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

Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 10/2016

PREF MUN DE CANAVIEIRAS/BA

Auditoria realizada no período de 04

verificar

a

08 de

abril de 2016, objetivando

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
a adequação e a

Intema-PAINT/ZOlõ.
A fiscalização verificou a aplicação de R$ 497.500,80 (quatrocentos e noventa e sete mil,
quinhentos reais e oitenta centavos), distribuídos entre as seguintes ações:
-

Programa Nacional do Livro Didático PNUD/2015. Este programa é realizado por meio de
distribuição de livros às escolas da rede de ensino municipal.
Anªlisadº por:
—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
36/2016, Valor fiscalizado: R$31.684,80.
Analisado por:
-

'

—

PNATE, eXercício 2015

-Pr0grama Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- exercício de 2015
Valor fiscalizado: R$ 465. 816 00,
Anªlisado por:

O 8

—

OS nº

nº 35/2016

Histórico:
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNL!) 2015

trabalho realizado pela equipe da Auditoria cºnsistiu na consolidação de
informações obtidas pela aplicação de questionários e verificação de documentos nas
escolas Visitadas, com ênfase no recebimento do livro didático, em cumprimento aos
procedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012.
O

A rede de ensino da Prefeitura Municipal de Canavieiras/BA é formada por
estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, Algumas escolas também atendem ao
Ensino de Jovens e Adultos EJA.
—

Os

livros didáticos das escolas situadas na Zona Rural, são entregues na sede

&gíª/f
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da Secretaria, de Educação da Prefeitura Municipal de Canavieiras, que faz a triagem e
distribuição às escolas de sua rede.
Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede da Prefeitura Municipal foi beneficiada no exercício 2016, com:
-

distribuição integral dos livros didáticos para

o

segmento de

—

lº ao 39 ano do

ensino médio;

reposição integral de livros consumíveis de Alfabetização Matemática,
Alfabetização e Língua Estrangeira;
—

letramento

e

reposição

—

e

complementação parcial de livros reutilizáveis para os

segmentos de 2º ao 99 ano do ensino fundamental.
As visitas foram realizadas junto com técnicos da Secretaria Municipal,
responsáveis pela execução do Programa no Município.

A equipe de auditoria, no período de 04/04 a 08/04/2016, visitou uma amostra
de 9 estabelecimentos de ensino, conforme segue:

Código

[

*

H

Nome da Escola

l

EM. Dr. Benicio Machado;

29297095

Colégio Municipal Paulo Freire;
EM. Isbela Freire Pimentel;
Escola Comunitária São Boaventura;
EM. Frei Sampaio;
E.M. Frederico Minervino;
EM. Rotary Clube;
EM. Santa Lúcia;
EM. São Sebastião,

—

29297125
29351529
29296749
29296986
29296919
29297044
29297311

Tabela I
As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houverem, têm

por objetivo propiciar

a área

gestora no FNDE

a

avaliação

e o

aperfeiçoamento do

Programa.
1.

Utilização dos livros.

Em 100% das escolas visitadas os dirigentes declararam que a utilização dos
livros didáticos e parte integrante da Política Pedagógica, em conformidade com o que
dispõe a alínea ”e", Inciso IV, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
'

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

em 201 6 ;

1,

onde,:

11% das escolas consideraram ser adequada a quantidade de livros recebida
.

&

~
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—

33% manifestaram que a quantidade foi adequada, mas que houve falta em

alguns titulos/séries ;
56% manifestaram que a quantidade não foi adequada e que houve falta em
Vários títulos/séries.
—

A Escola Municipal Frei Sampaio informou que não houve entrega de livros
para a sua clientela e afirmou não saber o motivo dessa circunstância.
A falta de livros para uso individual pelos alunos contraria o disposto no § Bº
do artigo
o qual dispõe: Os livros didáticos são destinados ao uso
individual de alunos e professores, e os acervos são designados como material permanente
das escolas benejiciárias.

lº da Resolução 42/2012,

3. Controle de entrega dos livros aos alunos.

Oitenta

nove por cento (89%) das escolas comprovaram por meio de
documentos o controle de entrega dos livros aos alunos, em conformidade com o que dispõe
a alínea "'h, inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
posteriores, porém, outras 11%, não apresentaram documentos de distribuição de livros aos
alunos.
e

4. Controle de devolução dos livros ao

final do ano letivo.

Cinquenta e seis por cento (56%) das escolas apresentaram os registros da
devolução dos livros ao final do ano letivo, porém nenhuma das escolas possui controle da
entrega e da devolução de forma sistematizada, não havendo cruzamento entre um e
outro, o que impossibilita que seja mensurado o percentual devolvido, conforme dispõe a
alínea ”'h' inciso IV, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
posteriores.
A gestora da Escola Municipal Rotary Clube informou que passou a conhecer
o Programa do Livro Didático apenas a partir do exercício de 2015, quando teve
participação no processo de escolha do livro para os seus alunos. A Coordenadora do
Programa, na Secretaria de Educação, encontrava-se em licença médica na ocasião da
fiscalização, dessa forma não se conseguiu obter na Secretaria maiores informações sobre a
não inserção da escola no Programa do Livro nos anos anteriores.
A Secretaria Municipal de Educação de Canavieiras/BA forneceu livros
didáticos para suprir a necessidade dos alunos do Colégio Municipal Paulo Freire, que foi
municipalizado em 18 de fevereiro de 2015, porém a quantidade de livros fornecidos não foi
suficiente para atender os alunos em sua totalidade, por esse motivo os livros ficaram
retidos na escola para que fossem utilizados por outras turmas, considernado essa questão a
escola não elaborou documento de controle de devolução dos livros didáticos no final do ano
letivo de 2015.
5. Livros excedentes nas escolas.
Em 57% das escolas não se verifica livros excedentes, em 14% se verifica

i“
X
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livros excedentes (já informados à Semed), em 14% das escolas, as unidades disponíveis
referem-se a reserva técnica para novos alunos e em outras 14% existem livros fora do
triênio aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação, demonstrando
alguma aplicação do disposto nas alíneas “e " Inciso Ill e "k”, Inciso iV, art. 8º, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012 e alterações posteriores.
6. Desfazimento dos

livros que estão fora de triênio de atendimento.

l,

Em 22% dos casos vãerificou—se que as escolas não promovem o desfazimento,
sendo que os livros são recolhidos e permanecem na escola. Em 67% dos casos as escolas
doam os livros aos alunos ao final do terceiro ano de utilização e em 11% doam para
instituições de caridade ou outras entidades.
l

7. Participação dos professores na escolha das obras.
1

Em 56% das escolas visitadas foram documentadas reuniões que comprovam
a efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas
na escola, demonstrando a conformidade com o que dispõe as alíneas "b” do Inciso III, ”b" e
”d" do Inciso W, e "a” do Inciso V, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e
alterações posteriores, 44% dos gestores não apresentaram documentos que comprovem a
participação dos professores na escolha dos livros.

Vale ressaltar que das escolas rurais Visitadas Escola Municipal Santa Lúcia e
Escola São José, os diretores/professores registraram & falta de autonomia dos seus
professores na escolha dos livros didáticos.
8.

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 22% das escolas visitadas os dirigentes declararam receber,
exclusivamente pelos correios, material enviado pelas editoras. Em 11% os dirigentes
declararam que há entrega de material diretamente na escola e 67% afirmaram que o
material de divulgação é entregue tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por
representantes das editoras. Cabe esclarecer que os diretores de escolas que declararam
receber material por entrega de representantes, afirmaram que a entrega não ocorreu no
período da escolha, atendendo portanto o disposto no Inciso VIII, § 39, art. 39 da Portaria
Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, que proíbe aos
Titulares de Direitos Autorais ou fa seus representantes & prática de:
VIH realizar pessoalmente a divulgação ou entrega de qualquer material de
divulgação dos livros, diretamente nas Escolas, após a publicação do
resultado da avaliação ou a divulgação dos guias de escolha pela
MEC/FNDE, até o final do período de escolha pela internet e pelo
formulário impresso, sendo permitida, durante esse período, a divulgação
pelo envio de livros, catálogos, folders e outros materiais, exclusivamente por
remessa postal, definida como a entrega de materiais de forma impessoal,
pelos Correios ou forma equivalente, sem a presença do Editor ou seu
preposto ou outrem com vínculo funcional evidente com o Titular de Direito
Autoral. (negrito nosso).
—
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9. Grau de satisfação com o Programa Nacional do

Livro Didático.

Em uma escala de ótimo a ruim, passando por regular e bom, 22% dos"
gestores avaliaram () PNLD como ótimo, 44% avaliaram como bom e 33% como regular.

10. Escolha do livro
Em 56% das escolas visitadas os livros didáticos recebidos foram os
escolhidos na 1ª opção e somente 44% receberam livros didáticos da 2ª opção. Dessa forma,
as escolas foram atendidas nos termos do é“ 29 do art. 6º da Resolução nº 42, de 28 de
agosto de 2012, que dispõe que as escolas participantes devem receber os livros didáticos
que selecionarem, em primeira ou segunda opção, para cada componente curricular,
mediante registro no sistema de escolha disponibilizado pelo FNDE.
11. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
Das 09 escolas visitadas 06 apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento
do Programa. Segue a consolidação das sugestões mais relevantes:
(_)

ªcâfas Sugestão / Solicitação
~~

Que todos os alunos fossem contemplados com os livros.

2
~

2

Que os professores da zona rural tivessem autonomia na escolha do livro
didático.

1

Que todos os livros do ensino fundamental I sejam consumíveis e
contemplem os livros da língua inglesa e educação infantil.

Atender
1

&

escolha dos docentes quanto à adoção do livro didático

da. 1ª

opção.

Conclusão
A importância do PNLD é reconhecida por 100% dos entrevistados (variando
de ótimo & regular). As principais diflculdades apontadas estão relacícnadas à insuficiência
da quantidade de livros fornecidos, Não obstante vale ressaltar 0 descontentamento dos
professores da zona rural que demonstraram sua insatisfação no sentido de que as escolhas
dos livros ficam a cargo da Secretaria de Educação do Município.

Recomendação

Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco,
recomenda-se à DIRAE, adotar as medidas junto à Prefeitura Municipal de Canavieiras/BA,
no sentido de:

informar tempestivamente ao FNDE, na forma estabelecida na Resolução
vigente, após os remanejamentos necessários, a existência de escolas/séries com. falta ou
sobras de livros, item 2,—

-

implementar medidas de controle contínuo efetivo, da entrega

e

devolução

~
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dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final de cada
ano, até o término do correspondente ciclo trienal de atendimento em conformidade com o
disposto na alínea ""la inciso IV, artigo 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações, itens 3

e 4,-

buscar junto a Secretaria Municipal de Educação justificativa em relação ao
total desconhecimento da Escola Rotary Clube quanto ao PNLD, com vista a ser corrigido
-

possíveis falhas na execução do Programa;

analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, e realizar possíveis
correções e/ou mudanças que aperfeiçoem os procedimentos do processo da execução do
PNLD, e nas demais questões que lhe compete adotar providências pertinente, item 11.
—

1. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR

»-

exercícío 2015

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

Montante dos recursos ﬁnanceiroszR$ 31.684,80
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros no período de
01/04/2015 a 31/01/2016.

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

Constatações:

1.1 Ausência de regulamentação do poder executivo
disciplinando o uso dos veículos.

local

Fato:
A Prefeitura do Município de Canavieiras/BA não apresentou regulamentação
própria que discipline, em âmbito local, o uso dos veículos destinados ao transporte do
ªim

escolar.
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Evidências:
Informação prestada pela Prefeitura Municipal no questionário do PNATE no
SIGPC.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 019-001/2016, de 06/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A ausência de legislação própria que regularmente o transporte do escolar
contraria o disposto nos é único do art. 3º, da Resolução (ID/FNDE nº 5, de 28/05/2015, e
alterações posteriores, 0 qual estabelece que o uso dos veículos de transporte escolar deve
ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos E-stadoa Distrito Federal e
Municípios, observando as disposições legais Vigentes:

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
ensina
'

Dessa forma mantém-se a constatação.

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

Pato:
A Entidade não identificou as notas fiscais das despesas efetuadas à conta
específica com o nome do PNATE e do FNDE,

Evidências:
Notas fiscais a seguir:
[FAVORECIDO

A. F, da Cruz Nascimento

NÚMERO DATA
-

ME, CNPJ 17.715.506/0001-80

VALOR

- R$

50

30/06/2015

1.175,00

69

18/12/2015.

3.360,00

~

Subtotal
~

92

S.AlcantaradeAlmeida—ME,CNP]10.806,509/0001-80

109

Subtotal
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4.535,00
|

01/07/2015

2.115,00

]

18/12/2015

3.360,00
5.475,00

J

117061103/07/20153!
002

[

~

Associação MAE dos Extrativistas da Resex de Canavieiras,
CNPJ 11.314360/0001—84

]

;

]

5.040,00

05/11/2015

5.040,00

03/12/2015

003

4.800,00

~

18/12/2015

11951
~

!

3.360,00

~

[Subtotal
~

[

“

18.240,00

28.250,00

~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 019—001/2016, de 06/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A ausência de identificação da documentação comprobatória das despesas
com o nome do Programa e do FNDE contraria o disposto no & Sº, art, 14, da Resolução
CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015:
Todas os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos a conta do
programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da legislação regulamentar &
qual. os EE-x estiverem sujeitos, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer
outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome dos HEX, 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.

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,
dentre outros, 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 & malversação do
dinheiro público. De'Ssa forma, se não forem sanadas, de logo, estas irregularidades,
deve o FNDE proceder a suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em
"questão (...).

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

Dessa forma, permanece a constatação.

zx
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1.3 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa

ou Convênio.
Fato:
A Prefeitura utilizou indevidamente recursos da conta específica do Programa
para despesas com transporte de professores e de coordenadores.

Evidências:
Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 021/2015. Extrato
bancário de conta corrente nº 10.667—1 da agência 143-0 do Banco do Brasil. Notas fiscais a
seguir:

Empresa

Número Data

S. Alcantara de
Almeida ME,
,
92
CNP]
10.806.509/0001-80

vªlºr '

—

â'aíéiâeãíãâ ME '
CNPJ
1 7.71 5‘506/0001-80

To t a

50

01/07/2015 2.115,00

~

Debitos constantes no
extrato bancario

Nota Fiscal
Discriminação

Kªiº!" ”

Data

Locação de embarcação para
transporte escolar dos
professores do item 2 do pregão
presencial nº 020/2015
(Campinhos xjacaré x
17/07/2015
Laranjeiras). Serviços

.

,,
201,70
;,

executados nos dias 01, 05, 08,
12, 15, 19, 22, 26 e 29 de
junho/2015. Valor de cada
Viagem R$235,00.

30/06/201 5 1.175,00

3.290,00

1

Transporte escolar fluvial:
Coordenadores (Campinhos,
Brasas, jacare e Laranjeiras)
——

—

17/07/2015 1.116.125

Total

3.188,95

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 019—002/2016, de 07/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A realização de pagamentos em finalidade diversa a do objeto do Programa
contraria o que dispõe o art. 2º da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, que estabelece
a utilização dos recursos para custear despesas de transporte escoiar, somente, aos alunos-,
conforme dispõe a seguir:

Art.

29 O PNATE consiste na

transferência, em caráter suplementar, aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros
5».

ij,
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destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação
básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de melhorar as
condições de acesso à educação.
Dessa forma, permanece a constatação

Identificação do responsável:
CPF:

-.182.635—-

Valor Original:

R$ 3.188,95

1.4 Fragilidade no acompanhamento e fiscalização da execução do

contrato.
Fato:-

Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar o
acompanhamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços de transporte
escolar, tais como: relação de itinerários percorridos, frequências dos barqueiros
contratados, e anotações das impropriedades verificadas no transporte escolar.

Evidências:
Ausência de controle diário no transporte escolar.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 019—003/2016, de 07/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A fragilidade no acompanhamento e fiscalização da execução do contrato vai
§.1‘—’ Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o qual determina que:

de encontro ao

representante da Administração anotará em registro próprio todos as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados".
O

Sobre a matéria,— por meio do Acórdão 552/2005
de Contas da União determinou que:

—

Segunda Câmara, o Tribunal

. cuide para que na execução de contrato firmado pelo Órgão“, o
representante da Administração especialmente designado para o seu
acompanhamento e fiscalização anote em registro próprio (Diário de

Ocorrências) todos as ocorrências relacionadas com

o execução)-íon mesmo,
N

ªk

e
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, a teor do art. 67, 5 lº, da Lei nº 8.666/93;
E, também, é

importante observar que

o TCU no

Acórdão nº 93/2004

recomendou que:

documente de modo detalhado e formal, em seus processos administrativos,
0 resultado dos serviços prestados por terceiros, com explicitação da data em
que os trabalhos foram realizados e da identificação dos funcionários da
empresa que foram responsáveis pela execução, de modo a comprovar a
efetiva realização dos serviços e facilitar a ação dos órgãos de controle...
Dessa forma, permanece a constatação.

2. PROGNACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

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.

Qualificação do instrumento de transferência;Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 465.816,09
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, do exercício 2015.
—

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do

Programa do período fiscalizado, atuação do Conselho de Alimentação ESColar, verificação
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 das cozinhas e depósitos de alimentos
nas escolas, bem como deposito central da entidade.

Constatações:

2.1 Condições inadequadas para armazenamento:, guarda
conservação dos gêneros alimentícios.

e

Fato:
Verífícou-se nos locais de armazenagem

e

preparo da merenda, as seguintes
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inadequações:
merendas armazenadas em armário fechado, sem ventilação;
janelas sem tela de proteção;
objetos alheios ao preparo da merenda,ausência de portas de bloqueio de acesso à cozinha;
- “paredes com excesso de umidade.
—

—

—

—

Evidências:
Visita às Escolas da tabela abaixo

e

fotos que se seguem:

[Escola
[Escola Casimiro Luiz Gomes
IEscola Comunitária Boaventura
IEscola Frei sampaio
IEscola Lions Club

I

[Estela Rotary Club

I

[Escola ísabeia Freire Pimentel

I

Colégio Estadual Osmário Batista

I

Colégio Municipal Paulo Freire

I

~~

Escola Casimiro Luiz Gomes Ausencia de tela
—

ola Frei Sampaio

-

Escola Comunitaria Boaventura Ausencia de tela
—

Ausencia de portas de bloqueio de acesso a cozinha Escola Frei Sampaio - Deposito em armario fechado

RA. Nº 10/2016 / PREF MUN DE CANAVIEIRAS

O

.

,.

$$.
_

e

Amªdª?
f» Inn.

Escola Frei Sampaio Objetos alheios na cozinha

Escola Lions Club

—

-

Paredes com excesso de umidade

Escola Lions Club - Deposito inadequado de alimento

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 019—004/2016, de 07/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa ”quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
O 5 49, do artigo 33, da Resolução/FNDE/CD nº 26, de 1/07/2013, determina
que cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam a aquisição de
alimentos cie qualidade, com adequadas condições higiênicas e sanitárias; bem como o
transporte, estocagem e preparo/manuseio até o seu consumo pelos» alunos atendidos pelo
Programa. As condições higiênicas encontradas durante as visitas in loco nas unidades
escolares e na cozinha central demonstram falta de acompanhamento eficaz pela Prefeitura,

Portanto, permanece a presente constatação.

2.2 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato:

R.A. N”- 10/2016
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Dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$465.816,00, &
Prefeitura Municipal utilizou R$ 79.745,62, na aquisição de gêneros alimentícios oriundos
da Agricuítura Familiar, que corresponde a 17,12% dos recursos financeiros repassados.
Dessa forma a Entidade não respeitou () mínimo de 30% para a aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar.

Evidências:
Documentos fiscais a seguir:

Fornecedor
G—ilcelía

~

Nota Fiscal Data

Barbosa de Souza

]Valor R$

1319942015 29/05/2015 [3.185,16
~

Andreia Souza Assuncao

~

ll1319102015H29/05/2015 “3.811,80

~

]Wangles Pereira

1319582015 29/05/2015 [1.369,00

[Maria Amelia Barbosa de Souza

1319372015 29/05/2015 [2.525,57

[Akenne Barbosa de Assuncao

“1318892015”29/05/2015

2.956,12

1

lstefan Igor Konrad Conceicao Fuchs! 12251220151120/05/2015 3.944,90
Stefan Igor Konrad Conceicao Fuchsi 1225502015H20/05/2015 “371,7
1

Wangles Pereira
Akenne Barbosa de Assuncao

1662992015H06/07/2015

Andreia Souza Assuncao

1454312015H12/06/2015

]

]
]

!

4.989,12

~
4.082,74
2.356,48

[2111932015H18/08/2015 “6.367,28
~

!Akehne Barbosa De ASSuncào

~

12272322015 01/09/2015

3.287,50

'

lStéfan Igor Konrad Conceicao Fuch312395172015 11/09/2015
tenceha Barbosa de Souza

125574615

María Ame-na Barbosa de Souza

“255771 15

Stefan Igor Konrad Conceicao Fuchsu26825115
Akehn'e Barbosa de Assuncao

!B0751615

Wángles Pereira

“30755415

Gilcelía Barbosa de Souza

1130753715

[Stefan Igor Konrad Conceicao FuchSHZ7887015

[Andreia Souza Assuncao

30755515

[

IStefan Igor Konrad Conceicao Fuchsl 35223015
~

[Stefan Igor Konrad Conceicao

Fuct39512015

IAkeIine Barbosa De Assuncao

[32578315
~

]Total R$

]

~
~

“2112092015“18/08/2015

[Andreia Souza Assuncao

]

__
Manifestação da entidade:

3.404,24

“28/09/2015 "3.742,56
28/09/2015 16.461,68
07/10/2015 !4.615,19

"13/11/2015 ”2.047,30

”MMMWWW—mwww

“13/11/2015 "3.060,47
”13/11/2015 "579,21

16/10/2015 “3.936,29

13/11/2015 “246502

[16/11/2015 "3.936,29

24/11/2015 [3.637,50
01/12/2015

2.612,50

79.745,62

~

~

~

Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 019 004/2016 de 07/04/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora
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Análise da equipe:
A Prefeitura não se manifestou quanto ao descumprimento das. diretrizes do
programa em não adíuírir produtos oriundos da agricultura familiar.
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
mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

Ainda conforme Acórdão 925/2011

—

Plenário/T CU:

...empreenda esforços paraadquirir gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, no minimo de
30%, conforme art. 14 da Lei nº 11.947/2009, gerando medidas de incentivo à

organização e legalização desses.

Dessa forma, fica mantida a constatação.

2.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do Programa.
Fato:
Na documentação comprobatória das despesas realizadas pela Prefeitura
Municipal verificou—se que as notas fiscais não foram devidamente identificadas com o nome
do Programa e do FNDE.

Evidências:
Notas Fiscais exemplificadas no quadro demonstrativo:

Fornecedor

Nota Fiscal

Valor R$

Data

~ ~

{La Donna Gourmet Alimentos Ltda
1La

-

Me

11189

-

Donna Gourmet Alimentos Ltda Me

177

111.403,86

18/06/2015

14.195,00

14543120151 12/06/2015

2.356,48

1

1Andreía Souza Assuncao

1107/06/2015

1

1

1

1

1121119320151 18/08/2015

116.367,28

Akelíne Barbosa de Assuncao

22723220151101/09/2015

113.287,50

{Stefan igor Konrad ConceicaoFuChs

23951720151111/09/2015

113.404,24

Andreia Souza Assuncao

1

[Le Donna Gourmet Alimentos Ltda Me [243

1115/00/2015

11168

{Le Donna Gourmet Alimentos Ltda

[120.464,90

—

Me

236

108/09/2'015

{Le Donna Gourmet Alimentos Ltda - Me

239

08/09/2015

1La

Donna Gourmet Alimentos Ltda

_

- ME 11238

1

1
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08/09/2015

1

1

1

1

1

1165555

1

1188200

1

~

diª

5

6530-20

{Skin

]La Donna Gourmet Alimentos Ltda— MB "237

“08/09/2015

"5.449,00

ILa Donna Gourmet Alimentos Ltda» ME

“15/09/2015

[1894

1816

“28/08/2015

Lar/0,62

]

1 817

“31/08/201 5

!29.543,09

]

lSílbranGenerosAlimenticiosLtda—ME
[SííbranGenerosAlímenticiosLtda—ME
[La Donna Gourmet Aliméntos Ltda— ME

lLa Donna Gourmet Alimentos

Ltda—

]

[

[

[249

"22/09/2015

MB “246

"23/09/2015

25574615

lGílcelía Barbosa de Souza

María Aíne'lia Barbosa de Souza
~

240

__

(28/09/2015

25577115
~

28/09/2015
~

~

']

|

,

~
~

"170,8

]

"3.422,90
3.742,56
6.461,68

~

J

~
]

~

~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 019-004/2016, de 07/04/2016,
na qual foi sohcitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas Notas Fiscais contraria o disposto no art. 62
da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores, () qual estabelece que
"as notas fiscais, que são documentos comprobatórios, devem ser identificadas
com a denominação "Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE” e
com o nome do FND ".

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,
dentre outros, com «a seguinte conclusão:
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 identifzcação 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 malversação do dinheiro público. Dessa forma, se não
forem sanadas, de logo, estas irregularidades, deve o FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (..) ao ente político em questão

Conforme o Acórdão 795/2008 - Primeira Câmara/TCU:
.. a identificação dos documentos não é um preceito inútil, pois visa
reiacionar 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 presente constatação,

3. Conclusão:

&

“ª

;;

”ª;

5%?

“K”»

»

à”;

.r/

5
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3.1 As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos;

constatações referentes aos subitens 1 1,1 2,1 4, 2.1 2, 2i e 2 3,
foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa que merecem atuação
da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelo programa;
3 2 Nas

3.3. ldentificou—se prejuízo ao erário, conforme consignado no subitem 1.3,
devendo o responsável ser diligencíado a regularizar a situação.

3.4. Ademais, devem as diretorias 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;

3.5. 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.
3.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta" Auditoria interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo el'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

4. Recomendações:

4.1.ADIATA

..182.635--,

Senhor,

4.1.1. diiigenciar o
Prefeito Municipal de Canavieiras

-

BA,

restituir

&

o

CPF nº

valor original

impugnado de R$3.188,95 (três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
no prazo de 30 (trinta) dias aos cofres do FNDE, a título de realização de despesa
incompatível, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas
evidenciadas no subitem 1.4 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União TCU, acessando em—

seu

sítio

virtual

pela

página

"http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de sua ocorrência. No grupo
"Informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que o recolhimento estará sendo efetuado. O recolhimento
deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União GRU, preenchido no sítio
—
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com os seguintes dados: UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3,
Número de Referência 2121980—10. Caso não haja o atendimento à este subitem, enviar
comunicação à Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto
ao ressarcimento ao erário e informar à COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
da Informação, sobre as providências que tomou visando 0 ressarcimento ao erário e/ou a
adoção de outras providências pertinentes, conforme subitem(ns) 1.3.
—

4.2. A DIRAE

4.2.1. notificar & Prefeitura Municipal de Canavieiras/BA para adotar
medidas saneadoras com vistas a instituir regulamentos próprios que discíplinem o uso dos
veículos destinados ao transporte de escolares no município, conforme subitem(ns) 1.1.

4.2.2. notificar & Prefeitura Municipal de Canavieiras 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) 1.2.

4.2.3. notificar & Prefeitura Municipal de Canavieiras para observar os
preceitos estabelecidos pela Lei nº 8666/1993 e formalizar controles que permitam ao fiscal
do contrato documentar de modo detalhado e formal,. em registro próprio, todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e de modo a comprovar a efetiva realização
dos serviços, facilitando a ação dos órgãos de controle, conforme subitemúns) 1.4.

4.2.4. notificar & Prefeitura Municipal de Canavieiras/BA, para que
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a
regularização da situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e
armazenamento de gêneros alimentícios das escolas visitadas e citadas no campo evidências
do item correspondente do relatório, conforme subitem(ns) 2.1.

apresente

à

4.2.5. notificar

& Prefeitura Municipal de Canavieiras/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 subitemms) 2. 2

4.2.6. notificar & Prefeitura Municipal de Canavieiras/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) 2.3.
.

4.2.7. 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 2 Programa Nacional de Alimentação Escolar— PNAE;
—

—

4.2.8. encaminhar ao CAOS-FUNDEB em razão das atribuições inerentes
extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do contido no item
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE.

a esse Conselho,
1

—

—

;
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5. Encaminhamento:

5.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio T écnico— Administrativo » DIATA,
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas no subitem 4.1 , e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira DIF'iN,, para conhecimento e
providências pertinentes; 2) Informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização-, no prazo
de até, 30 dias da emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da IN CGU nº 24, de
1 7/ 1 1/2015;
—

'

5.2.

Coordenação de Auditoria

-

COAUD, para acompanhar as
recomendações à COPAC/DIATA, contidas no subitem 4.1 e à DIRAE, contidas no subitem
4.2;
à

5.3. 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 na página 6, referente ao Programa Nacional do Livro Didático“ «
PNLD; e as providências adotadas em relação às recomendações contidas no subitem/ii; b)
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
fiscaiizados; 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.
—

5.4. à Diretoria Financeira DIFIN, para subsidiar análise da; prestação de
contas dos Programas: PNAE-2015 e PNATE/2015;
—

5.5. a Prefeitura do Município de Canavieiras - BA, para conhecimento e
providências cabíveis.

~~ ~~

Em 02/06/2016

DIFiP/COFIC/AUDIT

~~

DÍFI/ lCOFIC/AUD'IT
;
3

DIFIP/COFIC/AUDIT

\
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 10/2016
DESPACHO

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

Em rrf_3_>r_f9g__/_aan_

Ch fe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Em

&IOL/ªgí
Coordenadora da COF IC

,

Encaminhe—se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0084820).

EmÁâ/Á/ÉZÉÍ
Auditor—Chefe
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