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Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 9/2016

PREF MUN DE BARRA DO ROCHA/BA

Auditoria realizada no período de 28 de março

a 01 de abril. de 2016,
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 no Plano
Anual de Atividade de.
Auditoria Interna-PAINT/ZOI 6.

objetivando verificar

a

A fiscalização verificou a aplicação total dos recursos repassados,
R$ 898.789,65, (oitocentos
e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos),
distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015
do Repasse R$ 221.920,00, referente ao subitem 21 do PAINT/2016.
—

—

OS

nº 31/2016, Valor

Analisados por:
-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015
32/2016, Valor do Repasse R$ 53,989,613, referente ao subitem 22 do PAINT/2016.
Anansado per:
—

-

PAC - TD CAMINHO DA ESCOLA - Termo de Compromisso nº
201402443/2014
33/2016, Valor do Repasse R$ 514.640,00, referente ao subitem 23 do PAINT/2016.
Anansado po.
—

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, exercícios 2014/2015
do Repasse R$ 108.240,00, referente ao subitem 24 do PAINT/2016.
Analisado por:
—

1. PROG.NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

—

OS nº

- OS

nº

nº 34/2016, Valor

—

OS

—

exercício 20.15

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Municípios e Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios, visando a garantia do oferecimento de uma refeição diária equilibrada, de
modo a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas
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 financeiros:R$ 221.920,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos, no
periodo de 01/03/2015 a 29/02/2016.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE eng'lobaram a
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do periodo fiscalizado, atuação do Conselho de Alimentação Escolar, verificação
da atuação 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 da cozinha central e depósito central de

alimentos da Prefeitura.

Cunstatações:
1.1 Descumprimento das

diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato:
Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$221.920,00, a
Prefeitura de Barra do Rocha/BA utilizou R$36.340,30, na aquisição de gêneros alimentícios
oriundos da Agricultura Familiar, o que corresponde a. 16,38% dos recursos financeiros
repassados pela Autarquia. Dessa forma, a Entidade não respeitou o mínimo de 30% paraa
aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar, conforme estabelecido no artigo 24, da Resolução/CD/FND'E nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Extrato bancário da conta corrente número 21013-7, da agência 35718, do
Banco do Brasil. Notas fiscais avulsas, conforme quadro demonstrativo:
Favorecido

CPF -.456.4.15-I

Número da Nota Fiscal
vulsa

Data

1274482015

26/05/2015

357,00

1431012015

10/06/2015

265 00

1757992015

15/07/2015

265,00

2038822015

11/08/2015

545,00

2370722015

09/09/2015

265,00

26613815

06/10/2015

265,00

0988815

16/11/2015

265,00

Subtotal

RA.

Nªª

9/2016," PREF MUN DE BARRA DO ROCHA

alor

«

R$

2.227,00

CPF-560.535.

1010932015

29/04/2015

000,00

1364522015

03/06/2015

1.400,50»

1619772015

01/07/2015

2.151,50“

1820112015

21/07/2015

2.650,50

2161892015

20/08/2015
23/09/2015

2149,00

25025215
27465615

14/10/2015

2.149,00

9888015

05/11/2015

2.149,00

29987615

06/11/2015

898,20

/06/2015

22 ,50

Subtotal

17.447,20

1364132015

0

1619372015

01/07/2015

220,50

1819962015

21/07/2015

262,50

2161792015

24/08/2015

220,50

25028515

23/09/2015

220,50

27458915

14/10/2015

220,50

29891615

05/11/2015

130,50

30585915

12/11/2015

90,00

Subtotal

CPF-290.145.

1.585,50

1364572015

03/06/2015

30,00

1619862015

01/07/2015

30,00

1819522015

21/07/2015

,00

2161042015

24/08/2015
23/00/2015

30,00

25026015
274163515

14/10/2015

3000

29891315

05/11/2015

30,00

Subtotal

(”PP-223195.

1.699,50

30,00

210,00

1274762015

26/05/2015

1.705,00

1430872015

10/06/2015

1.705,00

1757412015

15/07/2015

465,00

2038702015

11/08/2015

1.705,00

2370562015

09/09/2015

1.705,00.

26615615

06/10/2015

1.705,00:

27672615

15/10/2015

1.575,00

30990515

16/11/2015

1.705,00

31776615

24/11/2015

600,60

Subtotal

14,870,60
36.310,30

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—003/2016, de 31/03/2016, 3
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Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da Prefeita, datado de
02/05/2016, a seguinte justificativa:
Defesa Civil estadual contabiliza
151 cidades em emergência devido a seca, com 1.512.220 pessoas prejudicadas na
Bahia, e muitos desses municípios são do Sul do Bahia, inclusive o Município de
Itabuna, conforme noticiado publicamente, conforme comprovação que se anexa.
O ano de 2015

foi um ano extremamente atípico,

a

(doc. 04}

No município de Barra do.Rocha não foi diferente, foi realizado regularmente
processo de chamamento público objetivando a aquisição, em percentual suficiente
para atendimento do art. 24, da resolução nº 26/2013 do FNDE.
Ocorre que os produtores diante da seca, não tiveram produção suficiente conforme
declaração dos mesmos. Vale salientar que os agricultores questionaram a
administração a possibilidade da aquisição dos itens em mercados e nas feiras, 0 que
não foi permitido pela administração razão do descumprimento do referido
percentual. (doc. 05).

Ocorre que, a referida resolução prevê
integralidade do recurso, senão vejamos:

a

possibilidade da não aplicação da

Art. 24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE,
no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural
ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agraria, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14,
da Lei nº 11.947/2009.

percentual previsto no caput deste artigo poderá ser dispensado
pelo FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias, comprovada pela HEX.
na prestação de contas:

529 A observância do

ll - a

inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios,
desde que respeitada & sazonalidade dos produtos;

Nesses termos, fica demonstrada que o descumprimento do percentual, ocorreu em
razão da impossibilidade do fornecimento regular dos itens dada a seca comprovada
na Região. Por essa razão, solicita do FNDE que dispense no caso concreto a dispensa
da aplicação do percentual.

Por fim, vale registrar que o municipio prevendo esse tipo de problema no ano de
2016, abriu a chamada pública para a participação Regional no intuito de amplia-r o
universo de fornecedores.

Análise da equipe:
De acordo com o artigo 24, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, do
total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no minimo 30%
(trinta por cento) devera ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Famiiiar Rural ou suas organizações, priorizando
os assentamentos da

reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas
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e

comunidades

,»

quilombolas.
Ainda, conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/TCU:

(...) empreenda 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
tradicionai5
indígenas e comunidades quilombolas, no mínimo de 30%, con-forme
art. 14 da Lei nº
11.947/2009, gerando medidas de incentivo à organização e legalizaçãa
desses.

A Entidade alega a impossibilidade de cumprir o percentual
mínimo de 30%
com a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da AgríCult-ura
Familiar 'e do
Empreendedor Familiar Rural, tendo em Vista a seca prolongada, apresentando
artigos da
mídia em situação de emergência em razão da seca e declarações
de agricultores onde
citam que a quantidade ofertada não poderá ser entregue por conta
da seca prolongada.
Assim, solicita ao FNDE & dispensa do cumprimento desse percentual.
'

Cabe esclarecer à Prefeitura Municipal que o procedimento a ser
adotado pela
Entidade está estabelecido no Parágrafo Zº, Inciso II, do Artigo 24, da
Resolução/CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013, que dispõe:
A observância do percentual previsto no caput deste artigo poderá
ser dispensada
pelo FNDE quando presente uma das seguintes ci'rc'7unstâncias,
comprovada pecEEx.
na prestação de contas:
5529

Il

- a

inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios,
desde que respeitada à sazonalidade dos produtos;

pediu

a

Em que pese os argumentos dos gestores, & prefeitura não
comprovou que
dispensa ao FNDE, razão pela qual fica mantida a constatação.

1.2 Ausência de comprovação do

alimentícios.

controle de distribuição dos gêneros

Fato:
—

Em visita ao depósito de alimentos e à cozinha central de preparo da
alimentação para os alunos, verificou-se que não existia documentação de controle que
pudesse demonstrar o quantitativo de produtos que entraram e saíram daquele depósito,
bem como os que deram saída da alimentação pronta para distribuiçãc às unidades
escolares.

Evidências:
Não atendimento

à

Solicitação de Auditoria nº 018—000/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018-003/2016, de 31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da Prefeita, datado de
02/05/2016, a seguinte justificativa:

”U“-oww

“ºff
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A administração como já demonstrado, faz o controle apenas do recebimento dos
gêneros alimentícios, como o município possui cantina central, nunca foi realizador)
controle de estoque de entrada e saída inclusive da alimentação pronta, pois como
existe um único destino possível nunca se imaginou essa necessidade na história
desse Municipio.

Assim, fica evidenciado () caráter pedagógico da presente auditoria, no sentido de
orientar a administração Municipal de como proceder para melhor resguardar os
recursos públicos, dando aos mesmos mais transparência e controle.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal Barra do Rocha não tem controle da entrada e saída de
gêneros alimentícios, controle de saldo ou quantidade dos gêneros utilizados no preparo da
alimentação do escolar. A otimização da aplicação dos recursos do PNAE passa pelo
controle da distribuição dos gêneros alimentícios, com o registro contábil e físico das
quantidades de entrada e saída no estoque, para que se permite mensurar a correta
execução do Programa. O controle dos estoques deve ser continuamente aprimorado de
modo a evitar desebastecimentos ou desvios da alimentação escolar.
Sobre o controle de estoque, 0 TCU, por meio do Acórdão nº 1918/2006
Plenário, determinou o seguinte:

—

que implante e mantenha um sistema de controle do
determinar a Prefeitura
estoque dos alimentos, adquiridos com recursos do PNAE, que serão utilizados na
elaboração da merenda escolar, Referido sistema deverá registrar as entradas e
saídas de mercadorias, fornecer a posição atualizada do estoque físico e viabilizar a
realização de levantamentos periódicos dos quantitativos”
"(..,)“

Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o

nome do Programa.
Fato:
A identificação das notas fiscais contidas na documentação comprobatória das
despesas efetuadas à conta do Programa não contêm a indicação do nome do Programa e do
FNDE.

Evidências:

~

N otas fiscais avulsas exemplificadas, conforme quadro demonstrativo:

~
~

Favorecido

~~~~

~
,

CPF

..456.415-l

RA.

Nº“

Número da Nota Fiscal
vuisa

~~ete

~~

—

R$~~~

~~~~357,

~1274482015
1431012015

26/05/2015

038822015

11/08/2015

10/06/2015

~~~
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~

aior

~~

2:65,

~~~~~

1010932035

9/04/2015

2.000,00

CPF ..560.535—. 1820112015

21/07/2016

2.650,50

29888015

05/11/2015.

214900

1364132015

03/06/2015

1619372015

01/07/2015

1819962015

21/07/2015

CPF

CPF

.,290.14sl

..223195.

1364572015

3/06/2015

30,00

1619862015

01/07/2015

30,00

1819522015

1/07/2015

30,00

1430872015

10/06/12 o 15

1.705,00

1757412015

15/07/2015

2.465,00

038702015

11/08/2015

170500

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018-003/2016, de
31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da Prefeita,
datado de
02/05/2016, a seguinte justificativa:
Pelo que se verifica no apontamento, foi constatada a ausência da
identificação na
nota fiscal do nome do programa e da fonte do recurso (FNDE).
Em que pese () questionan'zento, vale salientar que a NFe, é acompanhada
do proçesso
de pagamento, que é formado pelos atos de Nota de Empenho,
liquidação e

pagamento. Nessas peças, é possível verificar a fonte do reiacurso (FNDE) ?. 0
programa que se refere, além do pagamento através de conta específica,
possibilitando a identificação, conforme demonstração (me encaminhamos. (doc. 01).
Não obstante, a administração já notificou todos os fbrnecedores vía diário
oficial,
conforme publicação que encaminhamos em anexo (doc. 02), orientando os. mésmos
que quando da emissão das notas fiscais no ano de 2016, eles devem identificar
o
programa a que se referem, bem como a natureza do recurso, atendendo assima
determinação dessa auditoria.

Análise da equipe:
Apesar de a Entidade informar e demonstrar providências tendentes a
identificação das notas fiscais com o nome do Programa, a partir do exercício de 2016,
mantém—se a constatação, tendo em Vista que no exercício de 2015, «as notas fiscais das
despesas efetuadas à conta do Programa não contêm a indicação do nome do Programa e do
FNDE, contrariando o disposto no art. 62, da Resolução CID/FNDE nº 263, de 17/6/2013
'

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu
dentre outros, com a seguinte conclusão:

o

Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,

a não identificação dos documentos comprobatórios das “despesas,
irregularidades são bastante graves & comprometem, seríanmnte,

tais
execução do

tem—se que
a
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Programa, inviabilizando (] identificação dos recursos atrelados (..), a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem no desvio e & malversação do
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,
deve o FNDE proceder a su5pensão dos repasses dos recursos (.) ao ente político em
questão

Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:
identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa relacionar os
documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento
fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.
a

Dessa forma, permanece a presente constatação.

1.4 Cardápios não disponibilizados à comunidade escolar.

Fato:
Nas escolas visitadas e na cozinha central da Prefeitura, 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-s in loco à cozinha central da Prefeitura e às seguintes unidades
escolares: APM da Escola Anésia Meira, APM da Escola Cecília Sarmento Leal, APM da
CESI Centro de Socialização Infantil, APM do CE Manoel Muniz de Oliveira, "Escola
Angelina Leal, e Grupo Escolar Fabrício Sá Barros,
—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—003/2016, de 31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da Prefeita, datado de
02/05/2016, a seguinte justificativa:
A alimentação escolar é um esforço conjunto do CAE e da nutricionista do Município.
Ocorre que os cardápios são disponibilizados de forma mensal e são apregoados nas
escolas Municipais, e por um lapso quanto à fiscalização foi realizada estava no
período de substituição do cardápio e o novo não estava disponível, nas unidades.

Tal fato já foi observado, conforme relatório fotográfico dos murais das unidades
escolares que encaminhamos. (doc, 06).

Análise da equipe:
Segundo o é 89, do art. 149, da Resolução (JD/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.
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Nesse sentido, a comunidade escolar (professores, pais,
alunos, etc) deve ter
acesso prévio em locais visíveis às informações dos cardápios
de modo a co nhecer e
acompanhar a execução do Programa de Alimentação Escolar.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.5 Ausência de registro que ateste o recebimento
dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.

Fato:
Na documentação comprobatória das despesas efetuadas
pela Prefeitura,
verificou—se que as notas fiscais não continham. os registros
de recebimento dos gêneros

adquiridos.

Evidências:
Notas fiscais avulsas exemplificadas, conforme quadro demonstrativo:
Numero da Nota Fiscal
vulsa

Favorecido

CPI-ª'

..456.415—-

,

CPF

.560535-

515295.
CPF

£105

..290145-

.223195-

’alor

_

R$

1274482015

26/05/2015

357,00

1431012015

10/06/2015

265,00

2038822015

11/08/2015

1010932015

29/04/2015

1820112015

21/07/2015

0.050,50

29888015

05/11/2015

149,00

1364132015

3/06/2015

220,50

1019372015

01/07/2015

220,50

1819962015

21/07/2015

202,50

1361572015

03/06/2015.

1619862015

01/07/2015

30,00

1819522015

21/07/2015

3000

545,00
,00

4.

'

0,00

1430872015

10/00/2015

117

1757412015

15/07/2015

2.405,00

2038702015

11/08/2015

1.705,00

500

Manifestação da entidade:
&

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018—003/2016, de
31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de correspondência 5/09, do Gabinete da Prefeita,
datado 'de
02/05/2016, a seguinte justificativa:
º

Foi apontada pela fiscalização que 0 recebimento das mercadorias e
serviços não
foram atestado nas notas fiscais. Ocorre. que, a administração Municipal atesta
o
recebimento das mercadorias junto ao processo de pagamento, em
den/0171000
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especifica conforme amostra que encaminhamos, onde se verifica que o recebimento
Municipal,, (doc.
das mercadorias e realizado pelo chefe da divisão de almoxarifado
03).

Entretanto, a administração diante do apontamento, passará a atestar o recebimento
de
dos produtos e serviços na própria nota fiscal, como orientado pela comissão
auditoria.

Análise da equipe:
A ausência dos registros de “atesto" de recebimento na documentação
2° do art. 36 do Decreto nº
comprobatória das despesas contraria o disposto na letra '”,d §
2°
do art. 63 da Lei n.º 4.320, de
93.872, de 23/12/1986, combinado com o inciso lll, §
17/03/1964, e alterações posteriores, que determina que a liquidação da despesa por
fornecimento feito ou serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de
material ou da prestação efetiva do serviço.
Portanto, ratifica-se a presente constatação.

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

e

Fato:
Em visitas às escolas e à cozinha central da Prefeitura, verificou-se falta de
zelo dos manipuladores de alimentos de forma a garantir a integridade dos alimentos aos
alunos, tais como: a) janelas e/ou basculantes não possuem telas de proteção para evitar
entrada de vetores e pragas; b) - utilização de utensílios inadequados para o transporte do
alimento pronto por serem abertos, não serem conservadores térmicos e oriundos de
reaproveitamento e/ou reciclagem, 0 que pode acarretar a contaminação e estrago dos
produtos durante o transporte dos produtos às escolas; o) » mesas de madeiras danificadas
inapropriadas para manipulação de alimentos, o que pode contaminar os gêneros
alimentícios; e d) guarda de sucos em baldes que é próprio para ser utilizado com produtos
de limpeza, 0 que pode acarretar a contaminação dos produtos alimentícios.
—

—

Evidências:
Verificação in loco à cozinha central da Prefeitura e às seguintes unidades
escolares: APM-: da Escola Anésio Meira, APM da Escola Cecilia Sarmento Leal, APM da
CESI - Centro de Socialização Infantil, APM do CE Manoel Muniz de Oliveira, Escola
Angelina Leal, Escola Firmo Ferreira Leal, e Grupo Escolar Fabrício Sá Barros.
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Escola Firmo FerTeira Leal: guarda de suco em utensího
~

inadequado.

nx.

Cozinha central: me.
alimentos.

as [:(

escolas

Utensrlios inadequados para

«)

transpumz

dr,-
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Cozinha central da Prefeitura: sem proteção com (,ela contra vatoms.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 018-003/2016, de 31/03/2016, a
Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da Prefeita, datado de
SHOES/2016, & seguinte

justificativa:

Para sanar o apontamento a administração municipal, já vai providenciar realizar
duas licitações específzcas para a cantina central, são elas: aquisição de fardamento
completo. para os manipuladores de alimentos e licitação para adaptação da cantina
central e aquisição de mobiliário.

Não obstante, já foi solicitado conforme ordem» de fornecimento que anexamos novos
utensãíos para a cozinha, sanando assim () apontamento. (doc. 07).

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal manifestar-se que está providenciando a
aquisição completa de fardamento para manipuladores de alimentos, adaptação da cantina
central e aquisição de mobiliário, permanece a constatação, tendo em Vista que os: fatos
apontados contrariam o disposto no 5 49, do artigo 33, da Resolução CD/FNDE nº 26, de
1/07/2013, que determina;
Cabe às EExA ou às UEX. adotar medidas que garantam a aquisição, () transporte,
& estocagem e 0 preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênicoscmítán'as até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

54.9

A Entidade deve ainda, atentar para as orientações contidas na Resolução
nº
216 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto à
RDC
manipulação e transportes de alimentos.
—

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
súplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear 0
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oferecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público residentes
em
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 53.989,65
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos, no
montante de R$ 53.989,65, referente ao período de 01/03/2015 a 31/12/2015.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram ,a
verificação da documentação referentes aos pagamentos com recursos do programa do
período fiscalizado, atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb
(CACS-FUNDEB), verificação da documentação dos condutores escolares, e verificação ”in
loco" do estado dos veículos utilizados no transporte escolar.

Constatações:
2.1 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos elou dos serviços prestados.
Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi atestada quanto .a
prestação efetiva do serviço, em desacordo com a alínea '",d do § 2.9, do art. 36, do Decreto
nº 93.872, de 23/12/1986, combinado com o inciso 111, § 29, do art. 63, da
Lei nº 4.320, de
17/03/1964.

Evidências:
Notas Fiscais Eletrônicas das despesas apresentadas.

]Data

[NF

”Valor

]

]201500000003 02/03/2015“

6.500,00]

1201500000014 [01/06/2015]]

10.831,07]

2015000000E106/07/2015ﬂ 13.661,96]
201500000023] 06/08/2015

]]

6.008,92]

1201500000028]02/09/2015”

5.400,00]

]201500000031]13/10/2015]

6.618,38]

]201600000035] 04/11/2015

]]

6.003,64]

120150000004EH31/12/2015H

6.007,55]
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Manifestação da entidade:
S.A. nº 018-004/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

Foi apontada pela fiscalização que o recebimento das mercadorias e serviços
não foram atestado nas notas fiscais. Ocorre que, a administração Municipal
atesta o recebimento das mercadorias junto ao processo de pagamento, em
declaração específica conforme amostra que encaminhamos, onde se Meri/ico
que o recebimento das mercadorias e' realizado pelo chefe da divisão de
aln'zoxarz'fado

Municipal. (doc, 03).

administração diante do apontamento, passará a atestar o
recebimento dos produtos e serviços na própria nota fiscal, como orientado
pela comissão de auditoria.

Entretanto,

a

Análise da equipe:
atestro tem como finalidade verificar se a execução de serviços ou entrega
de material foi cumprida integral ou parcialmente, e estão em. conformidade com o valor e o
estabelecido no contrato, devendo o seu registro ser realizado em documento fiscal (nota ou
cupom. fiscal) ou recibo original, devendo ser registrado ”Atesto que os serviços foram
prestados".
O

Conforme dispõe a alínea “”,d do § 29, do art. 36, do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, combinado com o inciso lll, § 29, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e
alterações posteriores, a liquidação das despesas por fornecimento feito ou serviços
prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
seringa.
Dessa forma, permanece a constatação.

Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa e do FNDE.
2.2"

Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi identificada com o nome
do Programa e/ou' FNDE, em desacordo com o que determina o § Sº do art. 14 da Resolução
(:D/FNDE nº 05, de 28/05/2015.

Evidências:
Notas Fiscais Eletrônicas das despesas apresentadas.
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“Data

[NF

"Valor“

[201500000003][02/03/2015

]

6.500,00

[201500000014N01/06/2015

10.831,07
~

~
~

[201500000019H06/07/2015[|

13.661,96!

Lzo15ooooooz3nos/08/2015||

6.008,951

201500000028H02/09/2015

5.400,00]

201500000031|13/10/2015

6.618,38]

201500000035 04/11/2015

6.003,64.

~

201500000045 31/12/2015
~

~

6.007,55
~

~
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 018—004/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

Em que pese o questionamento, vale salientar que (: NFe, é acompanhaâa do
processo de pagamento, que é formado pelos atos "de Nota de Empenho,
liquidação e pagamento. Nessas peças, é possível verijícar a fonte do reàrurso
(FNDE) e o programa que se refere, além do pagamento através de Çonta

específica, possibilitando

a

identificação, conforme demonstraçãó que

encaminhamos. (doc. 01).

administração já notificou todos os fornecedores vía diário
(doc.? 02),
orientando os mesmos que quandoda emissão das notas fiscais no ano de
2016, eles devem identificar o programa a que se referem, bem cómo a
natureza do recurso, atendendo assim (: detennmaçâo dessa auditoria.
Não obstante,

a

oficial, conforme publicação que encaminhamos em anexo

Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elíde & constatação,. pois a identificação da
nota de empenho não exclui a obrigatoriedade de identificar a nota fiscal, conforme
determina o 5 Sº do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, o qual estabelece
que os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
deverão ser emitidos em nome dos HEX, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE. Além desse dispositivo, () item 15 do Voto do Ministro Relator, que
fundamentou o Acórdão nº 795/2008—TCU—1ª Câmara, contém o seguinte entendimento
sobre a identificação dos documentos:
...Não se trata de preceito inútil, poís visa a relacionar os documentos, comprobatórios
ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fzscal seja utilizado para
comprovar despesas de mais de uma fonte.

Ademais, a Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:
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.,.a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se que tais
irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a execução do
Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e à malversaçãodo
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,.
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em
questão, com fulcro no é 79 do art, 39 da MP nº 2.178—36/2001 e no art. 25 da

Resolução nº 32/2006,

Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando () uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura Municipal não possui regulamentação própria que discipline .o
uso dos veículos destinados ao transporte de escolares, em desacordo com o disposto no
parágrafo único do art. 39, da Resolução CED/FN DE nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:

Verificação in loco

e

Correspondência s/n., do Gabinete da Prefeita, de

02/05/2016, em resposta à SA, 018-000/2016, de 28/03/2016.

Manifestação da entidade:
S.A. nº 018—004/2016, ele
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em. 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

De fato a administração Municipal, não possui qualquer ato que regulamente
especificamente a utilização dos veículos destinados ao transporte escolar,
possui apenas regulamentação genérica, para a atualização de bens públicos
como um todo.

Para sanar o apontamento, tal regulamentação está sendo providenciada será
sancionada pela gestora e encaminhada ao setor de transporte desse
Município para que seja colocada em prática imediatamente.

Análise da equipe:
Em que pese a Entidade informar que está providenciando a regulamentação,
legislação própria que regulamenta o transporte do escolar contraria o
disposto nos § único do art. Bº, da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, e alterações
posteriores., o qual estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar deve ser
disciplinado ein regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, observando as disposições legais Vigentes:
a ausência de
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Parágrafo único. Compete aos municípios, Distrito Federal e Estados, regulamentar,
por meio de instrumento legal próprio, os critérios e procedimentos para
operacionalização do Programa de Transporte Escolar, destinados aos alunos da
Educação Básica das suas respectivas redes de ensino.

Dessa forma mantém—se a constatação.

2.4 Veículos em condições inadequadas para 0 transporte de escolares.
Fato :
Em que pese a auditoria referir-se ao exercício de 2015, foram verificadas as
condições atuais dos veículos utilizados no transporte de escolar pela Prefeitura Municipal
de Barra do Rocha, na qual foi constatado: veículo JHJ5024 pneu careCa, ausência de cinto
de segurança, pneus soltos no interior do veículo e ausência de tacógrafo;jNY1265 ausência de Cinto de segurança, ausência de tacógrafo, ausência de dístico "Escolar“;
_]MY2898 ausência de distioo “Escolar"; JPC4192 « ausência de cinto de segurança,
ausência do dístíco "Escolar“; JOZ9299 ausência do dístíco "Escolar"; e LAF4356 ausência
do dístíco "Escolar", ausência do cinto de segurança e pneu solto no interior do veículo.
—

—

—

—

Evidências:
Verificação in loco, dos veículos exempliﬁcados Has imagens a seguir:

KHJSQZ-ªi

«

Pneu careca

«]NY1265 - Aumncia do chm: de seguranca

1005024

-

Pneu no Inêzerior do veiculo

JM'Y2898

-

Ausencia de distico Escolar
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~

_]PC4192

iii-USOU

Ausencia de cinto de Seguranca

-

—

Ausencia de cinto de seguranca.

~

~

.. 4356

—

Pneu “no interior do veiculo

LAMSSB

»

Ausencia de cinto de seguranca

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 018—004/2016, de
31/03/2016, .a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

De igual modojá foi encaminhado a empresa contratado o apontamento dessa
auditoria para que seja providenciado a identificação de todos os veículos que
realizam o transporte escolar, com a respectiva faixa de identifícaçãa

Análise da equipe:
As condições inadequadas de veículos utilizados para o transporte de
escolares representam riscos à segurança dos estudantes e de terceiros, Os veículos
verificados utilizados para o transporte do escolar, não atendem ao art. 136 da Lei nº
9503/97 Código de Trânsito Brasileiro e contrariam o disposto no inciso III do art. 14 da
Resolução (ID/FNDE nº 05, de 28/05/2015
—

Dessa forma, permanece a constatação.

3. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
exercício 2615

R..—ª..
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Objeto do Programa: Apoio financeiro para aquisição de veículos automotor
com especificações pala transporte escolal conforme Termo de Compromisso no
Plano de
Ações Articulada— PAR nº 201402443 CAMINHO DA ESCOLA na subação VEÍCULOS
ESCOLARES do tipo ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiros:R$ 514.640,00
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos, no
montante de R$514.640,00, correspondente ao Termo de Compromisso nº 201402443.

Informação:
O Termo de Compromisso nº 201402443, teve Vigência iniciada no mês de
06/2014, no valor de R$ 503.750,00, com suplementação por reformulação no valor de R$
14.750,00, totalizando R$514.640,00. O encerramento da vigência será em 06/2016.

A Prefeitura Municipal realizou a aquisição de dois veículos do Caminho na
Escola conforme Nota. Fiscal nº 683 163 e Nota Fiscal nº 638.160, datadas de 27/10/2014,
no valor de R$ 259.250,00 (:,ada totalizando .)18 500,00. O pagamento refele-nte às

respectivas faturas foi finalizado no dia 24/03/2916, conforme se verifica-110 extrato da
Conta Corrente nº 29 271- 0 Agência nº 357— 3.
Em revista aos veículos do Caminho na Escola, verificou se que os mesmos
encontram se em uso e em boas condições de conservação

Constatações:
3.1 Não se aplica.

Fato:
Não se aplica.

Evidências:
Não se aplica.

Manifestação da entidade:
Não se aplica.

Análise da equipe:
Não se aplica.

4. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
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—

exercício 2014

Objeto do Programa: Transferências de recursos em benefício das escolas
públicas das redes estadual, distrital e municipal, destinados a cobertura de despesas de
custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para
a

melhoria fisica

e

pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Qualificação do instrumento de transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 108.240,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Programa Dinheiro Direto na Escola, dos exercícios 2014 e 2015.

Constatações:
4.1 Ausência de identificação da documentação comprobatória
nome. do Programa ou Convênio.

como

Fato:
As Unidades Executoras não identificaram as notas fiscais das despesas
efetuadas à conta especifica com o nome do Programa/Convênio, da EEX e do FNDE, em
desacordo com o que determina o art, 18 da Resolução (ED/FNDE“. nº 10, de 18/04/2013.

Evidências:
Notas Fiscais apresentadas pelas unidades executores das escolas
relacionadas no quadro abaixo:
:

Unidades Executoras
Escola Infantil Prof. Edna
Venâncio (os Fabricio sa

“Empresa
{3213135041s

“NE nº lData

“CNPJ nº

l

12540200000102 000252 06/11/2014

“

Barros

Jardel jesus do

Escola Cecília Sarmento
Leal

Passos

Papel Mix Com. e
Serv. De lpiau

Escola Firmo Ferreira Leal

12.540.204/0001—02 000.257

07/11/2014

17.117.427/0001-77 1538

24/11/2014

Ltda

Livraria
Centro de Socialização

e

Papelaria Pague
Fácil de Ipiau

infantil
-

Livraria
CE Centro Educacional
Maiioel Muniz de Oliveira

21/12/2015

12.540,204/0001-02 000.278

01/02/2015

Lida

ªfªgª“ dº

EM Angelina Leal

,,

09.023.233/0001—84 002.212

e

Papelaria Pague
Fácil de Ipiau
Ltda

f,
0001-811 002'204 18/12/2013
09'023'2º3/

RA. Nº 9/2016 / PREF MUN DE BARRA DO ROCI-IA

.

,.

,.

.—

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A, nº 018—002/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datada ein 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

(,.,) Pelo que se verifica no apontamento, foi constatada a ausência da identificação
na
nota fiscal do nome do programa e da fonte do recurso (FNDE), nos bens
adquiridos
através do PDDE. (...)

Em que pese o questionamento, & administração orientou os diretores e
coordenadores das unidades escolares que quando da aquisição de produto ou serviços
as
notas fiscais devem identificar o programa a que se referem, bem como a natura"/ia do
recurso, atendendo assim a determinação dessa auditoria.

Análise da equipe:
A ausência da identificação do Programa e do FNDE na documentação
comprobatória das despesas contraria o que estabelece o art. 18 da. Resolução (ID/FNDE nº
10, de 18/04/2013, e alterações posteriores, o qual determina que a doCuz-nent'açào
comprobatória das despesas realizadas no objeto do Programa, dentre outros, notas fiScais,
recibos, faturas e qualquer outros documentos deverão conter a, identificação do PDDE e do
FNDE.

A 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 a identificação dos recursos atrelados (...), a prestação de
contas na forma estabelecida pelo Programa e, por conseguinte, a fiscalização da
correta utilização desses recursos, dando margem ao desvio e a malversação do
dinheiro público. Dessa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irreguIaridades,
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (..) ao ente político em
quest/306..)

Conforme o Acórdão 795/2008 Primeira Câmara/TCU:
—

(...) a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa rea/acionar os
documentos comprobatórios ao Programa, de modo a evitar que o mesmo documento
fiscal seja ou tenha sido utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte. (...,)

Dessa forma, permanece

a

constatação.

4.2 Ausência de registro que ateste o recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
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A decumentação comprobatória das despesas não foi atestada pelas Unidades
Executoras quanto à entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, em desacordo
coma alínea "“,d do & 2º, do art. 36, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, combinado com o
inciso HI, % 29, do art. 63, da Lei nº 4.320, de 17/63/1964.

Evidências:

~

Notas Fiscais apresentadas pelas unidades executoras das escolas
relacionadas“ no quadro abaixo:

Unidades Executoras
Grupo Escolar Fabrício Sá
Barros

"Empresa
Papel Mix Com.

"CNPJ nº

[IN.F. Nº "Data

e

Sem/. De Ipíau

17.117.427/0001—77 1527

18/11/2014

Ltda

~

~~

Papel Mix Com, e
Serv. De Ipiau

Centro de Socialização

Infantil

17.117,427/0001-77 002.060 21/12/2015

Ltda
~

Papel Mix Com. e
Serv. De Ipíau
Ltda

Cecília Sarmento Leal

17.117.427/0001—77 001.526

~

~

CE Centro Educacional
Manoel Muniz de Oliveira

Livraria

e

Papelaria Pague
Fácil de Ipíau

09.023233/0001-84 002.204 18/12/2015

Ltda
Escola Firmo Ferreira Leal

Papel Mix Com. e
Serv. De Ipíau

17.117,427/0001—77 2065

21/12/2015

17.117,427i0001-77 2066

23/12/2015

Ltda
Barra do Rocha (EU Sonia
Suely Leal)
EM Angelina Leal

Papel Mix Com, e
Serv. De Ipíau

Ltda

êªàªfgªªuªdº

12540204/0001-02 000.352 23/02/2016
~

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — SUA nº 018-002/2016, de
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em 02/05/2016, a seguinte justificativa:
(...) Foi apontada pela fiscalização que o recebimento dos serviços e' bens adquiridos
pelo PDDE não foram atestado nas notas fiscais, A administração diante do
apontamento, já orientou aos diretores das escolas que passarão a atestar o
recebimento dos produtos e serviços na própria nota fiscal, como orientado pela
comissão de auditoria. (...)

Análise da equipe:
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A ausência dos registros de ”atesto“ de recebimento na documentação
comprobatória contraria o disposto na letra ”d', § 2° do art. 36 do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, combinado com o inciso lll, § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e
alterações posteriores, que determina que a liquidação da despesa por fornecimento-feito ou
serviços prestados terá por base os comprovantes da entrega de material ou da
prestação
efetiva do serviço. A falta de informações sobre o responsável pelo reCebimento desses
bens
e materiais nas escolas dificulta a verificação da conformidade da
entrega com o que foi
efetivamente adquirido conforme consta nas notas fiscais e impede a responsabilizaçâo de
quem der causa a possíveis prejuízos ao erário.
Dessa forma, mantém—se a constatação

4.3 Ausência de plaqueta de tombamento nos bens adquiridos.

Fato:
A Entidade não providenciou a identificação dos bens adquiridos com a
o disposto no § 39 do art. 25, da
Resolução/CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013, em que pese ter sido verificado que os referidos
bens estavam incorporados ao patrimônio municipal.

plaqueta de identificação, em desacordo com

Evidências:
Visita nas Escolas da APM da Escola Cecilia Sarmento Leal, APM da CEEE »
Centro de Socialização Infantil, APM do CE Manoel Muniz de Oliveira, Escola Angelina Leal
e Grupo Escolar Fabrício Sá Barros, conforme relatório fotográfico abaixo:

~

EM Cecilia Sarmento Leal

AP;

CBS!

—

Centro de Socializeh ao lnfanáil
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CEI

EM Angelina Leal

Mame] Muniz de Oliveira

GE Fabricio Sa Barros

Manifestação da entidade:
S.A. nº 018—002/2016, de
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
31/03/2016, a Prefeitura apresentou por meio de correspondência s/nº, do Gabinete da
Prefeita, datado em 02/05/2016, a seguinte justificativa:
—

(W) Conforme já relatado todos os bens foram incorporados, o ato de tomba-mento
será realizada após a aquisição das plaquetas para tombamento que esta aguardando
cotação, para realização de processo licitatório para aquisição. ( ..,)

Anáiise da equipe:
A ausência das placas de tombamento dos bens adquiridos ou produzidos com
recursos do PDDE, contraria o disposto no § 39, do art. 25, da Resolução CD/FNDE nº 10 “de
18/04/2013, e alterações posteriores. Cabe a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA
providenciar 0 emplacamento dos bens adquiridos pelas Unidades Executoras, de maneira a
garantir a sua identificação pelos órgãos de acompanhamento e controle interno e externo.
Dessa forma, permanece a constatação.
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4.4 Ausência de aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE no
mercado financeiro.
Fato:
A Entidade não aplicou os recursos do Programa no mercado financeiro,
deixando de auferir os rendimentos no valor de R$233,65 (duzentos e trinta e três reais e
sessenta e cinco centavos), calculados até a data de 13/01/2016.

Evidências:
Extrato da conta corrente nº

29222—2, do Banco do

Brasil S/A, agência 0357-3,

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria 11.9 018—001/2016 de 28/03/2016, & quai
solicitou O recolhimento de valor referente à ausência de aplicação no mercado financeiro. A
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha recolheu () valor cobrado, com os devidos
acréscimos, que foi devidamente confirmado pelo Sistema Integrado de Administração
Financeiro do Governo Federal SIAFI. O valor recolhido ficou assim demonstrado:
—

Apuração
“

Recolhimento
'

"

Xªããáàâº

Kªzaa?

(€£$)

(R$)

4.410,00

62,43

63,88

2,39

uwPeríodo

01/05/14

4.476,27

Data

Corrigido

0 7 /O4/ 2 O 1 6

2 46,1 0

Saldo

72,65
a

0,00
137,47

614355

233,65

~
6,08

90'10

13/01/2016

06/06/2016

12,45

0,00
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Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha ter efetuado o
recolhimento do valor auferido, permanece a constatação tendo em vista que a ausência de
aplicação das ”recursos no mercado financeiro contraria O disposto no Art. 15, da Resolução
CID/FNDE nº 10, de 18/04/2013, que dispõe que:

Enquanto não utilizados pelos municípios] estados e Distrito Federal, os recursos
transferidos deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança
aberta especificamente para essa finalidade, quando a previsão do seu usa for igual
ou. superior a um mês, e em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou em
operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública federal, se a sua
utilização ocorrer em. prazo inferior a um mês.

recolhimentos foram devidamente confirmados, conforme consulta ao
Sistema Integrado de Administração Financeiro do Governo Federal - SIAFI; nos dias 09/04
e 08/06/2016, cujos respectivos extratos estão juntados ao processo de papéis de trabalho
desta fiscalização,
Os

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,

12, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 21,

2,2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2 e 4.3 foram verificadas impropriedades na operacionalizaçào do
Programa, que merecem atuação da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo
programa;
5.3. Identífícou-se prejuízo ao erário por falta de aplicação dos recursos “no
mercado financeiro. No entanto, houve 0 devido ressarcimento ao erário, conforme subitem
4.4.

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

relatório na análise técnica da prestação de contas que lhes competem, sobre
cumprimento do objeto dos programas

e

o

transferências fiscalizadas;

5.5. Devem, ainda, as Diretorias técnicas desta autarquia considerarem as
questões apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos
parâmetros de monitoramento dos respectivos programas, em conjunto com as demais
determinações e recomendações do TCU, das recomendações da CGU e dos relatórios da
Auditoria Interna, bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios
Públicos, Tribunais de Contas Estadual e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
5.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo elou 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,

(,
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relativamente aos Programas financiados com recursos transferidos pela Autarquia,

6. Recomendações:
6.1. ADIRAE

6.1.1. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA a observar
obrigatoriedade de fixação das plaquetas com o número
patrimonial nos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE,
solicitando, ainda, àquela entidade municipal que, em prazo certo, apresente ao
FNDE/DIRAE relatório fotográfico que demonstre a regularização da falha apontadapela
equipe de fiscalização do FNDE relativamente aos bens identificados no “campo
"Evidências”, conforme subitem(ns) 4.3.
as normas do Programa quanto à

6.1.2. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para que
adote rotinas com vistas a assegurar que os doCumentos de despesas sejam devidamente
atestados quando do recebimento dos bens e serviços conforme subitemlns) 4.2.

6.1.3. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para
observar os preceitos estabelecidos pela Lei nº 4. 320, de 17/03/1964, quanto 'à necessidade
de registrar o recebimento das mercadorias e serviços na documentaç ao compiobatória,
conforme subitem(ns) 1.5

6.1.4. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BAe as
"Unidades Executoras a adotar rotinas com vistas a assegurar que a documentação
comprobatória das despesas sejam devidamente identificadas com o nome do Programa
"PDDE" e do FNDE, conforme subitem(ns) 4.1.
6.1.5. notificar a Prefeitura Municipal de Barrado Rocha/BA para que.
adote providências quanto à obrigatoriedade de os veiculOS contratados para o transporteescolar estejam, sempre, em condições adequadas de uso e segurança, conforme os
requisitos estabelecidos pelo Código Brasileiro de Transito, e em conformidade com as
regras do Programa, garantindo o atendimento pleno à clientela beneficiária do PNATE,
recomendando-se, ademais, a DIRAE, que inclua o acompanha-mento desse assunto em'suas
ações de monitoramento conforme subitem(ns) 2.4.
6.1.6. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para que
adote rotinas com vistas a assegurar que os documentos de despesas sejam devidamente
atestados quando do recebimento dos bens e serviços, conforme subitem(ns) 2.1.
6.1.7. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para que
adote medidas concretas visando assegurar o cumprimento do limite mínimo de 30% para
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar; conforme preceitua o
artigo 14, da Lei nº 11.947/2009, conforme subitendns) 1.1.
6.1.8. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA pararque,
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em prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a instituição, no âmbito do PNATE,
regulamento próprio que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares
no municipio, conforme exigido nos normativos do programa, conforme subitem(ns) 2.3.

6.1.9. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA sobre a
necessidade de identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE de acordo com a legislação pertinente, conforme subitemms) 1.3.
6.1.10. notificar a Prefeitura de Barra do Rocha/BA para que cumpre os
normativos do Programa relativamente a necessidade de assegurar a disponibilização de
informações nutricionais dos cardápios em locais visíveis na Secretaria de Educação e nas

escolas, devendo, ainda, a DlRAE, notificar a prefeitura para que apresente ao
FNDE/DIRAE, em prazo certo, relatório fotográfico que contemple as escolas visitadas pela
fiscalização do FNDE identificadas no campo "Evidências", demonstrando a regularização
do fato apontado, conforme subitem(ns) 1.4..
6.1.11. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para que
implemente rotinas de controle quantos aos registros de entrada e saída de gêneros

alimentícios do PNAE nos locais de armazenamento, conforme subitem(ns) 1.2.
6.1.12. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA a adotar
“rotinas com Vistas a assegurar que a documentação comprobatória das despesas sejam
devidamente identificadas com o nome do Programa “PNATE" e do FNDE, conforme
subitemms) 2.2.

6.1.13. notificar a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha/BA para que
DlRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotografico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios da cozinha central e das escolas Visitadas e citadas
no campo evidências do item correspondente do relatório, conforme snbitenúns) 1.6.

apresente

a

6.1.14, 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;
—

6.1.15. encaminhar ao CACS—FUNDEB em razão das atribuições
inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE.
—

'7.

Encaminhamento:

7..i.
recomendações

—

à

a Coordenação de Auditoria
DIRAE, contidas no subitem 6.1

—

COAUD, para acompanhar as

,-

7.2. a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico— Administrativo DIATA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
—

/
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emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº

24-,

de 17/11/2015;

7.3‘ à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar análise da presta.-ção de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015, PDDE/2615 e PAR/TD/CAMINJHO DA
ESCOLA;

7.4. 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; 13) para considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe compete, sobre o cumprimento
do objeto dos programas e transferências fiscalizados; e c) para considerar as questões
apontadas neste relatório nos critérios de riscos adotados na definição dos parâmetros de
monitoramento dos respectivos programas, em conjunto as demais determinações e
recomendações do TCU e das recomendações da CGU e dos relatórios da Auditoria interna,
bem como demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
—

715. a

Prefeitura do Municipio de Barra do Rocha - BA; para conhecimento.

~~

Em 10/06/2016

~~
DIFIP/COFIC/AUDIT

DIFIP

/ OFIC/AUDIT

!

~

DIFIP/COFIC/AUDIT

~
RA. Nº 9/2016 / PREF MUN DE BARRA DO ROCHA

29 de 3“.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 9/2016
DESPACHO

~~

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

Eªhefe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

ªªa/fim
,;

Substituto da COFIC

De acordo.

Encaminhefse ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0104931).

~fá”
Auditor-Chefe
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