio de Processo Licitatório,
contratou os serviços da Empresa Única Engenharia e Empreendimento
Imobiliários LTDA que têm desempenhado a função de manutenção das
unidades escolares-. (ANEXO VII) Dentre as ações executadas e planejadas
estão.-

. Colocar telas em molduras de alumínio com fácil remoção para facilitar a higienização das
esquadrias (janelas);
- Colocar revestimento cerâmico nas paredes e prateleiras dos despensas;
- Substituir das luminárias existentes por luminárias blindadas em todo o espaço de
alimentação escolar;
- Colocar Forro PVC nas áreas que estiverem faltando (cozinhas, refeitórios e despensas);
. Retirar portas de rolo e substituídas por esquadrias de alumínio com vidros 4mm;
. Colocar piso cerâmico nas cozinhas, despensas e refeitórios que não existirem;
- Abrir janelas com suas respectivas telas para que haja uma melhor ventilação/conforto
térmico nas despensas e cozinhas;
- Planejar e executar limpezas das caixas dágua a partir de um cronograma semestral.
Além destas ações, foram adquiridos 150 bebedouros. A entrega iniciai foi de
75 unidades, no qual no ato das instalações foram detectados problemas de
vazamento, com isso foi chamado o técnico responsável da Empresa para
resolver o problema. O prazo para chegarem as outras 75 unidades que serão
distribuídas nas escolas é de dia 03 de março (ANEXO VIH).
Ainda, foi realizada uma parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana
de Maceió SLUM para que sejam retirados todos os materiais das escolas
que estejam em desusos nas escolas (Freezer, geladeiras, fogões e etc). E as
balanças para alimentos já se encontram em processo licitatório cujo número
é 6500,28269/2013.
—

Análise da equipe:
De acordo com 0 § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, determina que cabe às Entidades Executoras adotar medidas que garantam
adequadas condições de estocagem higiên cas—sanitárias dos gêneros aiimentícíos até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa. Quanto aos gêneros alimentícios
acondicionados em embalagem primária (caixas de papelão), de acordo o "Guia de
Instruções Manual de Ferramentas de Boas Práticas na Alimentação Escolar”, de 2013,
elaborado pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pelo da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à legislação sanitária, conforme reconhecimento
da Agência N acionai de Vigilância Sanitária ANVISA, os alimentos devem ser retirados das
caixas de papelão e/ou madeira em que são recebidos e substituídos por monoblocos limpos
ou sacos plásticos apropriados, inclusive em áreas de armazenamento sob ar frio.
—

Permanece

&

constatação, devendo a DIRAE acompanhar as providências a
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serem adotadas pela Prefeitura para melhorar as condições dos locais de preparo e
estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas, cºnforme informado na justificatíVa
apresentada.
Í

1.5 Número de nutricionista
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Com relação ao exercício de 2015, verificou-se que o número de nutricionistas
não atendeu aos parâmetros numéricos mínimos de referência do Cºnselho Federál de
NutríCionistas No âmbito do Programa de Alimentação Escolar & Entidade Executora
(SEMED) possui em seu quadro uma responsável técnica e seis nutricionistas na
alimentação escolar, para atender a toda a rede pública de Maceió

Evidências:
Lista de Nutricionistas constante no Sistema de Cadastro de Nutricionistas do
PNAE— SINUTRI e Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002— 005/2016 de 25/02/2036 a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício Nº ?O/GABSEMED/Zôíõ, de 04/03/2016, as
seguintes justificativas:

Considerando o exigido na Resolução Nº 465/2010 do Conselho Federal de
Nutricionistas, que dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece
parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de
Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências.
Considerando o art. 10 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 dejunho de 2013
onde ”a EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho
para o profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência
de nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN Nº 465/2010?
Esta Secretaria Municipal de Educação, a fim de potencializar o
planejamento, a execução e o monitoramento do programa de alimentação nas
escolas e centros de educação infantil municipais, através da Coordenação
Geral de Recursos Humanos, abriu Processo Administrativo nº
06500.006499/16 solicitando, em carater de urgência, a contratação de
empresa especializada em processo seletivo simplificado de técnicos da área
administrativa. Tal procedimento se justifica por suprir uma necessidade
temporária que surge da vacância do cargo efetivo e que há de durar apenas o
tempo necessário para a realização do próximo concurso público. da Prefeitura.
de Maceió (ANEXO IX),

Análise da equipe:
“&

A justificava não ehde

&

constatação. A situação apresentada contraria

%

ªx;
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determinação do § 2º do art. 129 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, quanto ao
cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por
escolar. Esses parâmetros estâo definidos no art. 10 da Resolução CFN nº 465, de
23/08/2010, conforme segue:

Carga horária técnica

Nº de alunos

Nº Nutricionistas

mínima
semanal recomendada

'

té 500

Hz

RT

30 horas

501 a 1.000

RT +

1001 a 2500

1

2.501 a 5.000

RT + 3 QT

1

RT + 2 QT

'1RT+3QTe+01
Acima de 5.000

30 horas

QT

a cada

[30 horas
[[30 horas

QT

fração de 2.500

30 horas

alunos

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré—escala), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste
artigo, um nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária
técnica mínima semanal recomendada de 30 (trinta) horas.
Portanto, permanece a constatação.
1.6 Fornecimento

irregular da alimentação escolar.

Fato:
As escolas não seguem o cardápio apresentado'por falta de gêneros
alimentícios suficientes para o preparo da merenda. Nas visitas às escolas, detectou—se &
insuficiência de alimentos para o cumprimento integral do cardápio elaborado pela SEMED.
Essa aquisição insuficiente de alimentos , segundo os gestores das escolas, foi oriunda do
baixo valor de recursos repassados. Essa insuficiência de alimentação ocasionou durante o
exercício de 2015 desabastecimentos e consequente falta de merenda nas escolas.
Verificou—se também que, em razão dessa insuficiência de alimentação, os cardápios foram
refeitos pelas próprias escolas para não deixar faltar merenda aos alunos, não sendo
seguido o cardápio original confeccionado pela SEMED Alagoas. Em algumas escolas foi
citada a prática de saída antecipada de alunos por falta de Merenda, conforme visita às
escolas e relatos dos responsáveis.

Evidências:
Depoimentos de Diretores, professores e funcionários encarregados do
preparo da merenda nas escolas, quando em visita às escolas, EM Yeda de Oliveira, EM
Prof. Antídio Vieira, EM Lenilton Alves, EM Pedro Café, EM Olavo Bilac, EM Arnon Afonso
Farias de Mello, EM Floriano Peixoto, e EM Teresa de Jesus. (ressalte—se que tais
depoimentos não foram levados a termo).
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Manifestação 1da entidade:
E

1

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002 ODS/2016,1113 25/02/2016 a
Prefeitura apresentou p0r1meio do Oficio Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, as
seguintes justificativas:
1

Esclarecemos que esta administração está adotando medidas para“ aprimorar
o controle da alimentação escolar, incluindo a otimização dos recursos
financeiros destinados à aquisição dos gêneros alimentícios através do
registro de preço e da aquisição de software de gestão da alimentação
escolar.
'

‘

Considerando ainda que, segundo o art. 6 da Resoi ução/CD/FNDE nº 26/2013,
a EEX é responsável por assegurar que a oferta da alimentação nas escolas
se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos- inclusive
complementando a aquisição de gêneros alimentícios com recursos
financeiros próprios caso necessário“ em 2013 aumentamos o nosso aporte
financeiro destinado à alimentação escolar

Análise da equipe:
Os recursos para a execução do programa de alimentação escolar do
Município de Maceió em 2015 foram compostos de metade do montante com fonte do FNDE
(PNAE) e outra metade com recursos do tesouro municipal

Verificou—se que a repartição dos recursos oriundos do FNDE para as
unidades executores ocorreu nas proporções corretas de acordo com o número de alunos do
censo do ano anterior.
O total de recursos recebidos em cada unidade escoiar deveria ser capaz de
cardápio elaborado e, conforme a constatação exposta, tal situação não estava
acontecendo, ocasionando aos alunos da comunidade escolar ao longo de 2015 uma
constante ausência de refeições que cobrissern as necessidades diárias nutricionais

cumprir

o

Considerando que o recebimento e execução dos recursos transferidosipelo
FNDE devem obedecer a regras trazidas nas resoluções da desta Autarquia (principalmente
.a Resolução FNDE n926/2013), a operacionaiização do programa de alimentação escolar no
Município de Maceió não atinge por completo o objetivo do programa que é o de ”contribuir
para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento
escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas

necessidades nutricionais durante o período letivo.” (grifo nosso)
Assim, é necessária a alocação de recursos financeiros junto às unidades
escolares em montante que cubra os quantitativos indicados nos cardápios, evitando, dessa
maneira, a adaptação de cardápios pela ausência de recursos suficientes para a compra de
alimentação.

Portanto, além de justificativa de "otimização dos recursos financeiros
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destinados à aquisição dos gêneros alimentícios", deve-se ter em mente que o cardápio deve
ser elaborado de maneira a não ferir aos mandamentos nutricionais das Resoluções do
FNDE, bem como ser confeccionado de acordo com os recursos financeiros disponibilizados,
de modo a não prejudicar os alunos com relação à oferta de refeições que cubram as suas
necessidades nutricionais.
Assim, mantém-se a constatação devendo & DIRAE ser acionada para que
verifique se as insuficiências nas ofertas de refeições estão sendo corrigidas.

1.7

Insuficiência no acompanhamento das

UEX na execução do

programa.
Fato:
A SEMED de Alagoas apresentou fragilidades na execução do Programa na
forma escolarizada:
&) Controle inadequado da descentralização dos recursos para as Unidades Escolares: não
havia até o final da auditoria do FNDE documentação mostrando o quanto de repasse foi
transferido para cada unidade escolar em 2015,b) Intempestividade na entrega das prestações de contas pelas unidades executores, à
Prefeitura; verificou—se que mais da metade das unidades escolares não entregam no prazo
a prestação de contas à Prefeitura;
c) Atrasos nos repasses de recursos às Unidadés Executoras: nas visitas às escolas
municipais foi reportado atrasos de repasses da Prefeitura, ocasionando, entre outras
situações, a compra de mercadorias "fíadas" com fornecedores.

Evidências:

Verificação in

1000 nas escolas e

Prestações de Contas das Unidades
Escolares: EM Dom Henrique Equ-elman, EM jorge de Lima, EM Leda Collor de Mello, EM
Luiz Pedro EV, EM Agenor Fernandes Pontes, EM Benevides Epaminondas, EM São
Sebastião, EM María de Fátima Melo, EM Tobias Granja, EM Deodoro Campos, EM Nise da
Silveira, EM Luíza Oliveira Suruagy, EM Prof. Pedro Café, EM Ranílson França, EM; Santo
Antônio, EM Sílvia Celina, EM Hermes Miranda, EM Francisco Meno, EM Maria José
Clemente, EM María Carmelita, EM Mário Mafra, EM Cícero Dué, EM Monsenhor Antonio
Assunção, EM Cesar Augusto de Oliveira, EM Maria Aparecida de Bezerra Nunes, EM
Herbert de Souza, EM Luíz Calheiros Júnior, EM Casa da Amizade, EM Frei Damião, EM
Cleto Marques, EM Luiz Pedro 1, EM Orlando Araújo, EM Jaime Miranda, EM João XXIII, EM
Zaneli Caldas, EM Zumbi dos Palmares, EM Pedro 'Suruagy, EM Donizette Calheiros, EM
Brandão Lima, 9 EM Almeida Leite.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 002-005/2016, de 25/02/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016. as
seguintes justificativas:

Considerando o dito da Auditoria quanto a fragilidade na execução do
programa de alimentação escolar/PNAE/ZOI 5, seja no monitoramento das
»
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prestações e transferência dos recursos pela descentralizado:
Esclarecemos que tão logo o FNDE repassa, a SEMED efetua os
procedimentos das transferências para as 676 das UEX'S, independentemejnte
se estejam ou não com as prestações concluídas, afim de não penaiízar o
aluno.
a)

—

';

ª

Esclarecemos ainda que a descentralização depara com dificuldades
internas pela demanda adversas sejam elas sistema muito tempo fora do ar,
recursos humanos, internet e outros que se fazem necessário
b)

As UEX 's, não respeitam prazo determinado seja pela Resolução nº 26., de
17/06/2013 ou expediente oficial estabelecido pela SEMED, (ANEXO IV) para
entrega das prestações. Internamente a Coordenação de Prestação não tem
recursos humanos para efetuar atendimento adequado para cada programa
que hoje totalizam 14 programas desenvolvidos nas escolas de nossa Rede e
para cada programa uma conta corrente. EX: O PNAE atende 131 UEX'S mais
06 Filantrópicas x 05 apresentações por bimestre ao mar 685 prestaçõesã,
e)

«

Considerando o esforço hoje um grupo de profissionais é reduzido para
atendera demanda que são:
02 na triagem;
04 para 0 feahamenwl
financeiro, sendo 02 profissionais efetivos e 02

estagiários,
01 Coordenadora;
01 no Sistema SIGPC;
01 para os demais Programas, Convênios e Obras;
01 para o repasse do PNAE.

d) Considerando que haverá uma reunião no dia 16/03/2016, o Coordenador
do FUNDO/Prestação, CANE e CAE, irão tratar quanto ao ajuste de conduta,
citado pelo Auditor do FNDE, após análise feita nas prestações de contas das
UEX's, na SEMED-Secretaria Municipal de Educação.
—

Análise da equipe:
As justificativas apresentadas confirmam o que foi constatado pela equipe de

auditoria.
A gestão escolarizada arranjo adotado discricioneriamente pela Prefeitura de
Maceióe aceito pela Resolução 36/2013 do FNDE, demanda maior complexidade na
execução e controle dos recursos tendo em vista que são várias unidades executores e
consequentemente várias prestações de contas.
A“:

19 do 47

RA. Nº 3/2016 / PREF MUN DE MACEIO

ﬂ
,

É;,

W.

,:

X's

2

ªi
&

“uª—1

«eª-**

;

Em análise geral da gestão escolarizada, foi verificada pela equipe de
auditoria .a fragilidade na execução e controle do PNAE por parte da Prefeitura, tendo em
vista os fatos relatados na constatação ora apresentados.

Conforme dispõe

o §19

do artigo

8º'da Resolução/CD/FNDE nº 26, de

17/06/2013, e alterações posteriores:

Art. 89 É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar
os recursos financeiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado
no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEx. das escolas de educação básica
pertencente

à

sua rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

§19 No caso da operacionalização do programa na forma prevista no caput, ()
Estado, Município e Distrito Federal deverão assegurar a estrutura necessária
para:
:

I

a realização do devido processoalícitatório e/ou aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar _e/ou do Empreendedor Familiar Rural,
conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
da Lei nº
1194 7/2009;
—

art.”

II

—

a

ordenação de despesas, gestão e execução dos contratos administrativos,-

III - o controle de estoque e armazenamento dos gêneros alimentícios;

e

IV— a

prestação de contas e demais atos relacionados a correta utilização dos
recursos financeiros.

Ainda, de acordo com artigo 109 da referida Resolução, a operacionalização
do Programa na forma descentralizada não afasta a responsabilidade da Entidade Executora
de responder pela regular aplicação dos recursos financeiros e da prestação de contas
perante ao FNDE e aos demais órgãos de controle.
Dessa forma, mantém—se a constatação, com a finalidade de que área técnica
do FNDE, responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAE,
considerando as dificuldades internas apontadas na justificativa, acompanhe e verifique se a
Prefeitura de Maceió está implementado mecanismos próprios de melhoria na execução e
controle da gestão escolarizada, a fim de sanar as impropriedades verificadas na
constatação.
—

2. PROGRAMA PROINFÃNCIA

ÉL-

CONSTRUÇÃO DE CRECHES

-

exercício 2015
Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação infantil tipo B e
C, conforme Termos de Compromisso no Plano de Ações Articuladas - PACZ nº 201028,
200250 ambos de 2011 e “044/2014.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiross 3.024.520,36
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Extensão dos Eexames:
:

|

Analisados os jrecursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Plano
de Ação Articulado - PAR, 1:10 montante de R$21.190.532,99, () que representa 9,4%? dos
recursos repassados por méio dos Termos de Compromissos- PACZ nºs 201028, 200250
ambos de 2011 e 11044/2014, pertinentes a construção de 19 unidades de CrechesIPréescola do Proínfâncía, conforme detalhamento constante no campo informação

Foram anotados 9 (nove) achados de auditoria que, por se tratarerh de
impropriedades na operacionalização do Programa, merecerão atuação da Diretoria de
Ações Educacionaís- DIRAE;
«

A amostra analisada da movimentação bancária concílíou com a
documentação comprobatóna apresentada pela Entidade

Infomação:
Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados
& seguir, considerando repasses do FNDE registrados no Sistema

no quadro demonstrativo
SIMEC, até 03/02/2016.

!D
Obra

=

Termo de Conlpromissº/Objetollncal

gªª— Cfªºhempº

º)"

Lºteªmentº Belª

“gªndª
Término
Pm,
' '

Mgª
'“ n

VCW a 1 ºf d º
(_

e

contrato R$

Repasse
FNDE R$

E-=% '"

%

“ºuçª”

Repasse

no

"
(MB)/(VC)

v

SIMEC

—

18293

03/01/2016

616.777,10

mms—1,03

0,80

9923

Creche(Tipo C) « Tenente Madalena

19599

30/04/2016

474.918,37

749.147,74.

0,83

86.19

11044—Creche(Tipo B)— José Aprígio Vilela

25009

11/06/2016

524.121,07

1.621.268,44

0,32

62,57

1.507.595,71

"0,87

100

130123325

1,01

00250

—

11

25015

11/06/2016

131030257

11044 Creche(Tipo B) Osmam Loureiro

25010

11/06/2016

1.310.302,67

11044—Creche(Típo B)- joão Sampaio
—

—

100
~

~

11044

-

Creche€Tipo B) -Novo Jardim

25007

11/06/2016

1.546.566,01

1.310.131,13

100

0,85»
;

ªgrflªª'scmºhªmpº ”Recªntº dªs

25020

11/06/2016

1.297.199,64

1.577.384,22

0,82.

25014

11/06/2016

1.048.242,14

1.621.632,26

0,65

25016

11/06/2016

917.212,00

1.622.211,36

0,57

Creche(Tipo B) -Casa Forte

25018

11/06/2016

246.710,84

747.528,81

“0,33

ªªªª'ºfªºhªmpº ”Lºteªmentº Sªntª

25003

11/06/2016

422.791,19

917.168,04

0,46

()

25004

11/06/2016

524.121,07

1.306.150,53

0,40

o

25006

11/06/2016

470.152,42

1.297.121,23,

0,36

11044

-

Creche(Tipo B)

—

Recanto dos Contos

11044—Creche(Tipo B)—Vila Olímpica
11044

-

1.00
'

100
100

57,42
_

11044—Creche(Tipo B)-Santa Maria
~

"0.44

'ºrººhºmpº

B) ' Lºteªmentº

Bardoche

“ºª?”º“ªºhª(Tipº

o

.

B)

'Rºººªmºdªª

.

25008

11/06/2016

524.121,07

Sem Registro

«

()

610.873,34

0,40

o

1.303.324,02

0,40

Orquldeas
11044 -Creche(Tipo B)
11044 —Creche(Tipo B)
11044

—

—

Canaã

25011

11/06/2016

246.710,84

—

Canaã

25013

11/06/2016

524.121,07

~

o
~

Creche(Tipo B) Recanto das Cores
—

11044-Creche(Tipo B)—Novo Mundo

25012

11/06/2016

524.121,07

25017

11/06/2016

524.121,07

139407400

0,38

0
.

1.300.000,00

0,40

ía
-_

ªªª
X??
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~

l11044«Creche(Tipo B)-Nosso

Larl

][

25019“ 11/06/2016

524.121,07

Sem Registro

TOTAL 1334029850 2119053239

]
~

~

~~

0,63
~

~

~

~

~

Fonte: SIMEC, em 03/02/2016.

Foram verificadas 'in loco” as seguintes obras de construção do Proinfância:

&,

ff) «25010 Loteamento Osmar Lourelro
~
(TCl 1044)

ID

—

25020 Recanto das Estrelas (TC-11044)

ID

—

1893 Loteamneto Bela Vista (TC-01028) ~
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~

~ID _ 25014 Recanto dos Contos (TC-11044)

~

~~

ID

_

25015

Lornenotea

Sampam

IhCMOz;
_

Constatações:
2.1 Obra paralisada.

Fato:
As obras:
Escola de Educação Infantil Casa Forte, Contrato nº 18/2013, no valor-de
R$747.528,81 dos quais foram pagos 0 total de R$198.957,16; e
- (ID—25009 - Escola de Educação Infantil - josé Aprígio Vilela, Contrato nº 003/2013, no
vaíor de R$1.621,268,44, dos quais foram pagos o total de R$880.299,41, encontram-se
,

-

(ID-25018

-

—

paralisadas.
Ambas as obras tem o prazo de vigência com finalização prevista para 11/6/2016, estando,
conforme SIMEC (consulta em 3/2/2016), com cerca de 60% de execução física e com
aproximadamente 30% dos recursos previstos liberados pelo FNDE
_

Í

Evidências:
Visita à obra. Relatório fotográfico.

11)

25009 José Aprígio

ID 25009 José/Aprígio 2
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~

~

ID 25009 José Aprígio 3

ID 25009 José Aprígio 4

N) 25018

ID 25018

~~

~

*

Casa Forte

—

Casa Forte 2

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Soiicítação de Auditoria - SA N,º 002—004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio do Ofício Nº

~

70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas;

~

ID obra

~
25009

JOSÉ

-

CRECH'H/PRE—ESCOLA

Aprígio Viiela

25018 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA
Loteamento Casa Forte

Situação

.

Obra paralisada

Esclarecimento

O Município adotou

procedimento para rescisão
contratual decorrente de
incapacidade superveniente
de execução da obra pela
empresa vencedora do

Obra paralisada

certªme cºm “Stª Pªrª
realização de nova licitação
par conclusão da obra.-

RA. Nº 3/2016 l PREF MUN DE MACEIO

Análise da equipe:
Em síntese em sua resposta a Prefeitura informa que está adotando
providencias visando sanar a 1ncapac1dade superveniente de execução da obra pela empresa
contratada e adotando as providencals com vista a conclusão da obra por meio de nova
licitação.

Para execução da obra sobre o 1D 25018 _ Escola de Educação infantil. Casa
Forte, a Prefeitura firmou o Contrato nº 018/2013, com a Empresa HR. Calheiros LÉYDA
(CNPJ nº 11.169.888/00041/07), no valor de R$ 747.528,81 (100%) com prazo final de
execução em 22/03/2016, dos quais foram pagos o total de R$404.692,57 (54%), constando
o registro do percentual de 57 % executado, registrado no SIMEC. Importante salientarã que
foi observado por esta Auditoria o pagamento das Notas Fiscais nº 78, de 10/07/2015, no
valor de R$20 586, 93 e Nota Fiscal nº 76, de 10/07/2015 no valor de R$26 557, 41, Énão
tiveram por suporte planilha de medição atestada pelo engenheiro responsável pela
fiscalização da obra e sim, itens e valores descritos em Planilha Orçamentária
—

A obra sobre o ID 25009 - Escola de Educação Infantil « josé Aprígio Vilela,
também regida pelo Contrato nº 018/2013, firmado com a Empresa HR. Calheiros LTDA
(CNPJ nº 11.169.888/00041/07), no valor de R$ 1.621.268,44 (100%) com praqzo final para
execução em 08/03/2016, dos quais foram pagos o total de R$ 1.296.074,59 (80%),
constando o registro do percentual de 62,57 % executado, registrado no SIMEC,
'

As obras paralisadas, bem como, as inconformidades descritas nos relatórios

de supervisão realizados pelo MEC registradas no SIMEC, permanecem inalteradas,
situação ratificada pela fiscalização desta Auditoria, 0 que vem demonstrar que as medições
pagas e informadas no SIMEC não foram condizentes com a situação do projeto aprovado
para execução das obras, situação que confronta com o disposto no Item 11 do Termo de
Compromisso, PAC 02443/2012:

II - Executar

os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito acordo com os
projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam as determinações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos (grifo

nosso).

Dessa forma, fica mantida a constatação, devendo a DlGAP avaliar
imediatamente a situação de cada uma das obras, visando assegurar a conclusão do objeto e
a entrega do programa a sociedade, quantificando caso necessário, eventual prejuízo e
tomando prontamente iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal

2.2 Obra depredada.

Fato:
Em Visita a Obra (ID—19599 - Creche Tenente Madalena), verificou-se que a
mesma encontra—se paralisada, abandonada e com sinais de depredação. A referida obra,-
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conforme consulta ao SIMEC em 3/2/2016, tem seu prazo de vigência para expirar em
30/4/2014; sua execução física em 66,19%; tendo () FNDE liberado 63% dos recursos
previstos.

Evidências:
Visita

~

»»»

à obra.

Relatório fotográfico.

«u.

ID 19599 Tenente Madalena 2

ID 19599 -Tenente Madalena 3

ID 19599 - Tenente Madalena 6

ID 19599 Tenente Madalena

—

—

Manifestação da entidade:

RA. Nº 32016 Í PREF MUN DE MACEIO

Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA Nº 002-004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 002 005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio do Ofício Nº
70/GABSEMED/2016 de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas:

~ ~

ID obra

Situação

Obra em execução. Aguardando
pagamento da parcelahfinal pelo FNDE
_
19599 Teenente Madalena (Rua
para regularizar pandemias Junto &
General Hermes) Maceió /AL
empresa liCitante para conclusao da
obra.
:

Esclarecimento

;

Realização de nova vistoria
pelo fiscal responsável do

Municípioa fim de ajustar
divergenaa do percentual

a

(BO/13%). Bem como

refazimento da' obra alvo de
depredação e vandalismo.

Análise da equipe:
Em sua resposta a Prefeitura informa que aguarda liberação de recursos pelo-FNDE
'

com vista a regularizar pendências financeiras com a empresa contratada.

Importante frisar a localização da obra depreciado/paralisada, situada ao lado da
Secretaria Municipal de Educação de Maceió/AL. A referida obra chegou a alcança-r o índice de
execução de 80,44 %, e encontra-se paralisada desde 2013, atualmente encontra—se abandonada [pela
empresa Miramar Construtora LTDA (CNPJ nº 112.035.491/()002-22), que firmou o contrato nº
467/2012, no valor de R$749.147, 74 (100%), dos quais foram pagos R$477.034,28 (69% ).

Na referida execução da obra, verifica—se dificuldade ou omissão da prefeitura em
operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelo investimento
decorrente do Programa, sendo que deste fato, decorre o estado atual em que se encontra o hem
produzido, tendo sido furtado grande parte do material empregado na construção e outros

destruídos, conforme demonstrado no Relatório Fotográfico, fotos anexas no tópico evidências deste
item. do relatório.
Cabe ressaltar a ausência de resposta à solicitação de Auditoria, e também, que não
foram evidenciadas medidas efetivas por parte da administração que Salvaguardassem o patrimônio
produzido. Nesse sentido, oportuno mencionar o disposto nos incisos V e Vl do Termo de
Compromisso— PACZ nº 0250/2011:

V Responsabilizar—se, com recursos próprios, por obras e serviços de terraplenagem
e contenções, infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia
elétrica e telefonia), bem como por todos os serviços necessários à implantação do
empreendimento no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que os valores a
serem repassados pelo FNDE/MEC referem se exclusivamente aos serviços de
engenharia constantes nos planilhas orçamentárias do(s) projeto(s) pactuadof º) e
—

aprovadofs);

VI » Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) acima pactuada/s) e
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes
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1

&

para cobrir todos as despesas relativas à implantação;
Dessa forma, portanto, permanece a constatação.

2.3 Ausência de placa de identificação da obra.
Fato:
Não constava afixada & placa de identificação das obras nos canteiro: ID nº
20009 Esc. Educ. Infant. josé Aprígio Vilela e ID nº 25008 - Esc. Educ. Infantii Casa Forte,
0 que contraria o disposto no ltemXIV Termo de Compromisso, PACZ nº 11044/2014.
—

Evidências:
Visita à obra. Relatório fotográfico.

~

H) 25009 José Aprígio

ID 25018

- Casa

Forte Ausêcia de placa de identiiição
—

~

ID 25009 José Aprígio 2

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria - SA Nº 002—004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação

RA.

N’2
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de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio .do Ofícicª) Nº
70/GABSEMED/2016, de 04/93/2016, anexou documentação com as Seguintes justificatíiºas:
ID obra

Esclarecimento

Situação

5

~

25009 CRECHE/PRÉ-ESCOLA'

Municípic adotou
procedimento para rescisão
contratual decorrente de
incapacidade supeweniente
de execução ,da obra pela
empresa vencedora do
certªme cºm Vistª Pªrª
realização de nova licitação
para conclusão da obra.
O

—

José Aprígio Ví 1& 1 &

Obra paralisada

.

25018 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA
Loteamento Casa Forte

.

?

Obra Pªrªlisªdª

Análise da equipe:

visando sanar

Em síntese, em sua resposta a Prefeitura informa que está adotando providencias
& incapacidade superveniente de execução da obra pete empresa contratada e

adotando as providências com vista a conclusão da obra por meio de nova licitação.

A ausência da placa de identificação da obra, contraria o disposto no Item XIV Termo
de Compromisso, PACZ nº “044/2014, antes designado TC nº 031/77/2012: Assegurar e'desêtacar
obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do FNDE em toda e qualquer ação,
promocionaí ou não, relacionada com a execução do objeto pactuado acima, obedecendo ao n*zczclelo—
padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e
painéis de identífzcação da(s) obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta “dº Programa,
obedecendo ao que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República.
Dessa forma, portanto, mantém-se a constatação.

2.4 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.
Fato:
A entidade não inseriu e/ou não atualizou os dados de execução da obra no
«
Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC.

Evidências:
Sistema SIMEC, consulta em 03/02/2016.

~

Providência solicitada.

Descrição

ID obra
~

~

~

,
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18293 Loteamento Bela
Checklist Administrativo
Vista (Maceió/AL)

Os documentos inseridos não são comprovantes de
pagamentos bancários como TED, DOC, ETC.Existe
também um boletim de medição que não tem valor igual
ao da nota fiscal.

25010 » Loteamento
Osman Loureiro (
Conjunto Osman
Loureiro ) Maceió/AL)

Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link
X'ªinserir aditivol", localizado na barra de menus.

—

Falta inserir aditivo do prazo
para que o contrato permaneça
vigente.

250.10 Loteamento
Osman Loureiro (
Conjunto Osman
—

Loureiro

)

O

Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link
\"inserir aditivm", localizado na barra de menus.

~

contrato encontra—se vencido.

Maceió/AL)

19599 - Teenonte
Madalena (Rua General
Hermes) Maceió/AL

Faltam comprovantes de
pagamento bancário como TED,
DOC e etc ...de todas as notas

25009 . CRECHE/PRÉESCOLA CONJUNTO

O cronograma informado na aba
Atualizar cronograma com as datas de realização dos
cronograma fisico-financeiro
serviços
está com as datas

JOSE APRIGiQViLELA

Faltam comprovantes de pagamento bancário como TED,
DOC e etc:
de todas as notas fiscais.

fiscais»

defasadas.

25010 - CRECI—IE/PRÉ
ESCOLA Loteamento
Osman Loureiro

Na planilha cadastrada na aba
cronograma físico—financeiro a
não consta dodos os macro
serviços acordados com o
FNDE.

25010 . CRECHE/”PRÉ—
BSCOLA Loteamento
Osman Loureiro

Falta inserir aditivo de prazo
para que o contrato permaneça
vigente.
.

Veriiicar se

os itens macros das etapas, conforme planilha
acordada, estão inseridos e com os valores compativeis
com os pactuados com o FNDE.

Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar “link
\“inserir aditivo\", localizado na barra de menus.

~
25010 CRECHE/PRÉ—
ÉSCOLA Loteamento
Osman Loureiro
—

O

25014 - CRECHE/PRÉESCOLA RECANTO Dos

contrato encontra—se vencido.

Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link
\"insez'ir aditivo\”, localizado na barra de menus.

CONTOS

O prazo de vigência na na aba
contratação não corresponde ao O prazo de vigência na na aba contratação não
corresponde ao inserido no contrato.
inserido no contrato.

25015 - CRECHE/PRÉESCOLAJoão Sampaio

A vigência do contrato na aba
contratação está errada por

25015

—

Ii favor
corrigir.

CRECHE/PRE-

contrato encontra—se vencido.

A vigência do contrato na aba contratação está errada.,

Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link
\"inserir aditivo ", localizado na barra de menus.

ESCOIA João Sampaio H

O

25018 . CRECHE/PRÉ—
ESCOLA Loteamento
Casa Forte

A obra está atrasada em relação
ao cronograma informado na
Atualizar as datas de execução das etapas do cronograma.
aba cronofgrama fisicofinanceiro.

25018 - CRECHE/PRÉ—
ESCOIA Loteamento
Casa Forte

0 cronograma informado na aba
Atualizar cronograma com as datas de realização dos
cronograma fisico-financeiro
serviços
está com as datas defasadas.

25020 PAC 2' CRECHE/PRÉ—ESCOLA
RECANTO DAS
ESTRELAS

inserir planilha contratada (assinada) na aba contratação
valor total da planilha está em com valor total igual ao contratado, ou corrigir as
desacordo com o valor digitado informações declaradas no campo da planilha contratada,
deixando tais informações condizentes com o arquivo
na aba contratação,
anexo. Utilizar o link \"Editar Contratei“, localizado na
barra de menus.

—

O
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Manifestação da entidade:
I

Em que pese Íesta equipe de fiscalização ter questionado sobre o assunto no;
meio do Item 2. da Solicitação de Auditoria nº 002- 004/2016, de 23/02/2016, não consta
no Ofício Nº 70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, emitido pela Prefeitura referencia a

presente constatação.

Análise da equipe:
Em que pese a ausência de justificativa, a constante atualização das
informações no sistema SIMEC permite ao FNDE acompanhar a execução das ações
pactuadas visando garantir a correta aplicação dos recursos, o desembolso das particles em
tempo hábil com a real execução dos serviços, podendo, também, prestar apoio ao executor
nas correções de possíveis divergências no curso da obra, evitando a necessidade de

devolução/ressarcimento de recursos quando da prestação de contas.

-

A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÃNCIA, contrariando
lnciso III, letras “f"e
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art
”j" da Resolução/CD/FNDE nº l3 de 08. 06. 2012 e alterações posteriores, no quai se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:
5-º—

”f. cíentíficar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme 0 previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
” ”j
Mznistério da Educação) no endereço eletrônico http //simec mec gov. br;
permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obrafs), fornecendo,
as informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se
refere ao exame da documentação/
Cabe ressaltar, a ausência das informações na Aba Contratação do Sistema
SIMEC, relacionadas aos termos aditivos firmados, bem como, na Aba Execução
Orçamentária do Sistema SIMEC, às despesas efetuadas com recursos repassados pelo
FNDE e a titulo de contrapartida, tais como: Notas fiscais, assinadas e pagasj e os
comprovantes das transferências bancárias de cada pagamento realizado.

Em que pese a afirmativa da Prefeitura de que os dados e informações
relativos ao monitoramento das obras são inseridos mensalmente (vide item 2. 5) tal

situação não se confirma no Sistema SIMEC.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.5 Registro de restrições e inconformidades de projeto no SIMEC,

Fato:
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MACEIO

Conforme consulta realizada no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação SIMEC, em 03/02/2016, verificou-se a existência de
registro de. Restrições e inconformidade referentes a obras constantes dos Termo de
Compromisso nº(s) 01028/2011, 00250/2011 e “044/2014, descriminadas abaixo.
—

Evidências:
Sistema SIMEC, consulta em 03/02/2016.

ll)

obra

Descrição

Providência solicitada

O Municipio/Estado deve executar conforme o

projeto ou
enviara seguinte documentação: A) Novo projeto,
assinado pelo responsável técnico, autor do projeto,—' B)
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido

, _,
_,
2300/q - LiechejPie—
E 5 col a Novo Jardim (
Conjunto E u stá (í ui
,
Gomes,, Melo i)
,.

.

.

tema de Proteção contra
,
Descargas Atmosfericas (SPDA)
executado em desconformidade
com o projeto. O serviço ainda
, foi executado.
nao
.

_.

Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução
,
.
.

.

.

anterior x Situaçao atual), informando o destino a ser
dado para a diferença dos valoresise for menor o custo
da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a
,
responsavel pela despesa gerada (se for maior) ; D)
justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
»

.

Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteração e sua anuência com o projeto apresentado.

25010 - Loteamento
Osman Loureiro (
Conjunto Osman
Loureiro ) Maceió/AL)

25010 Loteamento
Osman Loureiro (
Conjunto Osman
—

Loureiro

)

Maceió/AL)

O Municipio/Estado deve executar conforme o projeto ou
enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto)
assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B)
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido
Projego;
Planilha comparativa de custos (solução
instalações hidráulicas
Q
executadas em desconformidade Sngenor )“ sag/$210 afugl), inflormandofo destino a ser
com o projeto. Registro fora das da opera a 1 erençad GIS Vª ages (Se (ªr nfienor deus º
a Sltuagao atua ) ou ec eran º ser a re eitura &
especificações (PVC).
responsável pela despesa gerada (se for maior); D)
justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteração e sua anuência com o projeto apresentado.,
1;

O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou
Enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa
de custos (solução anterior x situação atual), informando
Esquadrias executadas em
o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for
desconformidade com o projeto. menor o custo da situação atual) ou declarando ser a
Portas e fechaduras fora das
Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for
especificações.
maior); B) justificativa Técnica, devidamente assinada
pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura
pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteração e sua anuência com o projeto apresentado.
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25010 Loteamento
Osman Loureiro (
Conjunto Osman
Loureiro ) Maceió/AL)
—

25010 Loteamento
Osman Loureiro (
.
Conjunto Osman
Loureiro ) Maceió/AL)
—

Os services não pactuados com
o FNDE devem estar separados

Apresentar o item que não foi objeto da pat: tuação (: om ()
FNDE com seus quantii ativos e valores separadamente
no item serviços não pactuados
no cronogr,ama mamando & opção Servicos não
com o FNDE na aba cronograma
pactuados com o FNDE"
'

fisico financeiro.

Na planilha cadastrad na aba
,
cronograma f1s1c0-ﬁnance1ro a
não consta dod 5 os m. cro
“servi Ç os acordaodos conai o
FNDE.
»

4

.

.

.

.

.

Verificar se os itens macros das etapas, conforme planilha
'
or ad , e ão in e
.
os talore.s compativeis
,
(a‘gm (cias aactíitªidos
259053151]
'
º
‘
" "
p
,

'

«,

,.

.

-

ªr$

;

19599 Teenente
Madalena (Rua General
Hermes) Maceió /AL
_

'
"
idiliqência)
“

Em decorrência do
monitoramento realizado por
meio do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da
Educacão (Simao) e de
supervisao realizada por
_
empresa contratada pelo ENDE,
verificamos que extste uma
grande divergência entre o
percentual de execução da obra
informado em vistoria pelo ﬁscal
do estado responsável pela obra
(88,00%) e o da empresa de
supervisão (66,18%)
_

5

1. Solicitamos o ﬁscal reveja os percentuais informados
dos serviços executados. corrigindo—os se for o caso, ou

que insira nova vistoria, com fotos atualizadas da obra,
que comprovem o percentual de execução informado.f 2,
SoliCitamos, no prazo rnaxnno da 15 dias,. que o
cumpnmento das provrdencrasrequendas seja informado
a esta Autarquia, por meio do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério“ da
Educação (Simec). O não atendimento das providências
solicitadas causará & suspensão do repasse de recursos
dessa obra até a sua resolução
_

Município/Estado deve executar conforme o projeto ou“
enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto,
assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B)
O

25009 - CRECHE/PRÉ
ESCOLA CONJUNTO
JOSÉ APRÍGIO VILELA

Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)
executado em desconformidade
com o projeto. O serviço ainda
não foi executado.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do “referido
Projeto; O) Planilha comparativa de custos (solução
anterior x situação atual), informando o destino a ser»
dado para a diferença dos valores (se for menor o custo
da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a
responsável pela despesa gerada (se for maior); D)
justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteraçãoeesua anuência com o projeto apresentado.;
_

O Municipio,/Estado deve executar conforme o p3 ojeto ou
enviar a seguinte doi: unionta'ç'ão: A) Novo projeto,

25009 _ CRECHE/PRÉESCOLA CONJUNTO
jOSE 11111111310 VILELA

Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA)
executado em desconformidade
com o projeto. Não executado.

assinaria pelo responsável técnico autor do projeto; B)
ART (Anotação de Responsabilidade técnica) do referido
Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução
anterior x situação atual), informando o destino a ser:
dado para a diferença dos valores (se for menor o custo
da situação atual) ou. declarando ser a Prefeitura a
responsável pela despesa gerada (se for maior); D)
justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da. Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteração e sua anuência com o projeto apresentado.
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Município/Estado deve executar conforme o projeto ou
enviar a seguinte documentação: A) N ovo projeto,
assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; 8)
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido
Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução
Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) anterior x situação atual), informando o destino a ser
dado para a diferença dos valores (se for menor o Custo
executado em desconformidade
da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a
com o projeto. O serviço ainda
responsável pela despesa gerada (se for maior); D)“
não foi executado,
Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo
engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela
Fiscalização da Obra, apresentando as razões da
alteração e sua anuência com o projeto apresentado
O

25018“--CRECI'1E/PRÉ—

ESCOLA Loteamento
Casa Forte

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria SA Nº 002—004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 002-005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meiº do Ofício Nº
"?O/GABSEMED/ZOlGÍ de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas:
—

Os dados e informações relativos ao monitoramento das obras do Município
estão sendo inseridos mensalmente em conformidade com os relatórios decorrentes das
vistorias de fiscalização realizadas pela Equipe de Engenharia desta Secretaria Municipal de
Educação SEMEC/MACEIÓ.

Contudo existem dificuldades na resolução das restrições/inconformidades
apresentadas elencadas abaixo. Vale dizer, que a Equipe de Engenharia desta SEMEC vem
buscando esclarecer o- procedimento a ser adotado junto ao FNDE através de
questionamentos via SIMEC e EMAIL, para responder satísfatoríamente as diligências
identificadas. Não alcançando ainda, no entanto, um checklist operacional capaz de sanar as
seguintes pendências.

ID obra

Situação

25010

É necessário

_

CRECHE [PRÉ—ESCOLA
Obra Concluída
Loteamentó Osman

~

loureiro

destravar as abas

de monitoramento para

()

Município fazer alterações
atendendo as diligencias do
FNDE.

,

19599 -- Teenente
Madalena (Rua
General Hermes)
Maceió/AL

Esclarecimento
~

~

Obra em execução
Aguardando pagamento da
parcela final pelo FNDE
para regularizar pendencías
junto a empresa licitante
p ara conclusão da obra.

Realização de nova vistoria

gªgª; ;eâªºââªªílsâr a
dive-r ªpncia do ercejntual
º ' Bem geme
(80 ' [Lgº/)
refazimento da obra alvo de
«

depredação
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O município adotou

25009 ,
CRECHE/PRE-ESCOLA Obra paralisada
José Aprígio Vilela

procedimento para rescisão
contratual decorrente de
incapacidade superveniente de
execução da obra pela
empresa vencedora do “certame
com vista para realização de
nova licitação para conclusão
da obra.

ª

~

25013 -

;

CRECHE/PRÉ ESCOLA
Obra paralisada
Loteamento Casa

Forte

:

Análise da equipe:
Em síntese, e sem abordar todas as obras citadas na Solicitação de Auditoria nº
0021001, em sua resposta a Prefeitura informa que está adotando providencias no sentido de aténder
às diligências do FNDE e em algumas situações há a necessidade de que "abas do Sistema SIMEC"
sejam destravadas e de repasse de parcela final dos recursos previstos para obra, de forma a sanar
pendencias financeiras com a empresa contratada

Em que pese & justitícativa apresentada, as restrições e inconformidades das óbras
estão sem providências por parte da Prefeitura Municipal de MaCeió/AL, desde 30/12/2013,
alcançando oito das onze obras concluídas examinadas nesta fiscalização
Por ocasião da visita às escolas, a Secretaria de Municipal de Educação, por meio dos
ratificaram as dificuldades para inserção de informação
no Sistema SIMEC.

engenheirose

relevante considerar que das cinco “ºbras identificadas nesta constatação Édu'as
encontram-se concluídas e outras três com percentuais. que variam de 62,57% a 66,19%, posâuem
pendências construtivas que precisam ser imediatamente sanadas, de forma que possam ser
definitivamente recebidas pela Prefeitura Municipal de Maceió/AL e colocadas em pleno
funcionamento, atendendo assim a comunidade e os objetivos do programa
É

Dessa forma, mantêm—se

&

constatação.

2.6 Ausência de identificação da documentação comprobatória com 0
nome do Programa.
Fato:
A Entidade não apresentou a documentação comprobatória identificada com o
nome do Programa.

Evidências;
Notas fiscais, conforme a seguir:

Nº Doc.
Fiscal

EMPRESA.

_

~

~~

.

«

-

,
Ealor
(R$)

Data Emissao
,

~ ~

.

~

~~

~

~

%

%
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Construções e Engenharia
LTDA.

3. B.

]

GNP}:

1

01393072/0001-09

288”

17/3/2014

153'186’63

314]]

18/6/2014

102.723,76

275

8/1/201411

90.468,11

349

14/10/201411

157.723,39

5/11/201311

50.363,29]

258]
]1d/Nome da obra:

-

25007 Creche/Pré Escolar
Novo Jardim

EMPRESA:
]1—111.

262

27/11/2013

61.330,89

282

11/2/2014

126.086,69

326H

29/7/2014]

137405129

29611

22/4/2014

111.241,04

Data EmíSSãgiªªcl

Nªgª].

Calheiros & CIA LTDA ME

'

]

62.752,30]

]]

34]]

19/8/2014]]

61.355,01]

[Id/Nome da obra:

5]]

14/1 1/2013

57.152,15

4511

25/11/2014

68.019,07

18

24/1/2014

63.799,78

41

16/10/2014]

70.352,43

1

Educ Inf Conjunto

]

20]

17/2/201411

99.334,61

]

150]

7/10/201311

40.661,57

291

16/7/2014“

864921450]

27]

2/6/2014]

61.375,83]

25]

2/5/2014

43.050,01]

18/12/2014

165.954,25

Data Emissão

Valor (R$)

190

19/6/2013

44.403,90

202

18/7/2013

]

98.405,40]

255

]

21/10/201311

45.508,51]

270]

11/12/201311

63,121,61

~
[

José Aprígio Vilela

]

EMPRESA:

48]

Nªgª]

Terrª Nºmes“

5111113311: ”If/1E3

CNPJ:

(lªcªz;

18/9/201411

]

ES.

(a) Valor Total do

3611

11.169888/000107

225009

45.509,38

11

]CNPJ:

—

]

22/11/201311

26111

'

,

]

05.541,344/0001-21

]

]

276

15/1/201411

94.437,17

]Id/Nome da obra:

281

5121201411

134.746,65

288

18/3/201411

130.930,74

290]

4/4/2014

138.752,26]

298]

6/5/2014

120.284,73

]

311]]

23/6/2014

144.290,39

]

330

17/9/2014

120.604,94

Niggª]

Data Emissão

Valor (R$)

]

25010 - CrecheOsmar Loureiro
L

EMPRESA:

“*º*—«4 «
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i

CRC

—

Engenharia LTDA ME
—

;

[CNPJ:

i

i

05.157331/0001-53
Id/Nome da obra:

;

:

7,5 014 - C rec h e /P.ré E sco 1ar

::

l

65 “

12 6 2013 H
.]

62
: . 658 92
l

7411

25/7/2013"

63.789,87]

88!

14/10/2013“

77.480,23]

95]

121120'
l ,, 13"

183 . 61'1'88!

104!

27/11/2013]

157.199,39]

113

17/12/2013]

159.192,95

142

18/2/2014

'

161

RECANTO DOS CONTOS

..

1/4/2014!
~

=

—

oo.522,15

,

219

~
~

108.498,87
'

'

~

15/7/2014“

138.159,49
_

~

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA Nº 002—004, de 22/03/2015,- que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio do Ofício Nº
"IO/GABSEMED/ZOlô, de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justifzcatííras:
—

identificação da lacuna, todas as notas fiscais foram
devidamente carimbadas com a identificação do TERMO DE COMPROMISSO ID DA
OBRA NOME DO PROGRAMA
Após

a

Análise da equipe:
Em que pese a medida extemporânea, & ausência da identificação do
Programa e do FNDE na documentação comprobatória das despesas contraria o que
estabelece o art 59,1ncisa III, alínea "r", Resolução n º 25, de 14 de junho de 2013, e
alterações posteriores, a qual determina:

Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município ou
do Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e
arquivar as vias originais em sua sede,

.

Nesse Viés, & Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de
27/07/2007, com a seguinte conclusão:
(...) a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastantes graves e comprometem, seriamente., a
execução do Programa, inviabilizando & identificação dos recursos atrelados
(...), a prestação de contas na forma estabelecida pelo Programa. e por
conseguinte, a fiscalização da correta utilização desses retursos, 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 questã0(...).

Ainda, conforme o Acórdão 795/5008

' *

R,.A.

—

Primeira Câmara/TCU, dispõe:
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(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, poi-s 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.

Portanto, permanece a constatação.

2.7 Ausência de restituição de saldo dos recursos transferidos pelo
FNDE.

Fato:
saldo na conta específica do Programa/Termo de Compromisso - TC nº
1028/2011 (iD—18293 Loteamento Boa Vista), não foi devoivido ao FNDE, após o término
do prazo de execução em 15/08/2015.
O'

—

Evidências:

Extratos bancários da conta especifica do programa, em fevereiro de
Banco do Brasil, Agência 3557—2, Conta corrente nº 6981—7, saldo

2016, TC nº 1028/2011
R$ 27.346,57.

—

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria SA N.º OCZ-004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 00200512016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio do Ofício Nº
70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas:
—

O município adotou procedimento adminstmtivo a ﬁm de finalizar a operação
bancária de aplicação do valor da obra e efetivar a devolução do saldo remanescente ao

FNDE.

Análise da equipe:
Ausência de devolução do saldo dos recursos da aplicação financeira contraria
o disposto no Art. 20 da Resolução/CD/FNDE nº 69, de 28/11/2011, que estabelece aos
municípios a devolução 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 08/2015 a Entidade deverá
saldo dos recursos existentes na conta específica do Programa e comprovar por
meio de documento hábil o referido recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação — FNDE.

recolher

o

Dessa forma, permanece a constatação.
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ldentificaçãtj do responsável:

CPF:-4832.964—I
Valor Originàl:

R$ 27.346,57

2.8 Atraso no inicio da execução das obras.

Fato:
Verificou-se atraso no início da execução das seguintes obras/ID: (25003) «
CRECHE/PRÉ-ESCOLA LOTEAMENTO SANTA ANA, (25004I)— CRECHE/PRÉ—ESÇOLA
SANTA MARIA, (25006) CRECHE/PRÉ—ESCOLA LOTEAMENTO BARILOC'HE, (25008)
CRECHE/PRÉ-ESCOLA RECANTO DAS ORQUÍDEAS, (25012) - CRECHE/PRÉ-ESCOLA
25017) CRECHE/PRÉ-ESCOLA NOVO MUNDO, (25019)
RECANTO DAS CORES,
CRECHE/PRÉ-ESCOLA NOSSO LAR 1, CRECHE/PRÉ—ESCOLA CANAÃ, (25011) CRECHE/PRÉ ESCOLA CANAÃ, (25013) Não obstante a existencia de contratos Ordem de
serviço liberação de recursos em junho de 2012, as mesmas encontram se com 0% de
execução conforme identiãcado na tabela constante do Campo Informação
—

—

—

—

'

Evidências:
Consulta ao Sistema SIMEC, em 03/02/2016.

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria SA Nº 002—004, de 22/03/2015; que
solicitou apresentação de justíflcativa para o fato apontado. Em atendimento à Sºlicitação
de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por” meio do Ofício Nº
7DIGABSEMED/2016, de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas:
—

Os dados e informações relativos ao monitoramentº das obras do Município
a Equipe de Engenharia desta SEMEC vem
estão sendo inseridos mensalmente,
buscando esclarecer o procedimento a ser adotado jun-to ao FNDE através de
questionamentos vía SIMEC e EMAIL, para responder satisfatoriamente as diligências
identificadas. Não alcançando ainda, no entanto, um checklistoperacionai capaz de sanar as
seguintes pendencias.

em algumas situações há a necessidade de que "abas do Sistema SIMEC"
sejam destravadas e em outras, aguardam análise pelo FNDE, da solicitação de migração de
metodologia inovadora para convencional (ID—25008 Recanto das Orquideas, II)—2 5011 Escola Canaã, ID-25006 - Loteamento Bariloche, ID-25003 Escola Santa Anna, ID25004
Escola Santa Maria, ID—25019 - Escola Nosso Lar 1).
.. e

—

—

—

Análise da equipe:
A inexecução das ações do Programa contraria o disposto no Termo de
Compromisso que estabelece que a Entidade deve executar os recursos financeiros
W..
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recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em
estrito acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de
qualidade técnica que atendam as determinações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), bem como, os prazos e os custos previstos (grifo nosso).
Ainda, de acordo com o art. 11 da Resolução 9 13, de 8 de junho de 2012, os
entes federados beneficiários dos recursos para construção de unidades de educação
infantil Proinfância e quadras esportivas escolares construção de quadras escolares
esportivas cobertas e cobertura de quadras escolares, do PAC 2, deverão finalizar as obras,
objeto do Termo de Compromisso pactuado, no prazo de 720 (setecentos e vinte) dias após O
recebimento da primeira parcela.
—

A Prefeitura informa que está adotando providencias no sentido de atender às

diligências do FNDE, aguardam análise pelo FNDE, da solicitação de migração de
metodologia inovadora para convencional (ID-25008 - Recanto das Orquideas, ID—25011
Escola Canaã, ii)-25006 - Loteamento Bariloche, II)-25003 - Escola Santa Anna, 11325004 Escola Santa Maria, lD—25019 - Escola Nosso Lar 1, e em algumas situações, há a
—

necessidade de que sejam destravadas ab as no SlMEC.

Registre-se ainda, o fato de nos exercícios de 2012 e 2013, terem sido
iniciados repasses de recursos para inicio das obras, creditados na Banco do Brasil, Agência
nº 3557, Conta Corrente nº 7075-0, cumulando o saldo atual dos valor repassado ein
R$15765.390,20 (fev/2016).

importante ressaltar a existência de ordens de serviços emitidas para. início
das obras, e contratos cujos prazos de execução encontram-se vencidos, conforme
demonstrado na planilha a seguir:

~

'

Termo de Compromisso n Q
»

“044 (“gªiºlª em
11/06/2010)
ID . NOM-.E DA OBRA

Empresa Contratada

Data de
Assinatura
d O C on t ra t O.

Ordem de
Serviço
(O . S)

_

(25003) PAC 2 - CRECHE/PRE MVCESCOLA Loteamento Santa
COMPONENTES
Ana
PLASTICOS LTDA

18/6/2014

s

Rºm.

Data de

Contrato R$

_

ªº“*t rº

18/6/2015

(25004) PAC 2 CRECHE/PRÉ— (10.610.031/0001—18)
ESCOLA SANTA MARIA
ARCO CONSTRUCOES 12/3/2013
LTDA

15/41/2013

12/3/2014

(25006) PAC 2 - CRECHE/PRÉ— (12.837.894/0001-58)
ESCOLA Loteamento Bariloche H R CALHEIROS &
CIA LTDA ME

8/2/2013

~

“101",“)

término do
con t ra t 0.

917 ' 168 ' 04

—

(25008) PAC

2

,_

CRECHE/PRE— MVC—

'nscorA RECANTO
ORQUlDEIAS

DAS

COMPONENTES
PLASTICOS LTDA

(25012) PAC 2 « CRECHE/PRE- MVCESCOLA RECANTO DAS
COMPONENTES
CORES
PLÁSTICOS LTDA

21/12/2012

D.

t t

lãàzºoãffª
18/6/2014
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Rem

ªº“ t rº

Sem
.

Registro
_

21/12/2013

" 306 150 53

1

'

1 ' 297 '

'

121 ' 23
'

Sem Registro Sem Registro

18/6/2015

.

~

1.394.074,00
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(25017) PAC 2 - CRECHE/PRE- (10.610.031/0001—18)
ESCOLA NOVO MUNDO
ARCO CONSTRUCOES 24/5/2013
LTDA

(25019) PAC 2 _ CRECHE/PRÉsem Registro
ESCOLA NOSSO LAR 1

ª

24/5/2013

i

23/5/2014

11/4/5459

;

Í

sem
Registro

Registro

(25013) PAC 2 - CRECHE/PRÉ (05.157.331/0001-53)
CRC ENGENHARIA
ESCOLACANAA
LTDA ME

21/12/2012

8/2/2013

(25011) PAC 2 :CRECHE/PRE (051541.344/0001—21)
CONSTRUTORA
ESCOLA CANAA<MUDADO
TERRA NORDESTE
PARA RIACHO DOCE)
LTDA _ ME

21/12/2012

Sem

Sem Registro Sem Registro“

21/12/2013

1.303.324,02

-

.

.

8/2/2013

.

21/12/2013

610.873,34.
ª

Fonte: Sistema SIMEC, em 03/02/2016.

relevante considerar o periodo de quatro anos em que os recursos estão
sem movimetnação e que as obras fiscalizadas, precisam ser imediatamente iniciadas,
concluídas e colocadas em pleno funcionamento, atendendo assim a comunidade e os
objetivos do programa.
É

Dessa forma, mantém—se a constatação.

2.9 Pagamento de despesa em desacordo com 0 do documento
comprobatório.
Fato:
Verificou-se que a prefeitura realizou pagamentos a maior, no total de R$
8,517,28, relativamente à execução das obras de construção de creche "Creche Novo Jardim
(ID—25007)” e realizou pagamentos a menor, no total de R$ 29,620,813 "Creche Vila Olímpica
(ID- 25016)", tendo em Vista que os valores das notas fiscais correspondentes, portanto sem
cobertura documental. Conforme consulta ao sistema SIMEC, em 3/2/2016, os Termos de
Compromisso das duas obras terminam em 11/6/2016.
'

Evidências:
Nota “fiscal nº 314, R$102.723,76
R$111.241,04;

—

Creche Novo jardim (ID-25007)

Nota Fiscal nº 218, R$99.612,73 Creche Vila Olímpica
ProCesso nº 06500.065902/2014.
R$69.991,85
Medição
—

(ID—

—

Medição

25016) Valor da
—

—

Manifestação da entidade:
Foi emitida a Solicitação de Auditoria SA N.º 002-004, de 22/03/2015, que
solicitou apresentação de justificativa para o fato apontado. Em atendimento à Solicitação
de Auditoria nº 002—005/2016, de 25/02/2016, a Prefeitura, por meio do Ofício Nº
—

ªªi
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70/GABSEMED/2016, de 04/03/2016, anexou documentação com as seguintes justificativas;
Após a identificação de divergência & equipe financeira desa SEMEC esta
revisando para esclarecer as divergências apontadas.

Análise da equipe:
Importante salientar que em sua resposta a Prefeitura não apresenta resposta
conciusiva ao item apontado pela Equipe de Auditoria.
A. diVegência de valores descritos nos documentos comprobatórios das
despesas citadas, compromete a correição no estágio da liquidação da despesa, prevista no
art. 63 da Lei,,niíãA,;iãiljilíãâêi, & liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem
como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata &
pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Salientamos por fim, o fato da Prefeitura não ter atendido/;respondido às
Solicitações de Auditorias nº 01 a 04, emitidas pela equipe técnica, contrariando o previsto
no art. Sº, inciso lil, da Resolução nº 13, de 8 de junho de 2012 que orienta a entidade
a permitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecendo, as
informações e os documentos relacionados à execução do objeto no que se refere ao exame
da documentação.
Dessa forma, permanece a constatação, com indicativo de prejuizo ao erário.

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

3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 13, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.8, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, foram verificadas impropriedades na operacionaiização dos
Programas que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis pelos
programas, em especial ao contido nos itens 2.1, 2.2 e 2.8 onde se verifica potencial de dano
ao erário.
3,3. Identificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem 2.7 e
2.9 devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação.

3.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre
cumprimento do objeto dos programas

e

o

transferências fiscalizadas.

3,5. Deve. ainda, as Diretoria(s) técnica(s) desta autarquia considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
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Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE,
3.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferidos-: pela
Autarquia.
:

'

4. Recomendações:
4.1. A DIATA

Sr._.

nº.,/ressoa],

cer
4.1.1. Diligenciar o
Prefeito Municipal de Maceió/AL, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE
o valor de R$ 27.346,57 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e
sete centavos), referente ao saldo dos recursos existente após a execução da obra.,
evidenciados no item 2.7 deste Relatório. 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://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito CalculoDeDebito.faces“,
lançando o débito no grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua
ocorrência. No grupo "Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e
lançada no campo "Data atualização" a data em que o recolhimento estara Sendo “efetuado.
O recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,
—

Nacional
Tesouro
do
virtual
sitio
no
(https:l/consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UCS/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência.
212198030. Caso não haja o atendimento ao(s) item(ns) anterior(es), enviar comunicação a
Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao
ressarcimento ao erário e informar a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
da Informação, sobre as providências que tomou visando o. ressarcimento ao erário ejou a

preenchido

—

adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 2.7.
CPF nº -.483.964I,
4.1.2. Diligenciar () Sr.
Prefeito Municipal de Maceió/AL, & restituir no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE;
o valor de R$ 202.336,49 (duzentos e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e
nove centavos), referente a pagamento indevido, evidenciados no item 2.9 deste Relatório.
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 virtuai pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/DebitoCalcuioDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" ,e lançada no campo
“Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado, O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sitio
virtual do tesouro nacional https://consulta.tesourofazenda.gov.br/gru/gru_simples'.asp)
—

ff
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com os seguintes dados: UCS/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2019.80.30,
4.2. A DIRAE

4.2.1. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que adote medidas
visando assegurar o cumprimento do artigo 38, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013 e alterações posteriores, quanto à obrigatoriedade de movimentar os recursos
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores devidamente identificados, conforme subitem(ns) 1.1.
4.2.2. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que empreenda esforços
para adquirir gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua
o artigo 14, da Lei nº 11947/2009, gerando medidas de incentivo à organização e
legalização desses grupos de empreendedorés, conforme subitem(ns) 1.2.

4.2.3. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que cumpra os
normativos do Programa relativamente à necessidade de assegurar a disponibilização de
informações nutricionais dos cardápios em locais visíveis na Secretaria de Educação e nas
escolas, devendo, ainda, & DIRAE verificar o cumprimento desta recomendação em eventual
ação de monitoramento sobre a execução do programa na citada localidade, conforme
subitemhas) 1.3.

4.2.4. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que, em prazo certo,
comprove perante () FNDE & implementação das medidas adotadas quanto às adequações
dos depósitos dos alimentos da merenda escolar, mediante a apresentação de relatórios
fotográficos de cada uma das escolas Visitadas pela fiscalização e apontadas no campo
”Evidências“, podendo, ainda, & DIRAE, verificar o cumprimento desta recomendação em
eventual ação de monitoramento que decida fazer sobre a execução do programa na citada
localidade, conforme subitemíns) 14.
4.2.5. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que, em prazo certo,
apresente ao FNDE/DIRAE Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma
visando adequar o quantitativo de nutricionistas às normas do FNDE e do CPN, bem como
oferecer condições adequadas de trabalho àqueles profissionais com atuação no PNAE,
conforme subitemms) 1.5.

4.2.6. Notificar & Prefeitura de Maceió/AL para que adeque O
planejamento de descentralização de recursos às escolas de forma a garantir o
abastecimento das mesmas de acordo com as diretrizes do programa, devendo, ainda, &
DIRAE verificar o cumprimento desta recomendação em eventual ação de "monitoramento
sobre a execução do programa na citada localidade, conforme subitemms) 1.6.

4.2.7. Tomar ciência das dificuldades informadas pela Prefeitura,
orientando—a sobre a implementação de mecanismos de melhorias na execução e controle da
gestãº escolarizada, & fun de sanar as impropriedades verificadas, conforme subitem(ns)
1.7.

~
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4.3. A DIGAP

4.3.1. Avaiíar imediatamente a situação de cada uma das obras,
assegurando a conclusão do objeto e a entrega dos benefícios previstos no programa à
sociedade, quantificando, caso necessário, eventuais prejuízos e tomando prontamente
iniciativas com vistas a evitar danos ao erário federal, conforme subitemms). 2,1)
4.3.2. notificar &. prefeitura para que em prazo certo se justifique
perante o FNDE/DIGAP, devendo o assunto ser, ainda, considerado quando da análise da
prestação de contas, conforme subitem 2.9.

4.3.3. Avaliar imediatamente a situação de cada uma das obras,.
avaliando sobre a viabilidade de conclusão do objeto de cada uma delas, consumando,
assim, a entrega dos benefícios previstos no programa à sociedade, quantificando, caso
necessário, eventuais prejuízos e tomando prontamente iniciativas com vistas a evitar danos
ao erário federal. Adicionalmente, e a seu critério, & DIGAP/FNDE deverá pactuar com a
prefeitura a formulação de Plano de Ação que contemple medidas concretas e cronograma
daquelas obras em que se avalie tecnicamente viável sua conclusão, conforme subitenãms)
2.8.

ª

4.3.4. orientar a Prefeitura a identificar os comprovantes de despíesas
com o nome do FNDE/MEC e do Programa, de acordo com a norma vigente; _co'nfór'mje
subitemíns) 2.6.
'

4.3.5. & notificar & Prefeitura para, em prazo certo, adotar imediatas
providências visando atualizar as informações das obras, promovendo a inserção dos dados
no SIMEC, conforme subitem(ns) 2.4.

43.6, notificar & Prefeitura para que, em prazo certo, comprove “perante
FNDE & fixação das placas das obras nos locais apontados pela equipe de fiscalização da
autarquia, conforme pactuado no termo de compromisso, conforme subitemms) 2.3,
o

4.3.7. & notificar & Prefeitura para, em prazo certo, adotar imediatas
providências visando o saneamento das restrições e inconformidades citadas, cºnforme
subitemms) 2.5.
4.3.8. adotar imediata providência com vistas a avaliar a situação da
obra, quantificando os danos eventualmente havidos e, na sequencia, tomando as iniciativas
necessárias para assegurar a reposição aos cofres federais dos prejuízos identificados,
conforme subitemms) 2.2.

43.9. notificar & Prefeitura a observar o que determinam as normas
regulamentares do Programa quanto ao prazo estabelecido para devolução dos recursos
existentes na conta específica do Programa, quando do termino da execução da obra,
conforme subitem(ns) 2.7.
5. Encaminhamento:

RA. Nº 3/2016 / PREF MUN DE MACEIO

“x_i?

4-5

de

4.7

~

5.1, a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico—Administrativo DIATA,
para: 1) adotar providências quanto as recomendações contidas no subitem 4.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira - DIFIN, para'conhecimento e
providências pertinentes; e 2) Informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no
prazo de até 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº
24, de17/11/2015:
—

5.2. a 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 as páginas 8 e 9, referente ao Programa Nacional do Livro
Didático PN LD; às recomendações contidas no subitem 4.2,- encaminhar ao Conselho de
Alimentação Escolar - CAE, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional
de Alimentação Escolar— PNAE;
—

—

—

5.3, a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, para
conhecimento e ceniunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no item 4,3; encaminhar ao Conselho
CAC ’S FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato dese Relatório
de Auditoria, para conhecimento do contido no item 2 » Programa Proinfância Construções
—

—

Cie

Creches,

5.4. à Diretoria Financeira DiFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, e PROGRAMA PROINFÃNCIA CONSTRUÇÃO DE
CRECHES, Termos de Compromisso - PACZ nºs 211028/2011, 200250/2011 e “044/2014.
—

—

5.5. a Coordenação de Auditoria
COAUD, para acompanhar as
recomendações à DIATA, contidas no subitem 4.1; a DIRAE, contidas no subitem 4,2 e à
DIGAP, contidas no subitem 4.3;
—

5.6. a Prefeitura Municipalde Maceió/AL, para conhecimento.

«
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 3/2016
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.

Em

Efª/LºL
,hefe da DIFIP

~

De acordo,

A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em

~

[íª/% %%
Coordenadora da COFIC

De acordo.
Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho ( SEX 06814814),

Em

ªii/M
Auditor—Chefe
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