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l

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Auditoria Interna
&;s Coordenação de Acompanhamento
Divisão de Auditoria de Programas

e

Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 7/2016

PREF MUN DE PETROLINA/PE

Auditoria realizada no período de 28 de março a 01 de abril de; 2016,
objetivando verificar a adequação e a conformidade à legislação, quanto às ações e
procedimentos adotados pela entidade na execução dos programas educacionais financiados
com recursos descentralizados pela Autarquia e previstos no Plano Anual de Atividade de
Auditoria Interna— PAINT/ 20 1 6
A fiscalização verificou a aplicação de recursos transferidos no exercício de 2015, no
montante de R$10.744.268,85 (Dez milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e
sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015
R$5.264.632,00, referente ao item 33 do PAINT/2016.
-

-

OS. 024/2016,

Anansados per:

II Proinfãncia - Cobertura

Adequação de Quadras
30/2016, R$185.000,00, inclusão no PAINT/2016.
Anahsado per:
-

PAC

—

e

-

-

exercício de 2015

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2015
025/2015, R$1.541.540,11, referente ao item 34 do PAINT/2016.
Analisado pºr:

- OS.

-

Construção de Creches exercício de 2014
ao item 35 do PAINT/2016.
referente
R$3.753.096,74,
Anansado per:
—

PAC

11 -

Proinfância

-

—

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

—

0.5.

0.8. 26/2016,

exercício

20115

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

Montante dos recursos financeiroszR$ 5.264.632,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros no montante de
R$5.264.632,00 (cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois
reais) dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2015, correspondente aos pagamentos
realizados entre os meses de março a dezembro de 2015.

Informação:
A Prefeitura Municipal de Petrolina-PE executa a gestão do Programa de
forma Terceirizada na contratação de empresa especializada na prestação de serviços na
Gestão de Merenda Escolar.
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do periodo fiscalizado, atuações do Conselho de Alimentação Escolar e do
profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e na
composição dos cardápios, controle de recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios
adquiridos, verificação in loco das cozinhas, depósitos de alimentos das escolas e deposito
central do fornecedor contratado.

Constatações:
1.1 Desatendimento a recomendações de ações de controle anteriores.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Petrolina-PE não implementou as medidas
saneadoras em conformidade com as orientações decorrentes do Relatório Monitoramento
PNAE nº 21/2013, de 28/11/2013, realizado pela DIRAE, especificamente aos seguintes
pontos:

—

Número de nutricionista não atende aos parâmetros numéricos mínimos de referência no
âmbito do Programa, art.12, § 2º , Resolução nº 26, de 17/06/2013 (itens 7.7.1 e 7.7.2 do
—

RM);
- Falta de justificativa
para utilização da modalidade Pregão de forma eletrônico, parágrafo
2º, do art. lº, do Decreto nº 5504, de 05/08/2005 (itens 7.2.1 e 7.2.2 do RM);
- A Lei de criação do Conselho
de Alimentação Escolar nº 1015/01, de 16/02/2001 está em
desacordo com a legislação Vigente, art. 34, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013
(itens 7.12.1 e 7.12.2 do RM).

Evidências :
Relatório de Monitoramento (RM) - PNAE nº 21 de 28/11/2013.
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 016—002, de 30/03/2016, a
Prefeitura apresentou, por meio do Ofício nº 47, de 06/04/2016, a seguinte justificativa:
Considerando a constatação de desatentamente (SIC) das recomendações anteriores,
no ponto sobre o quadro de nutricionistas, foram contratadas mais duas nutricionistas
através de empresa terceirizadas, tendo em vista que não dispomos no quadró efetivo
da prefeitura e que a terceira nutricionista (inclusive que estava registiªada do
SIN UTRI-PNAE), encontra-se afastada por motivos de saúde. A SEDUC, para integrar
o quadro e auxiliar as nutricionista, contratou 3 tecnólogas em alimentos qúe sob a
supervisão das nutricionistas realizam o trabalho de fiscalização, ademais a título de
complementação, todos os anos são contratados estagiários, técnico e tecnólogos em
nutrição, afim (SIC) de percorrer todo o perímetro da merenda no aukilío da
fiscalização e controle. Aguardamos abertura de concurso para contratação de
nutricionista.

Análise da equipe:
A Prefeitura manifestou—se somente em relação às orientações do súbitem
7.7.2 do Relatório de Monitoramento nº 21/2013 que trata do cumprimento dos parâmetros
numéricos de nutricionista por escola, entretanto, a justificativa não apresentou nenhum
fato novo, tendo em Vista que a ocorrência não foi sanada pela Prefeitura.
Já as orientações referentes aos itens 7.2.1 Falta de Justificativa para
utilização da modalidade Pregão de forma eletrônico e 7.12.1 - Lei de criação do CAE nº
1015/01, de 16/02/2001 a qual está em desacordo com a legislação Vigente, não foi
apresentada justificativa quanto ao desatendimento & recomendações de ações de controle
—

anteriores.

Vale ressaltar que apesar de ter sido notificada, conforme contido nos
subitens no Relatório de Monitoramento nº 21/2013, a Prefeitura permaneceu silente, não
adotando nenhuma medida com Vistas ao saneamento das impropriedades verificadas, o que
torna necessária a implementação de medidas imediatas da área gestora do FNDE.
Portanto, ratifica—se

&

constatação.

1.2 Fornecimento de gêneros vinculado a serviço.

Fato:
Conforme verificado na documentação referente ao contrato firmado com o
Fornecedor Paulo Valden'co Oliveira de Castro e CIA LTDA, foi efetuada no mesmo processo
licitatório & contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e
distribuição da alimentação escolar, com a vinculação dos custos dos gêneros alimentícios
aos dos serviços e demais despesas pertinentes ao fornecimento da alimentação escolar,
contrariando o art. 18, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013.

Evidências:
Processo nº 426/2014 (Pregão Presencial Nº 277/14), Contrato nº 041/2014 e

&“...
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Notas Fiscais, emitidas pela empresa Paulo Valderico Oliveira de Castro
fornecimento de refeições, conforme quadro demonstrativo:
[N. Fiscal

“Data

[4015

IIValor (R$)

e

CIA, para o

[

77.936,15

[

—somsns
[4013

96.347,00

[

68.349,10

[4150

I

I

_22/o2/2s
[4148

12.875,00

I

I

39.118,40

[4279

[

[

_22/05/15
-

4280

[108.495,35

[

[4394

[133.303,00

[

I

[

1—20225

[4393—[

12.875,00

[4557

69.675,52

[

[

[

23/06/15
4556
I

4740
[

77.979,20
[145.434,30

_22/osns
[Er—_[

69.678,24

[4952

69.675,52

[

—15/02/2s
[4944

[

[133.303,00
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l5067

69.675,52
I

5064

12.875,00

5068

14/10/15

77.937,60

5065

133.303,00

5066

72.726,00

I5152

77.937,60

5150

72.726,00
12/11/15

5151

[5149

69.675,52

l12.875,00

!

I69.675,52

15220

5221

16/12/15

l5219

'

l

77.937,60
[72.270,60

'

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria SA nº 016—002, de 30/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 47/2016, de 06/04/2016, a seguinte justificativa:
—

Considerando a contratação sobre a modalidade de contratação (sic) da
empresa para fornecimento de alimentação escolar, esclarecemos que o
Município de Petrolina, conta hoje com cerca de 50.000 (cinquenta mil) alunos
na rede de ensino e com 5.000 Kmº de área para atendimento em todo o
município, com isso, a demanda por uma logística capaz de atender
prontamente as escolas requer uma prestação de serviço especializada em
fornecimento de insumos, manutenção de utensílio, substituição de
equipamentos quando necessário e de principalmente na logística. No caso
em epígrafe, a separação dos insumos no contexto do processo se da através
de relatórios apensados as notas fiscais que especifica cada item fornecido e
sua quantidade, através do qual e' possível separar o recurso destinado a
merenda dos demais serviços prestado, exemplificado no material colocado à
disposição de V.Sa. Contudo, e salutar esclarecer, que devido a complexidade
de logística e fornecimento do cardápio por unidade escolar, o município
preocupado com a composição final do cardápio diário, percebeu ser inviável
criar um sistema do qual não possui a expertise, podendo até prejudicar 0
consumidorfinal que é o aluno. Tendo em vista que a falta de um item sequer
ou a falta de um único equipamento ou ate' mesmo o gás de cozinha,
inviabiliza por completo a produção do cardápio, comprometendo as
especificidades nutricional recomendadas em consonância com o Programa do
PNAE. Contudo, em atendimento ao que determina a resolução do PNAE e
visita técnicas dos referidos fiscais, encaminhamos para analise de V. Sa. Os
anexos dos relatórios para analise e parecer. Lembramos, que na composição
dos custos levantados para produção do certame, é clara a destinação do
percentual de 38,10% de gastos destinados apenas a aquisição de insumos, o
que não denegre a execução do projeto, baseando-se no valor atual do
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contrato de R$14.415.362,00 (quatorze milhões quatrocentos e quinze mil
trezentos e sessenta e dois reais), nesta perspectiva o valor R$5.492.252,90
(cinco milhões quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e cinquenta e dois
reais e noventa centavos), estrariam destinados a aquisição de insumos
apenas, o que nos leva a conclusão que supera o valor repassado ao município
do recurso da merenda escolar. Resta demonstrada a distinção da utilização
do recurso utilizado para pagamento do contrato de merenda escolar. Nos
autos consta o levantamento de custo detalhado apensado ao processo de
licitação.

Análise da equipe:
Na justificativa a Prefeitura alega que a separação dos insumos no contexto
do processo através de relatórios apensados as notas fiscais que especifica cada item
fornecido e sua quantidade, através do qual é possivel separar o recurso destinado a
merenda dos demais serviços prestados, ainda justifica que devido à complexidade de
logística e fornecimento do cardápio por unidade escolar, o município preocupado com a
composição final do cardápio diário, percebeu ser inviável criar um sistema do qual não
possui a expertise, podendo até prejudicar o consumidor final que é o aluno.
No entanto, a rotina adotada pela Prefeitura para liquidação das despesas não
identificação da parcela do gasto aplicado exclusivamente com a aquisição de
gêneros alimentícios, tendo em vista que os pagamentos realizados com recursos financeiro
à conta do programa referentes às notas fiscais evidenciadas nesta constatação resumiramse apenas no pagamento de fornecimento de refeições servidas por tipo de cardápios

permite

a

específicos conforme objeto contratado.
O procedimento adotado no contrato para estipular os preços a serem pagos
com os recursos do PNAE, com base na média per capita dos custos dos cardápios previstos
para o periodo contratado, não reflete a realidade dos pagamentos efetuados, uma vez que
se trata de uma estimativa de fornecimento de alimentação escolar, e não de pagamento de
aquisição de produtos efetivamente utilizados na alimentação consumida nas escolas.

Dessa forma, a contratação de empresas de fornecimento de alimentação às
escolas foi realizada com a vinculação dos custos dos gêneros alimentícios aos dos serviços
e demais despesas correspondentes ao fornecimento das refeições nas escolas, cuja
participação do licitante concorreu somente no custo final da unidade da refeição
consumida, contrariando o que dispõe o art. 18, da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, a qual
determina que aquisição de qualquer ítem ou serviço, com exceção dos gêneros
alimentícios, deverá estar desvinculada do processo de compra do PNAE, proporcionado
maior concorrência e a melhor oferta para aquisição dos gêneros alimentícios sem a
necessidade da Vinculação dos itens de serviços e demais despesas que limitam a
participação de empresas do ramo.

Portando, permanece a constatação.
2. PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

»

exercício 2015
:
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Objeto do Programa: Construção de uma cobertura de quadra esportiva
escolar, conforme Termo de Compromisso no Plano de Ação Articulada PACZ nº
—

11251/2014..

:

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.167.985,44
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa, no montante de R$185.000,00, correspondente à obra de adequação e
construção de uma quadra escolar, pertinente ao Termo de Compromisso nº's 11251/2014
(fim da vigência em 01/01/2018).

Informação:
As ações de controle desenvoividas no âmbito do PAC II - Proinfância Cobertura e Adequação de Quadras engiobaram a verificação da documentação referente
aos pagamentos realizados com recursos do Programa do periodo fiscalizado. Foram
verificadas as ações celebradas nos Termos de Compromissos listados no quadro
demonstrativo a seguir, considerando repasses do FNDE registrados no Sistema SIMEC, até

14/03/2016.
Vigência
ID Obra Término TC

PACZ - Termo de
.

.

Compromisso/Objeto/Local
11251/2014

-

em:

Cobertura de Quadra Escolar 1007844 01/01/2018

(VR) Valor
Repasse
FNDE R$

(VC) Valor %
% Execução
do Contrato Repasse
no SIMEC Status
R$
(VR) / (VC)

9'25º'ºº
46.250,00 (*)

298.434,97

3,10

Paralisada

30,42

(*) R$46.250,00 solicitação aprovada em 03/03/2016(valor não repassado).

Constatações:
2.1 Ohra(s) com execução paralisada.

Fato:
A obra de adequação e cobertura de quadra poliesportiva prevista no Termo
de Compromisso nº 11251/2014, encontra-se paralisada (art. Sº, inciso III, letra "a",
Resolução nº 13, de 08 de junho de 2012).

Evidências:
Termo de Compromisso nº 11251/2014
da obra. Relatório fotográfico.

e

Contrato nº 178/2015. Visita ao local
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Quadra ID 1007844 Foto
—

Quadra ID 1007844 - Foto 2

1

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria S.A. N.º 016-001/2015 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 51/2016 — Secretaria
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte justificativa:
—

Conforme constatado os serviços de execução da cobertura da quadra escolar,
já apresenta um percentual de desenvolvimento físico de 30.43%. 0 fato da
ausência de pagamentos referentes a esses serviços se deve ao lentor do
repasse dos recursos financeiros oriundos do FNDE e ao volume dos mesmo o
qual é aquém do necessário para as quantidades dos serviços já executados na
obra. Referente a não utilização dos recursos proprio do município, tendo em
vista que os serviços contratados custeados por eles se referem em sua
maioria às pavimentações interna e externa da área coberta, e somente
poderão ser executados mediante ao término da monagem da estrutura da
cobertura que, para tanto se faz uso de veiculo de grande porte para erguer
as peças metálicas, essa prática destrói a recém-executada pavimentação que
não foi dimensionada inicialmente para suportar grandes cargas. Desta forma,
este serviços ficaram para a próxima fase da obra.

No tocante a utilização dos recursos até o momento disponibilizados pelo
FNDE, informo que o pagamento do primeiro boletim de medição no valor de
R$8.862,81 (oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um
centavos), está em processo de efetivação cópia entregue ao Auditor e tão
logo se efetive o pagamento serão inseridos os dados no SIMEC o qualjá
apresenta o cronograma já atualizado.
—

—

Análise da equipe:
A obra paralisada, bem como as inconformidades descritas nos relatórios de
supervisão realizados pelo MEC registradas no SIMEC, permanecem inalteradas, situação
ratificada pela fiscalização desta Auditoria, situação que confronta com o disposto no Item 11
do Termo de Compromisso, PAC2 Nº 11251/2014:

II

—

Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de
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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).

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 para cobrir todas as despesas relativas à implantação;
Cabe ressaltar que o Contrato nº 178/2015, firmado com a Empresa KRM
Construções LTDA.((CNPJ nº 11.1858.168/0001 99) no valor de R$298. 434, 97, estabeleceu o
prazo de quatro meses para conclusão da obra, contados a partir da Ordem de Serviço
emitida em 29/05/2016. O referido contrato venceu em 28/02/2016.

A referida obra apresenta no SIMEC o percentual de execução de 30.42%,
cuja medição totaliza R$89.313,47, contudo, não houve a emissão de nota fiscal relativa ao
valor medido, tendo em vista a disponibilidade de somente R$9.286,88 repassados pelo
FNDE na conta específica do Programa.

Importante ressaltar 0 registrado na Clausula 12‘1i do contrato e no inciso VI
nº
do TC
11251/2014, no qual há o compromisso da Prefeitura em arcar com as despesas
necessárias à conclusão da obra.

Dessa forma, fica mantida a constatação, devendo a DIGAP avaliar
imediatamente a situação da obra, visando assegurar a conclusão da obra ou a reposição
dos recursos federais ao erário.

2.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
A entidade não inseriu os dados de execução da obra (ID-1007844) no Sistema
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC (art. 5º—, inciso
III, letra "f", Resolução nº 13, de 08 de junho de 2012).
—

Evidências:
Contratos

ID obra

1007844 Cobertura de
Quadra Escolar
—

e

Aditivos. Cronograma pactuado no contrato.

Providência solicitada

Descrição

A execução física da obra está
divergente do cronograma
preenchido.

cronograma da obra deve ser atualizado, conforme,
execução física. Utilize a opção "Editar prazos de
cronograma" existente na lista de opções da obra.
O

RA. Nº 7/2016 / PREF MUN DE PETROLINA

~

Faltam dados de pagamentos
medições na aba execução
orçamentária, referentes os
serviços executados

1007844 - Cobertura de
Quadra Escolar

~

~

~

e

Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais

e

boletins de medição na aba execução orçamentária.
~

~

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. N.º 016-001/2015 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, encaminhou ao FNDE o Ofício nº 51/2016 —
Secretaria Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte

justificativa:
-

quanto a inserção dos dados no SIMECjá estamos em fase de conclusão da
postagem.

Análise da equipe:
A constante atualização das informações no sistema SIMEC permite ao FNDE
acompanhar a execução das ações pactuadas, Visando garantir a correta aplicação dos
recursos, () desembolso das parcelas 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 0
monitoramento por parte do FNDE, quanto à regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÁNCIA, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 59, Inciso III, letras ”f” e
”j” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de
08.06.2012 e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tenha responsabilidade de:

”f. cíentificar mensalmente

o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) 0bra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico htt : síme .me .

”j. 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.

3. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2015
'

-

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear 0

Q;
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M:

oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes em
zona rural, com o objetivo de ga1antir o acesso a educação

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 1.541.540,11
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, no montante de
1.541.540,11
(um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e quarenta reais
R$
e onze centavos), transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar— PNATE, referente ao exercício de 2015.

Informação:
A Prefeitura Municipal de Petrolina-PE executa a gestão do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE de forma terceirizada. Por meio
do Pregão Presencial nº 007/2015, referente ao Processo Licitatório nº 011/2015, foi
contratado o Instituto de Tecnologia & Gestão (Instituto Alfa Brasil) OSCIP, CNPJ
07. 761. 035/0001 92.

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram a
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado, a verificação de rotas in 1000 e a atuação do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social

—

CAOS/FUNDEB.

Constatações:
3.1 Inexistência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social CAOS/FUNDEB.

Fato:

Findo o mandato do Conselho nomeado para o período 2013 a 2015, a
Prefeitura Municipal não emitiu um ato legal de criação do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social - CAOS/FUNDEB, contrariando o previsto no art. 2º da Portaria/FNDE Nº
481, de 11/10/2013.

Evidências:
do Conselho verificados no link:
https:[[www.fnde.gov.ecaos/index.php/lista_çonselheiros/listagem, anexo aos papéis de
trabalho.

Dados

cadastrais

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria S.A. Nº 016-003/2016 de 01/04/2016
—
Secretaria
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte
—
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justificativa (grifo nosso):
Considerando a constatação de inexistência do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social
CAOS/FUNDEB, encaminhamos cópia da solicitação de
publicação do decreto de criação do novo conselho do fundeb, tendo em vista,
que desde de outubro de 2015, o executivo no exercício de suas funções
administrativas vem apoiando todos os conselhos municipais, com
infraestrutura, material de apoio, material de formação, cartilhas educativas e
pessoal, para a prefeitura formação e estruturação dos mesmos. Contudo, o
Poder Executivo, se eximiu de interferir no andamento do processo
democrático de eleição dos novos membros que assumirá o quadriênio
2015/2018, sob a perspectiva de manter os conselhos imunes a interferências
que maculasse o processo democrático de escolha de seus membros. Porém
após perceber a dificuldade de definição dos membros do seguimento de pais
e alunos, o executivo municipal disponibilizou a equipe de gestão para
intercederjunto às escolas, para conscientização da comunidade escolar
sobre a necessidade e importância da participação dessa representação junto
ao conselho. Após todo o esforço conjunto foi possível a formação do mesmo
que teve suas atividades iniciadas em 04/03/2016, conforme registro em ata
de posse, no entanto houve um lapso do conselheiro responsável pela
lavratura da ata em cartório, o que impedia o executivo de autorizar a
publicação do decreto em questão.
—

Análise da equipe:
A resposta apresentada corrobora a constatação vez que o mandato do
conselho anterior expirou em 19/09/2015, e não obstante a Prefeitura afirmar que o novo
Conselho teve suas atividades iniciadas em 04/03/2016, o referido decreto de criação não foi
efetivado.
A criação dos Conselhos, o seu cadastramento no Sistema informatizado de
gestão de Conselhos e a regularidade das informações requeridas são condições
indispensáveis à concessão e manutenção de apoio financeiro no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, em face das disposições da Lei nº
10.880, de 9 de junho de 2014 e da Portaria do FNDE nº 481, de 11 de Outubro de 2013, a
qual estabelece no artigo 29 que os (BAGS-FUNDEB serão criados, no âmbito da União, por
meio de ato legal (grifo nosso) do Ministro de Estado da Educação e, no âmbito dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, pelo Chefe do respectivo Poder Executivo, de acordo com a
Constituição dos Estados e as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios,
observadas as composições por esfera governamental.
Dessa forma, mantém—se a constatação.

3.2 Má conservação dos veículos.

Fato:
Nos veiculos vistoriados foram encontradas as seguintes avarias/desgastes:
Vidros soltos, ausência de cintos de segurança, objetos metálicos soltos no vão do ônibus,

(' rx
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problema na embreagem do ônibus (art. 15, da Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17 de março
'

de 2011).

Evidências:

Vistoria

loco, ônibus Placa KFN 3447
anexo aos papéis de tabalho.
1n

e KGG- 3262.

Relatório Fotográfico
%

Foto 5 - Placa KFN 3447 objeto solto

Foto 6 - Placa KGG

—

-

3262 - ônibus com painel daniãcado

Manifestação da entidade:

ERE
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Em resposta à Solicitação de Auditoria S.A. N.º 016-003/2016 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016
Secretaria
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte resposta:
—

—

Considerando a constatação acerca da má conservação do veículo Placa KFN
344 7, informamos que a Diretoria de Transporte do Município, já notificou a
empresa quanto a regularização do mesmo. Que o problema com embreagem
ja' foi resolvido e que os vidros foram revisados e foi atestado pela manutenção
que os mesmos não estão soltos, mais devido a trepidação sofrida pela má
conservação da estrada, os vidros batem nas extremidades das janelas, dando
a sensação de estarem soltos. A diretoria de transporte escolar, informou que
em caso de reincidência quando a má conservação, solicitará a substituição
dos ônibus a empresa, que é a principal responsável a sustentar a qualidade
dos serviços prestados.
a

Análise da equipe:
A Entidade declarou que já notificou a empresa para regularizar as avarias
encontradas nos veículos, entretanto, não houve comprovação por parte da entidade quanto
a efetividade das providências solicitadas, tampouco se manifestou quanto a ausência de
cintos de segurança. Nesse viés, importante ressaltar a obrigatoriedade estabelecida no
Contrato nº 050/2015 relativas à manutenção preventiva e condições de segurança:

9.15 Custear as despesas com "..." manutenção periódica, preventiva,
corretiva, ou a de recuperação o veículo ou embarcação de propriedade da
contratada ou a ela agregada de com acordo com o previsto neste projeto;
—

9.18 - manter os veículos ou embarcações limpos, asseados e dedetizados,
bem como, em plenas condições de segurança.
A resposta da Prefeitura corrobora a constatação, além de descumprir o
disposto no Art. 64, da Lei nº 9.503, de 23/09/1997 (Código de

Trânsito Brasileiro) que regulamenta

0

transporte de escolares.

Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Preferência à forma presencial do Pregão sem a devida

justificativa.
F ato:

A Entidade utilizou a modalidade Pregão Presencial na realização de despesas
decorrentes do objeto do Programa, porém, preteriu a modalidade eletrônica, sem a devida
justificativa nos autos (acordão 2340/2009-Plenári0).

Evidências:

R“
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Processo Licitatório 11/2015 (Pregão Presencial nº 07/2015).

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria
a

—

S.A. N.º 016-003/2016 de 01/04/2016

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016

Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou

&

—

Secretaria

seguinte'resposta:

Considerando a constatação acerca da preferência à forma de Pregão
Presencial sem a devida justificativa, concernente ao Processo Licitátório
11/205 PP 07/2015, informamos que a COLIC- Comissão de Licitaçoes e
Contratos repassou a seguintejustiflcativa
A época do lançamento da publicação do referido pregão () Pregoeirfo do
Município de Petrolina não estava habilitado a conduzir a licitação na forma
eletrônica, tendo em vista que o mesmo, não dispunha do certificado digital
(TOKEN). Porém o Art. 4º do Decreto federal 5420/2005, prevê que: ”Nas
licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica.
—

O

citado artigo obriga

à

administração realizar a modalidade pregão, mas não

determina que seja na forma eletrônica, quando faz menção ao termo
PREFERENCIALMENTE. Ademais, o referido processo teve ampla
competívidade de acordo com o quantitativo de licitantes interessados em
participar do mesmo, sendo assim, verificou-se a preservação da ampla
concorrência.

Análise da equipe:
Embora a Entidade Executora afirme que no referido processo houve ampla
competitividade de acordo com o quantitativo de licitantes interessados em participar do
certame preservando—se a ampla concorrência e a apresentação extemporânea apresentação
de justificativa, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas da União TCU orienta que seja
adotado como regra o pregão na forma eletrônica, conforme contido nos Acórdãos &
seguir, extraídos do Manual de Licitações e Contratos, 49 Ed. págs. 47, 49 e 50:
—

Acórdão 1700/2007 Plenário (Sumário).
Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, empregando () pregão presencial
exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 40,
é 10, do Decreto 5.450/2005, devidamente justificada no procedimento
licitatório.

Acórdão 604/2009 Plenário.
Adote a forma eletrônica nos pregões, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada nos autos pela autoridade Competente,
observando

o

disposto no item 9.2.1 do Acórdão 2471/2008 Plenário.
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Acórdão 2340/2009 Plenário.
Faça constar dos processos administrativos a descrição dos fatos que
comprovem a inviabilidade da realização do pregão na forma eletrônica,
evitando a opção pelo pregão presencial de forma discricionária, nos termos
do § 10 do art. 40 do Decreto no 5450/2005.

Importante salientar, que a Prefeitura é reincidente no descumprimento da
norma, vez que foi orientada por meio do Relatório de Monitoramento 2121015, de
18/11/2013 a observância da modalidade de Pregão Eletrônico, conforme referenciado no
item 1.4 deste Relatório.
Dessa forma, mantém-se a constatação.

3.4 Veiculos em uso com idade superior ao previsto no Contrato.

Fato:
Foram observados veículos com idade superior a 10 anos, contrariando o
previsto no Edital/contrato firmado (art. (8) 3.º 6 41 da Lei nº 8666, 21 /06/93).

Evidências:
Pregão Presencial nº 007/2015 e Contrato nº 080/2015. - Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo. A seguir lista dos veículos com idade superior a 10
A

anos:

[PLACA

”ANO “PLACA

“ANO

“PLACA

[KIF6567

{19961141113144

”1999

“KHK1685

1992

“JLT2979 11989]

[11324730

[[2002 ”KM] 9501

"1998

”KFL 0051

1988

“]NI2715 [19911

“ANO

AAD 5436

1983

KIQ3786

2000

MEU 0907

1999

LIC 0681

1993

KUM 0961

2004

JNZ 7743

1999

IJNZ 8961

"PLACA

Egg
MUV
3064

"ANDI

1999
1983

“ZOOOHJMQ 2926

“1986

ÍLKFN3447 [[1995

”K663262ll1997j

[KNA1141H2001HLOK1966

H2003

”K93 3429 H1994

][MU138617Hig99l

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria
a

—

S.A. N.º 016—003/2016 de 01/04/2016

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016

—

Secretaria

Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, limitiou-se & encaminhou cópia do
Decreto nº 24, de 27 de fevereiro de 2014, anexo aos papéis de trabalho.

Análise da equipe:
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Decreto nº 024, de 27 de fevereiro de 2014, da Prefeitura Municipal de
Petrolina/PE, dispõe sobre a regulamentação da idade limite dos veículos para inscrição no
Sistema Local de Transportes Urbanos e Sistema Local de Transporte Complementar e da
outras providências, e entre outros aspectos, em seu art. lº estabelece vistorias para
veículos com idade superior a 10 anos, '(o que não elide & constatação. (grifo nosso).
O

Portanto, vez que foram verificados por meio dos Certificados de Registno de
Licenciamento de Veículos, ônibus com idade superior ao estipulado no Contrato do
prestador de serviço, e em alguns dos quais foi observado a falta de revisão (conforme
referenciado no item 3.4, deste Relatório) e já não oferecem a segurança necessária ao
transporte de escolares e favorecem a ocorrência de acidentes, permanece a constatação.

3.5 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veículos.
3

Fato:
A Prefeitura Municipal não possui regulamentação própria que discipline o
uso dos veículos destinados ao transporte de escolares (Art. 3º, parágrafo único da
Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015).

Evidências:
Ausência de regulamentação prevista ma Resolução nº 5, de 28 de maio de
2015.

Manifestação da entidade:
Em resposta a Solicitação de Auditoria
S.A. N.º 016—003/2016 de
01/04/2016a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016
Secretaria Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte
resposta:
—

—

Considerando a constatação sobre a ausência de regulamentação do
poder executivo municipal disciplinando o uso dos veículos, anexamos uma
instrução normativa da secretaria de educação, publicada em diário oficial
e

encaminhada para todas as unidades escolares, como segue em anexo.

Análise da equipe:
A Instrução Normativa a qual a Entidade Executora se refere, não configura
regulamentação que discipline o uso do transporte de escolares. A Prefeitura apresentou o
Decreto nº 024 de 27 de fevereiro de 2014 que estabelece o número de vistorias técnicas
para os veículos que compõem o Sistema Local de Transportes Urbanos e Sistema Local de
Transporte complementar.
No entanto, nenhum dos documentos enviados atendem ao parágrafo único do
39, que dispõe: Compete aos municípios, Distrito Federal e Estados, regulamentar, por
meio de instrumento legal próprio, os critérios e procedimentos para operacionalização do

Art.

Programa de Transporte Escolar, destinados aos alunos da Educação Básica das suas
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respectivas redes de ensino.
Dessa forma, permanece a constatação.

3.6 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas os produtos e/ou serviços
adquiridos não foram descritos com detalhamento suficiente para sua perfeita identificação
(art. 63, Lei 4.320/64, de 17/03/64).

Evidências:
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pelo Instituto de Tecnologia & Gestão:
[NF Nº

[[DATA

@61

[BO/030015 “167.500,00

[065

[[29/04/2015 ”137,216,00

[071

[[01/06/2015 [[172.237,62

[075

[[19/06/2015 [[172.403,78

[081

[[08/07/2015 [[171.944,67

[096

[[17/09/2015 [[172.536,00

[111

[[23/11/2015 [17303200

[NALOR R$

[

[

[

[

[
[

[

[

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria
a

—

S.A. N.º 016-003/2016 de 01/04/2016

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 46/2016

Executiva de Administração

e

—

Secretaria

Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte resposta:

Considerando a constatação de insuficiência na descrição dos
produtos/serviços na documentação comprobatória, evidenciadas nas notas
fiscais nº 061, 075, 081, 096,111, declaramos que, sobre a discriminação dos
serviços na nota fiscal são elencados a competência e a modalidade de
serviço, conforme licitação. Que o item referente nesta nota fiscal refere—se ao
transporte convencional dos alunos da rede municipal de ensino na
modalidade ensino fundamente. As demais notas estão discriminadas pela
modalidade atendida, a exemplo: transporte de docentes e técnicos, conforme
item 2 do processo de licitação. Afim de melhorar o entendimento será
repassado à Diretoria de Transporte Escolar a necessidade de aclarar a
discriminação feita nas notas fiscais referente ao transporte de alunos, por
modalidade de ensino e fonte de recursos utilizada, fazendo destaque em
especial a nota ﬁscal qual utiliza o recurso do PNATE. Ademais, o'empenho e
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discriminação feita nas notas fiscais referente ao transporte de alunos, por
modalidade de ensino e fonte de recursos utilizada, fazendo destaque em
especial a nota fiscal qual utiliza o recurso do PNATE. Ademais, o empenho e
a liquidação concernente as citadas notas estão bem especificadas quanto a
fonte/programa e alunos atendidos por programa. Porém, retificações serão
realizadas nas próximas medições

—

Análise da equipe:
Ainda que haja

indicativo de futuras melhorias

retificações das
descrições das notas fiscais fornecidas pela contratada, cumpre enfatizar o cumprimento
das normas, uma vez que a descrição precária dos produtos adquiridos gera incertezas
quanto ao objeto adquirido na ocasião da liquidação das despesas prevista no art.163, Lei
4.320/64, de 17/03/64, que dispõe ser a liquidação da despesa & verificação doidireito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
o

e

Com esse entendimento, o Tribunal de Contas da União emitiu o Acóidão nº
716/2010 TCU- Plenário determinando a certa Entidade que:
‘

[...] exija

o detalhamento, nas notas fiscais fornecidas pelos
contratados de todo material ou serviço adquirido, orientando—os para
que não procedam a descrição genérica dos produtos, pois necessárias
à liquidação de despesas prevista nos arts. 62 e 63 da Lei 4320/1964;

[ ...].
Dessa forma, permanece a constatação.

3.7 Não disponibilização dos documentos da execução do Programa ao
Conselho de Controle Social.

Fato:
A Prefeitura Municipal de Petrolina/PE não disponibilizou ao CACS/FUNDEB,
os documentos referentes à execução do PNATE. (art. 14, §§ Sº e 69 da Resolução nº 5, de
28 de maio de 2015).

Evidências:
Ofício nº 13/2015 de 30/07/2015, Atas de reunião do Conselho, datadas de 11
e

16/06/2015.

Manifestação da entidade:
Não houve resposta

à

Solicitação de Auditoria nº S.A. Nº 016-003/2016 de

01/04/2016.

Análise da equipe:
Não obstante a Entidade Executora não

ter se manifestado em resposta
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solicitação de auditoria,

a disponibilização ao Conselho de todos os comprovantes de
despesas realizadas com recursos transferidos a conta do programa, está prevista no art. 14,
parágrafos Sº e 69 da Resolução nº 5, de 28 de maio de 2015:

§ 59 Todos os

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

documentação de que trata o parágrafo anterior deverá ficar à
disposição do Tribunal de Contas da União (TCU), do FNDE, do Sistema de
Controle interno do Poder Executivo Federal e do CACS/FUNDEB para subsidiar,
sempre que necessário, os trabalhos de auditoria, de fiscalização, de inspeção
e de análise da prestação de contas do programa.

§ 69 A

lmportante ressaltar que
constituido para

o

a

referida solicitação foi emitida pelo Conselho

mandato do periodo 2012

a

2015.

Dessa forma, permanece a constatação.

4. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2014

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo

B,

conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada - PAC2 nº 10853/2014.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 702.353,44
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta
do Programa, no montante de R$3.753.096,74, correspondente às obras pertinentes ao
Termo de Compromisso nº 10853/2014 (Vigência em 01/01/2018).
_

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PROINFÃNCIA englobaram
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado. Foram verificadas as ações celebradas nos Termos de
a

Compromissos listados no quadro demonstrativo
registrados no Sistema SIMEC, até 14/03/2016.

&

seguir, considerando repasses do FNDE

\Xs
i
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PACZ - Termo de
Compromisso nº 10853/2014
Objeto/Loca]

—

Creche—Henrique Leite

19253

Valor

em:

Previsto
FNDE R$

(VR) Valor
Repassado
FNDE R$

(VC) Valor
do Contrato
R$

12/04/2017

1.288.750,66

617.501,27

0,00

Vigência
ID Obra Término TC

% Repasse

(W)/(VC)

%

Execução
no SIMEC

,

Status
1

Plª“

Siªm

-

registro

.-

.

propor:

Creche-Rio Corrente

19438

12/04/2017

1.235.002,55

728.651,50 l1.370.466,49

0,53

98,42

Concluída

'crººkfFº'JªFdim Sªº

19898

12/04/2017

1.233.622,55 1.171.941,43 1.412.156,92

0,83

97,59

Concluída

20007

12/04/2017

1.235.002,55

0,44

62,47

0,44

5.3m

ranCISCO

;

Creche—Pedro Raimundo

Creche—Lot. Padre Cícero

19458

12/04/2017

TOTAL

1.288.750,66

617.501,27
617.501,27

1.411.537,34
1.406.706,90

6.281.128,97 3.753.096,74 5.600.867,65

registro

Execução
:

g

Plªn
propon

0,67

Fonte: Sistema SIMEC, em 14/03/2016.

Cabe ressaltar a firmatura do Contrato nº 134/2014, no valor de
R$1.402.5960,90 firmado com a Empresa MVC - Componentes Plásticos LTDA para
execução da obra sob o ID 19458 e que até a data desta fiscalização não fora iniciada.

Constatações:
4.1 Ausência de placa de identificação da obra.

Fato:
Não havia no local placa de identificação das Obras sobre registradas sob os
ID 19458 Creche Padre Cícero 9 19253 Henrique Leite (XIV Termo de Compromisso,
PAC2 10853/2014).
—

—

Evidências:
Visita

à obra.

Relatório Fotográfico.

~

ID 19458 - Creche Loteamento Padre Cícero « Foto 2

ID 19458 - Creche Loteamento Padre Cícero

.\

.
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ID 19258

—

Creche Loteamento Henrique Leite

Manifestação da entidade:
Em resposta à Solicitação de Auditoria
21

—

S.A. N.º 016-001/2015 de 01/04/2016

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 52/2016

Executiva de Administração

e

—

Secretaria

Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte justificativa:

Considerando a constatação de ausência de placa com
Programa, apensamos as fotos comprobatórias em anexo.

a

identificação do

Análise da equipe:
As fotos comprobatórias apensadas à resposta, se referem à construção da
creche sob o ID -20007 , Pedro Raimundo, não referenciada nesta constatação.
A ausência da placa de identificação da obra, contraria
Termo de Compromisso, PAC2 10853/2014:

o

disposto no Item XIV

Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do
FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a
execução do objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em placas,
cartazes, faixas e painéis de identificação da(s) obra(s) custeada(5) 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, mantém-se a constatação.

4.2 Desconformidade(5) na execução da(s) ohra(s).

Fato:
Foram verificadas inconformidades na execução da obra, o que vai de
encontro ao previsto no art. 5º inciso III, letra "a", da Resolução nº 13, de 08 de
de
junhogk
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Evidências:
Sistema SIMEC,IegíStr0

inserido pelo responsável técnico da Entidade,

em 14/03/2016.

Escolas Visitadas (concluídas ID 19438 - Rio Corrente e 19898- Jardim São
Paulo), nas quais constataou--;se Ausência de execução do Sistema de Proteção contra
descargas elétricas (Obra ID 19438- Creche Rio Corrente), Ausência de prateleiras e
chuveiro elétrico e cuba na Sala Berçário (obra ID 19898——Jardim São Paulo); Ausência de
chuveiro elétrico no banheiro de acessibilidade (obra ID 19898- Jardim São Paulo); Uso de
e
coifas (na cozinha) incompatíveis com o fogão utilizado (Obras ID((3) 19438 e 19898).1

ID

-

19438 Auséncia Chuveiro elétrico - Banheiro acessibilidade
—

ID - 19898 - Creche jardim São Paulo Coifa imcompatível
—

ID - 19438 Auséncia Chuveiro elétrico Banheiro acessibilidade
—

ID

—

—

19438 - Creche Rio Corrente - Coifa Imcompativel
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ID-19898 Creche ]archm Sao Paulo - Ausenc1a dePratelelras
—

—

1D—19898

:

.

_

.

.

Creche Jardim São Paulo- Ausencia de cuba e

torneira eletrica berçário

1D-19898 Creche Jardim São Paulo- Ausência de cuba e torneira eletrica berçário

Manifestação da entidade:
I

Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. N.º 016—001/2015 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 52/2016 — Secretaria
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte justificativa:

A constatação da desconformidade(s) na execução da(s) obra(s), em anexo
apensamos o relatório da equipe de engenharia esclarecendo os fatos
apontado em auditoria.
Todo o sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas da Creche Rio
Corrente, foi devidamente realizado como projeto: "21-FNDE-PR-—

-01—ATERRAMENTO-CAPTOR-RI" e "21 —FNDE -PR—B-02-DETALHES-RI “ .
Seguem fotos no Anexo I que comprovam a sua execução.
As demais prateleira questionadas na "sala do bercário" não foram aplicadas
uma vez que os quantitativos dos itens (03.01.901 e 03.01.903) apresentam
quantitativos que somam 79,20m2 e "in loco" identificamos que foram
utilizados 81,68mZ.

—
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Afiscalização reitera que as duchas eletricas e as cuba (da sala do berçário)
foi solicitada a empresa que as coloque em um prazo de 30 dias segundo
Ofício nº 50/2016
-

A fiscalização também informa que os 2 chuveiros elétricos (dos banheiros
de desabilitados) estarão sendo colocados até o mesmo preiodo das duchas e
cubas listadas acima.

Análise da equipe:
As inconformidades de execução referente às obras acima relacionadas
demonstram que as medições pagas e informadas no SIMEC não preservam conformidade
com o projeto/padrão aprovado para execução das obras, o que confronta com o disposto no
item 11 do Termo de Compromisso nº 02914/2012:

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).
Em atendimento à Solicitação de Auditoria a equipe de Fiscalização da Obra
informou que notificou & Empresa a regularizar alguns dos fatos apontados nas creches ID
19438 Rio Corrente e ID - 19898 - Jardim São Paulo, no prazo de 30 dias. Importante
ressaltar, em que pesem estarem finalizadas, possuem pendências construtivas que
precisam ser superadas de forma a atender plenamente a comunidade e os objetivos do
programa.
—

Dessa forma, fica mantida a constatação, devendo a DIGAP avaliar a situação
de cada uma das obras, visando recebimento definitivo das obras em estrita observância ao

projeto aprovado.
4.3 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
A entidade não inseriu os dados de execução da obra no Sistema de
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC (Art. Sº, Inciso III,
letras ÍºfP e 2J2 da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012).

Evidências:
Sistema SIMEC, consulta em 14/03/2016. Ausência de inserção dos dados
relativos aos termos aditivos e pagamentos dos ID/OBRAS: 19438 - Creche Rio Corrente,
19898 - Creche ]ardimSão Paulo, 20007 - Creche Pedro Raimundo.

Manifestação da entidade:

RA. Nº 7/2016 / PREF MUN DE PETROLINA

)

“X

25 de 33

Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. N .º 016-001/2015 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 52/2016 M Secretaria
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte justificativa:

Considerando a constatação de ausência dos documentos em aba do SIMEC,
esclarecemos que o Município através da Diretoria de Infraestrutura da
SEDUC, está se esforçando para concluir a postagem até sexta-feria dia
15/04/2016, uma vez, que durante um certo período todas as obras da
Prefeitura eram concentradas na secretaria de infraestrutura do Município, e
que após a transferência para a secretaria de educação, a SEDUC buscou
inicialmente digitalizar todos os seus documentos para posteriormentes postar
no Sistema SIMEC, contudo já estamos em processo de finalização. Ademais,
havíamos inserido inicialmente na aba documentação e não execução de
obras, qual estamos regularizando.

Análise da equipe:
A ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÁNCIA, contrariando o
disposto no Art. 5º, Inciso III, letras ”f" e ”j" da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08.06.2012 e
alterações posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

monitoramento por parte do FNDE, quanto

"f. cientificar mensalmente o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o 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
Ministério da Educação), no endereço eletrônico

min:/L,”

"j. permitir ao FNDE

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,—".
o

Em que pese a ação extemporânea em providência pela Prefeitura, permanece
a constatação.

4.4 Ohra(s) com execução paralisada.
Fato:
Foi verificada que a obra sob 0 ID nº 20007 - Creche Pedro Raimundo,
encontrava—se paralisada (Item II do Termo de Compromisso, PAC 10853/2014).

Evidências:

Entidade.

Sistema SIMEC, registro em 14/03/2016,
Visita à obra.

inserido pelo responsável técnico da

&
W
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ID 20007 - Creche Pedro Raimundo

—

_.
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ID 20007 - Creche Pedro Raimundo Foto 2
.

~

ID 20007 Creche Pedro Raimundo - F etc 4

.

—

.

Ju!)

ID 20007 - Creche Pedro Raimundo

-

Foto 3

Manifestação da entidade:

&

Em resposta à Solicitação de Auditoria — S.A. N.º 016-001/2015 de 01/04/2016
a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE, por meio do Ofício nº 52/2016 — Secretaria
Executiva de Administração e Finanças, de 09/04/2016, encaminhou a seguinte justificativa:

A obra Pedro Raimundo ficou paralisada devido à necessidade de mão de obra
bem como a prioridade na conclusão das Creches do jardim SãoPaulo e Rio
Corrente, uma vez que as mesmas encontram-se com os serviços mais
adiantados. A demanda também foi um fator relevante, pois os dois bairros
(Rio Corrente ejardim São Paulo) apresentavam maior necessidade de
conclusão tempestiva das obras. Portanto, recolocou—se a mão de obra para a
conclusão das outras creches.

Portanto

paralisação foi estratégica,
acordo com as prioridades dos bairros.
a

a

fim de concluirmos uma

a uma, de

Análise da equipe:
A justificativa apresentada corrobora a constatação. A obra sobre o ID 20007
Creche Pedro Raimundo, esteve paralisada. Conforme visita ao local e declaração do
engenheiro responsável a mesma foi retomada e deverá estar concluída no periodo de dois

—

<\

f

A
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As obras paralisadas, bem como, as ínconformídades 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 dó projeto aprovado
para execução das obras, situação que confronta com o disposto no Item II do Termo de
Compromisso, PAC 10853/2014:

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).

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 para cobrir todas as despesas relativas à implantação;
Cabe ressaltar que não encontra acolhida a justificativa de que a escola foi
paralisada devido a necessidade de mão de obra e à priorização de uma creche bairro em
detrimento & outro, uma vez que as clausulas contratuais, obrigam a empresa a prover mão
de obra e o cumprimento do prazo de execuçao. Dessa forma, fica mantida a constatação,
devendo & DIGAP avaliar imediatamente a situação da obra, visando qas iniciativas, com
vistas a assegurar a conclusão da obra ou a reposição de eventual dano ao erário.
5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando

adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
5.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4, foram verificadas impropriedades na operacionalizaçâo
dos respectivos programas, que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia,
responsáveis pelos programas;

5.3 Ademais, devem as diretorias considerarem as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas;

5.4 Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta Autarquia considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.

&

'
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5.5 Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivo e
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar a continuidade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administradores,
relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia
'

6. Recomendações:
6.1. A DIRAE

6.1.1. notificar

Prefeitura Municipal de Petrolina—PE, a observar o que
determinam as normas regulamentares do PNAE, quanto à necessidade de desvincular o
processo de compra do PNAE de qualquer aquisição de ítem e/ou serviço, conforme
subitem(ns) 1.2.
&

6.1.2. notificar a Prefeitura de Petrolina - PE, que implemente medidas
saneadoras quanto as recomendações efetuadas pelas fiscalizações e monitoramentos
realizados pelo FNDE, para regularizar as irregularidades constatadas, com Vistas a
melhoria na execução do Programa, conforme subitem(ns) 1.1.

a

6.1.3. orientar a Prefeitura para disponibilizar ao Conselho do FUNDEB
documentação necessária para subsidiar a atuação do controle social, conforme

subitem(ns) 3.7.

6.1.4. notificar a Prefeitura, para que em prazo certo, adote as
providências legais com vista a definição do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social CAOS/FUNDEB, conforme subitem(ns) 3.1.
—

6.1.5. notificar & Prefeitura, para que em prazo certo, estabeleça plano
de ação, de forma fazer cumprir os termos do contrato firmado com a empresa contratada
para o transporte de escolares, e adequar a frota dos veículos utilizados no transporte de
escolar ao disposto no inciso VI do art. 136 do Código de Transito Brasileiro, conforme
subitem(ns) 3.2.

6.1.6. orientar a Prefeitura para adotar ações Visando adequar os
procedimentos licitatórios, em conformidade com os termos recomendados pelos Acordãos
do TCU, conforme subitem(ns) 3.3.
6.1.7. notificar a Prefeitura, para que em prazo certo, comprove a
substituição dos transportes escolares utilizados, em idade superior a 10 anos de idade, que
contrariam os termos do contrato celebrado, conforme subitem(ns) 3.4.
6.1.8. orientar a Prefeitura a elaborar a regulamentação disciplinando o
uso dos veículos objeto do PNATE, conforme subitem(ns) 3.5.

R.A. Nº 7/2016
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6.1.9. observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4320, de
quanto
a necessidade de especificar devidamente as mercadorias e serviços na
17/03/1964,
documentação comprobatória das despesas, conforme subitem(ns) 3.6.
6.1.10. 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.
—

6.1.11. encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social FUNDEB CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria, para conhecimento do contido no item 3 - Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar PNATE.
—

—

6.2. A DIGAP

6.2.1. Avaliar juntamente com a Prefeitura, Plano de Ação, contendo
prazos para execução de ações, visando a adoção de providencias de forma a garantir a
adequada continuidade das obras e a consumação da política pública, conforme subitem(ns)
2.1.

6.2.2. notificar a Prefeitura para, em prazo certo, adotar imediatas
providências Visando atualizar as informações das obras, promovendo a inserção dos dados
no SIMEC, conforme subitem(ns) 2.2.
6.2.3. notificar & Prefeitura para, em prazo certo, comprove perante o
FNDE a fixação das placas das obras nos locais apontados pela equipe de fiscalização da
autarquia, conforme pactuado no termo de compromisso, conforme subitem(ns) 4.1.
6.2.4. notificar a Prefeitura para apresentar no prazo de até 30 dias do
recebimento deste relatório, Plano de Ação, contendo prazos para execução de ações,
visando assegurar a regularização de todas as pendências registradas no SIMEC com
relação às obras que se encontram com pendências naquele sistema, recomendando-se,
ainda, à DIGAP, que monitore in loco a implementação do citado Plano de Ação, conforme

subitem(ns) 4.2.

'

6.2.5. notificar a Prefeitura Municipal de Petrolina/PE para que, em
prazo certo, providencie a inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo a DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitem(ns) 4.3.
6.2.6. para examinar os fatos apontados quanto a paralisação da obra,
adotando providências no sentido de orientar a Entidade a regularizar a situação
encontrada, comprovando perante o FNDE/DIGAP as medidas implementadas, de forma a
assegurar o cumprimento dos objetivos do programa, conforme subitem(ns) 4.4.
6.2.7. encaminhar ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social FUNDEB - CACS/FUNDEB, em razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato
deste Relatório de Auditoria, para conhecimento do contido nos itens 2 e 4 - PACII

W1
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Proinfância

Cobertuia

-

e

Adequação de Quadras

e

PACII Proinfância

—

Prógrama

Pr oinfância Construção de Creches.

7. Encaminhamento:
7 1. Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de Controle
COPAC, por intermédio da Divisão de Apoio Técnico— Administrativo- DIATA, para: 1)
Informar a CGU sobre a conclusão 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, de
-

17/11/2015;
7.2. à Diretoria de Ações Educacionais DIRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 6.1; b) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas; c) para considerar as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;
—

7.3. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP: &)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no item 6.2; b) para considerar as questões
apontadas neste relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem,
sobre o cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas; o) para
considerar as questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na
definição dos parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as
demais determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos
relatórios da Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos
Ministérios Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE;

7.4.

à

Coordenação de Auditoria

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 6.1
7.5. Diretoria Financeira
contas dos Programas.

—

e

COAUD, para acompanhar as
DIGAP, contidas no subitem 6.2;
—

DIFIN, para subsidiar

a

análise da prestação de

7.6. a Prefeitura do Município de Petrolina/PE, para conhecimento.

Em 13/04/2016

K
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 7/2016
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 anuênbía.

Emª/ÇÃ/Obºib
efe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)—Chefe.

Emª-_D/Lgl 2016

Coordenadora da COFIC

De acordo
Encaminhe——se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho((SEI 0110504).

Auditora--Chef_e Substituta
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