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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenaçao de Acompanhamento e Orientaçao
DiVisao de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 12/2016

PREF MUN DE CATALAO/GO
a 13 de maio de 2016, para verificara
conformidade à legislação, quanto as 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/ZOlõ.

Auditoria realizada no período de 09

adequação

e a

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 881.514,34. (oitocentos e oitenta e um mil,
quinhentos e catorze reais e trinta e quatro centavos), distribuídos entre as seguintes ações:

Programa Nacional de Alimentação do Escolar PNAE, exercício 2015 - 0.8. nº 48/2016,
R$ 804.253,59 (oitocentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e
nove centavos), referente ao item 1 do PAINT/2016.
Analisado por:
—

—

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE, exercício 2015 - 0.8. nº
49/2016, R$77.260,75 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e setenta e cinco
centavos), referente ao item 2 do PAINT/2016.
Anahsado por:
—

—

1. 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 transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 820.768,00
Extensão dos exames:
Analisou—se

&

importância de R$ 804.253,59, correspondente ao total de
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pagamentos realizados com recursos da conta específica do PNAE, no exercício de 2015,
conforme planilha constante dos papéis de trabalho.

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram a
conciliação dos débitos entre a conta corrente especifica do Programa e os respectivos
documentos fiscais e comprovantes de pagamentos; a atuação do Conselho de Alimentação
Escolar; a atuação dos nutricionistas na composição dos cardápios, no processo de aquisição
dos gêneros alimentícios e no controle de recebimento e distribuição dos gêneros
alimentícios adquiridos; e a verificação in loco das cozinhas e depósitos de alimentos nas
escolas, bem como do depósito central da entidade.

Foram visitadas as seguintes escolas: EM Maria Bárbara Sucena (rural),
CMEI Alba Mathias Mesquita, EM Francisco Clementino San Tiago Dantas, CAIC São
Francisco de Assis, Creche Municipal Dona Maria Isabel de Mendonça Netto, EM iªedro
Netto Paranhos e CMEI Professora Ruth Silva.
Relatório fotográfico disponível nos papéis de trabalho.

“Constatações:
1.1 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
Houve débitos referentes & tarifas bancárias na conta corrente única aberta
pelo FNDE para movimentação dos recursos do Programa, contrariando o disposto no caput
e no inciso IX do art. 38, Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Extratos bancários:

Data

Valor (R$)

25/08/2015

Tarifa de Servi

os Diversos

14,27

21/09/2015

Tarifa de Serviços Diversos

55,46

21/09/2015

Tarifa de
TOTAL

Se

os Diversos

5,8

75,6 1

Manifestação da entidade:
Foi emitida S.A. nº 020-001/2016, em 11/05/2016, porém, até a conclusão
deste relatório, não houve manifestação do responsável.

Análise da equipe:

g
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A Resolução (:D/FNDE nº 26, de 17/06/2013, define, em seu Art. Bº, que:
PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais
durante o período letivo. do Programa
O

Esta mesma Resolução estabelece, no caput do artigo 38, que
transferirá recursos financeiros para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios.

o

FNDE

Portanto, despesas com tarifas bancárias contrariam o disposto na Resolução
do Programa.

Ressalto-se, porém, que os incisos VII e IX do artigo supracitado dispõem
sobre a conta corrente para movimentação dos recursos do Programa nos seguintes termos:

VIII

- o

FNDE abrirá conta corrente única para movimentação dos recursos do
Programa;

IX - nos termos dos Acordos de Cooperação Mútua celebrados entre

o FNDE e os
EEx, é isenta do pagamento de tarifas bancárias, fornecimento de
extratos bancários, cartão magnético ou quaisquer taxas similares referentes à
manutenção e movimentação da conta corrente aberta para as ações do PNAE;

bancos parceiros,

a

Assim, nos termos da Resolução, o agente financeiro deve abster-se da
cobrança de tarifas dos Entes Executores (HEX,), quando da movimentação de conta
especifica para execução do PNAE.

Diante do exposto, permanece a constatação, devendo os valores cobrados
indevidamente serem devolvidos à conta do Programa..

Identificação do responsável:
CPF: ..682.27i—.

Valor Original:

R$ 75,61

1.2 Número de nutricionista
Conselho Federal de Nutricionistas.

inferior

ao mínimo estabelecido pelo

Fato:
Para o atendimento dos 7592 alunos matriculados na educação básica, a
entidade executora disponibiliza apenas duas nutricionistas, sendo que o Conselho Federal
de Nutricionistas estabelece a quantidade mínima de referência de 1 (uma) Responsável
Técnica e 5 nutricionistas do Quadro Técnico, conforme previsto no § 29, Art. 12, Resolução
CD/FNDE nº 26, de 16/06/2013, e em consonância com o disposto no Art. 10 da Resolução
CFN nº 465/2010.
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Evidências:
Censo Escolar;

Simec,

Manifestação da entidade:
Foi emitida S.A. nº 020—001/2016, em 11/05/2016, porém, até a conclusão
deste relatório, não houve manifestação do responsável.

Análise da equipe:
A Resolução CD/FNDE nº 26, de 16/06/2013 estabelece:

,

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada
por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do
Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº 11 .94 7/2009 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições,
§1 9

Compete ao nutricionista Responsável Técnico - RT pelo Programa e aos demais
nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições
estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:

I

—

II

realizar o diagnóstico

e o

acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;

planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de
acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a
vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros
alimentícios, e preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e
—

coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica
da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
1H

—

oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o
os parâmetros numéricos mínimos de referência de
nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010.

529 A HEX. deverá

profissional

539 O

EEX, e

e

cumprir

nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à
estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta Resolução.

Quanto ao número mínimo de nutricionistas por EEX., a Resoluçãoº 465, de
23/08/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas determina:
Art. 10. Consideram—se, para fins desta Resolução, os seguintes parâmetros numéricos
mínimos de referência, por entidade executora, para a educação básica;
'N'-9

de alunos

[Até 500

Nº de nutricionistas

Carga horária TÉCNICA minima
semanal recomendada
[[30 horas

”1 RT

R..-ºl.
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~
I501a1000

Hi RT

1

QT

“30 horas

,

1001a 2500

“30 horas
[[30 horas

[1 RT 2 QT
2.501 a 5.000 [1 RT 3 QT

Acima de 5.000

1

RT 3 OT e 01 OT a cada fração de

2.500 alunos

I

.

]

I

30 horas

Parágrafo Único. Na modalidade de educação infantil (creche e pré- escola), a
Unidade da Entidade Executora deverá ter, sem prejuízo do caput deste artigo, um
nutricionista para cada 500 alunos ou fração, com carga horária técnica mínima
semanal ecomendada de 30 (trinta) horas.
Verifica—se o papel central que os profissionais de nutrição desempenham na
execução do Programa, sendo eles os responsáveis técnicos pela qualidade e adequação da
aiimentação oferecida aos alunos. Diante disto, deve a EEX garantir que o número de
nutricionistas a ela vinculada seja suficiente para. atender os alunos de sua rede, conforme
quantitativo minimo determinado pelo Conselho Federal de Nutrição.

1.3 Realização de despesas incompatíveis com o objeto do Programa

ou Convênio.
Fato:
A Entidade efetuou despesas incompatíveis com o Programa, as quais foram
ressarcidas na data de 22/02/2016. Contudo, o ressarcimento foi feito peio valor bruto, sem
considerar o rendimento não auferido no período entre a execução das despesas e a
restituição à conta do Programa, em desacordo com os incisos XIII e XVIII do Art. 38,
combinados com o art. 18, Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:
Extratos bancários, conforme abaixo demonstrado:

[

Data

[

“Crédito

Débito

[28/09/2015“

TED transferência eletrônica disponível

[14/1 0/2015“

TED transferência eletrônica disponível

.

~

"

I

6,420,00I

H

I

6.741,00]

TED Crédito em
conta

22/02/2016

“Valor (R$)]

.

13.101,00

Prestação de contas.

Manifestação da entidade:
Foi emitida S.A. nº 020-001/2016, em 11/05/2016, porém, até a conclusão
não houve manifestação do responsável.
relatório,
deste
ía »

XK;
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Análise da equipe:
artig018 da Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 determina que ”os
recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE serão utilizados
exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios.".
O

A Prefeitura efetuou despesas incompatíveis com o objeto do Programa,
descumprindo a Resolução do Programa. Contudo, a entidade identificou as despesas
indevidas e as ressarciu. Não obstante, o ressarcimento foi feito pelo valor bruto das
despesas, desconsiderando os rendimentos financeiros que teriam sido auferidos caso o
recurso houvesse permanecido aplicado.

Considerando que a Resolução supracitada preconiza, em seu artigo 38, que:
transferidos a conta do Programa deverão ser aplicados no mercado
financeiro enquanto não utilizados (inciso XIII) ; e os rendimentos oriundos de aplicação
financeira deverão ser aplicados exclusivamente no custeio da aquisição de gêneros
alimentícios para o Programa (inciso XVIII), deve a Entidade considera—los quando da
restituição de despesa indevida.
os recursos financeiros

Diante do exposto, verificase que a Prefeitura sanou parcialmente o prejuízo
causado ao erário, dado que não considerou os valores referentes a aplicação financeira ao
restituir o valor dos débitos indevidos.
Assim, a entidade deverá creditar à conta do Programa o valor referente aos
rendimentos não auferidos, devidamente corrigidos, a partir da data de 16/02/2016,
conforme quadros demonstrativos abaixo:
]

,.,“
.,Vlumupal (.o Cameo
releitura
;

.

PARA CÁLCULO DE RENDIMENTOS NÃO

1.505.643/0001-50

e Data a serem
no sitio do TCU,

partir de:
6/2/2016

para movimentações no periodo de:
1/03/91.

6/02/201 6

ﬁnal.
15

Sºb análise
15
(a'/21201 6

obrigatoriedade de aplicação dos recursos no
financeiro decorre do estabelecido nos
e I !, paragrafo lº. art. 42, da Portaria Intennínisterial
127, de 29/05/2008, e alteraçoes posteriores.

-

oxalate

420,00

Saldo ﬁnal . aplicação

16/3/2016

624,62

OVIB'IENTAC/SO EXTRATO BANCÁRIO

TA

,

DE APLICAÇÃO
An terior

6.420,

6.420

15

16/2/2016
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Municipal de Catalão

ªk)!"
LHA

1505.643/6001-50

PAR—X

(:*

Data

CÁLCULO DE RENDIMENTOS NÃO

SETI-!!!)

11

un sitio

dá)

TCU.

U FERIDOS

parkir de:
1

6,12120 | 6

para movimentações no pen'odo de:

682.271»-

[03.91

6/02/2016

fina]

»

extrato

341,00

DMD/2015
scvh

ícío:

análise

13/10/2015
16/2/2016

obrigatoriedade de aplicação dns recursos no
financeiro decorre do eãtabelerido nos incisos
e II, parágrafa tª, art 42, da Portaria lnterminislminl
1,27, de 29/05/2008, e alterações posteriores,

final aplicação
.

1,

930,23

6/2120 6
1

EXTRATO BANCÁRIO

TA

13/10/20l

ITO

ÇÃO

Anterior

DE.

6.74 l,

6.741

Hilº/”2015

APL] CAÇÃO
iG/"Z'ZÚHS

EPANÇA
1.86.

T0
0

SURRÍGIDÍ)

53570870

6.939

'“

Identificação do responsável:
CPF:

..682.271—.

Valor Original:

R$ 393,85

1.4 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à agricultura

familiar.
Fato:
A entidade não utilizou o mínimo de 30% dos recursos repassados pela União
para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, contrariando o disposto no Art.
24, Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013.

Evidências:
Extratos bancários

e

Sistema de Gestão e Prestação de Contas

—

SíGPC,

conforme quadro demonstrativo:

“Favorecido

“CNPJ

“Nota Fiscal "Data

“Valor (R$)

|
~
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N

1179

"07/10/2015

“11.187,44

[181

"07/10/2015

18.768,01

1190

"08/10/2015

]

J

114.978,08

1

~

êâªgffjfa dos
09.300.937/0001-57

Feiranltesdo

[191

"08/10/2015

“17.616,70

]

[232

"22/10/2015

314.579,13

!

[234

18/3353?d

237

240

~

"26/10/2015

Jlb.903,85

27/10/2015

18.016,13

04/11/2015

~

~

13.693,41

“9.265,34

104/1 1/2015

241

J

~
~

~

114.003,09

TOTAL

,
~

~

Manifestação da entidade:

Pagamento

&

~~

Em atendimento à S.A. nº UZO—0000016 & entidade emitiu Relação de
Fornecedor, extraído de sistema próprio, conforme resumo abaixo:

Exercício da
Emissão das
NF 5

Fonte dº
Recurso

Fornecedor

, .

dº Valor
(R$)
pagamento

EXGI'CICIO

Associação Camponesa dos
Feirantes do Mun. de Catalão

Prom 10

Associação Camponesa dos
Feirantes do Mun. de Catalão

PNA?

Associação Camponesa dos
Feírantes do Mun. de Catalão

Propno

2015

2013

,-

62'638'40

Associação Camponesa dos
Feirantes do Mun. de Catalão

PNAE

2015

2016

4466804

,

,

_.

.

TOTAL“

2015

,

..

,

TOTAL Emissão das NFs 201531
TOTAL Pagamento 2015“
[
TOTAL Recursos do FNDE“

2014
2015

.

~

82'910'71

,

2015

1

14008092:

[]

[

221.314,53;
259.557,20]
"158,676,13]

[[

|;

“304.225,24

[]

][

n

[

* Constante da Prestação de Contas - Exercício 2015

Análise da equipe:
A Resolução CID/FNDE nº 26 de 17/06/2013 determina que:

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 agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14,

R..-ª..
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da Lei nº 11.947/2009.

trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o
procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei 11.947/2009, desde que os
preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os
princípios inscritos no ani, 37 da Constituição Federal, e que os alimentos atendam às
exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a

519 A aquisição de que

matéria.
529 A observância do percentual previsto no caput deste

artigo poderá ser dispensada
pelo FNDE quando presente uma das seguintes circunstâncias, comprovada pela EEx.
na prestação de contas:

In

a

impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente,-

II

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

III - as condições

higiênico-sanitánas inadequadas, isto é, que estejam em desacordo
com o disposto no art. 33 desta Resolução.

artigo deverá ser observado nas aquisições efetuadas pelas UEX.
das escolas de educação básica públicas de que trata o art. 69 da Lei nº 11.94 7/2009.

539 O disposto neste

Considere-se que, dentre as diretrizes estabelecidas no artigo zº da Resolução
CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013, a qual regulamenta o Programa, está:
V o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de
gêneros aiímentícíos diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialme'nte
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as
comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;
—

Considere-se, ainda, que a prestação de contas do FNDE utiliza o Regime
Contábil de Caixa, ou seja, considera apenas os valores pagos no exercício, independente da
data em que foi fornecido 0 bem ou prestado o serviço.
No Exercício de 2015, () FNDE transferiu ao município, para execução do
PNAE, () valor de R$ 820.768,00. Dado que a Prefeitura deveria utilizar, no mínimo, 30%
desse recurso na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e
do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, previa—se um dispêndio mínimo com
este tipo de fornecedor no valor de R$ 246.230,40.

Analisando a Relação de Pagamento & Fornecedor apresentada pela entidade
Executora em atendimento à SA. nº 020—000/2016, verifica—se que Notas Fiscais referentes
ao exercício de 2015, no valor total de R$ 44.668,04, foram pagas cºm “recursos do PNAE
apenas no exercício de 2016 (valores comprovados através de extrato da conta corrente do
Programa). Porém, devido ao sistema contábil adotado por este Fundo, este valor não foi
computado como percentual de aquisição da agricultura familiar.

Outrossim, & Entidade Executora demonstra haver adquirido produtos
diretamente da agricultura familiar com recursos próprios.
“t
&

X

,

“x",
& fx1

&

X
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diante do apresentado, que o sistema contábil adotado pelo FNDE
reduz, sob o aspecto formal, o percentual utilizado para aquisição de gêneros oriundos da
agricultura familiar; bem como que a Prefeitura de Catalão, ao aportar recursos próprios na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, vai ao encontro das
Diretrizes do Programa, quanto a apoiar o desenvolvimento sustentável e a valorizar os
produtores locais, em especial os agricultores familiares.
Ressalta—se,

Contudo, nos termos formais da Resolução que regulamenta o Programa,
permanece a constatação.
2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO. TRANSP DO ESCOLAR -

exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos financeiros, em caráter
suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, destinados a custear 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$ 76.371,84
Extensão dos exames:
Analisada & importância de R$77.260,75 (setenta e sete mil, duzentos e
sessenta reais .e setenta e cinco centavos), correspondente ao total de pagamentos
realizados com recursos da conta específica do PNATE, no exercício de 2015, conforme
planilha constante dos papéis de trabalho.
As despesas pagas em 2015 foram realizadas por meio dos Pregões
nºs
Presenciais
34/2013 e 91/2015, sendo que o último foi tomado para exame. A análise
desse certame licitatório foi realizadocom foco,,na verificação de reincidência de
impropriedades apontadas no Relatório da Controladoria-Geral da União - CGU nº
00208000304/2012-92, o qual examinou a aplicação dos recursos do PNATE referente ao
período de 01/01/2011 a 30/06/2012.

Alem da análise documental, foi realizada reunião com membros do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica - (BAGS/FUNDEB, entrevista com coordenador responsável pela execução
do Programa e inspeção in loco em 10 (dez) veiculos contratados para a execução dos
serviços de transporte escolar.

Informação:
A importância analisada provêm das receitas de 2015, que totalizaram
R$77.394,38. Esse total foi composto da soma do saldo do exercício anterior (R$58,76), dos
valores recebidos do FNDE no exercício de 2015 (R$76.533,90) e dos rendimentos de
aplicação financeira (R$801,72).
Os valores recebidos do FNDE em 2015 (R$76.533,90), referem-se a soma de
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R$8.647,82, que foi transferido no final do exercício de 2014, e de R$67.886,08, que foi
transferido e recebido no próprio exercício de 2015. Enquanto que aquele valor de
R$76.371,84, citado como montante dos recursos transferidos, refere—se ao total de recursos
transferidos pelo FNDE em 2015 e que foram recebidos em 2015 (R$67.886,08) e 2016
(R$8.485,76).

Constatações:
2.1 Fragilidade no acompanhamento e fiscalização da execução do

contrato.
Fato:
Foram verificadas fragilidades no acompanhamento e na fiscalização dos
contratos celebrados para o transporte dos escolares, tendo em vista que não foi cumprida a
condição de "Me) Contratada(o) deverá oferecer ao órgão gestor da Contratante meios
modernos e informatizados para controle da frota, que servirão para confronto e pagamento
das faturas da Contratada, como também para efeito de fiscalização de utilização da frota." item 32 do Termo de Referência, bem como não foi apresentado Diário de Ocorrências dos
Contratos, que trata—se do registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato anotadas pelo representante da Administração. Ademais, dos dez
veículos inspecionados, dois eram de característícas/capacidades inferiores aos que
deveriam estar prestando os serviços. Taís fatos contrariam () disposto no & lº, Art. 67, da
Lei nº 8.666/93.

Evidências:

Item 32 (página 123) do Termo de Referência do Pregão Presencial nº
91/2015, itens 12 (Veículo: Van) e 44 (Veículo: ônibus) da Cláusula Quarta do Contrato
183/2015 (páginas 470 e 471), inspeção in loco dos veículos de Placa PDV—2459 (Modelo:
Kombi) e LIV-2677 (Modelo: Ducato Minibus) e não atendimento à Solicitação de Auditoria
020—000/2016 quanto à apresentação do Registro próprio das ocorrências relacionadas com
a execução contratual (Diário de Ocorrências).

Manifestação da entidade:
Solicitação de Auditoria nº 020-002/2016, de
11/05/16, quanto à constatação de fragilidade no acompanhamento e fiscalização da
execução do contrato.
Não houve atendimento

à

Análise da equipe:
A fragilidade no acompanhamento e fiscalização da execução do contrato vai
lº Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o qual determina que: "O representante da
%
Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados".
de encontro ao

fiz;
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Lá,

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) todas as ocorrências relacionadas
com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados, a teor do art. 67, § lº, da Lei nº 8.666/93;

Ainda, importante observar que o TCU, no Acórdão nº 93/2004, recomenda
que:
documento 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
faciiitar a ação dos órgãos de controle...
Dessa forma, permanece a constatação.

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

Fato:
As notas fiscais que compõem a documentação comprobatória das despesas
não foram identificadas com o nome do PNATE/FNDE, conforme determina o § fiº do art. 14
da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
Amostra de notas fiscais inseridas no quadro:

Prestador de Serviços/CNPJ
I

Nº “ Data

ANATE (17.135602/0001—59)

53

06/07/15

AS TURISMO LTDA (01,562359/0001—15)

573

14/09/15

SALVADOR GOMES DE SOUZA (22.815.318/000163)

3

05/11/15

[

Valor R$
386 508 76

485 743 27

6.420,00

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 020—002/2016, de
a constatação de ausência de identificação da documentação
comprobatória com o nome do Programa e do FNDE.

11/05/16, quanto

Análise da equipe:
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A ausência de identificação da documentação comprobatória com o nome
PNATE/FNDE contraria o disposto no § 5º do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de
28/05/2015, o qual estabelece que os comprovantes de despesas realizadas com recursos
transferidos a conta do Programa devem ser emitidos em nome da Entidade Executora e
serem devidamente identificados com o nome do PNATE/FNDE. Além desse dispositivo, 0
item 15 do Voto do Ministro Relator, que fundamentou o Acórdão nº 795/2008—ÍICU-1ª
Câmara, contém o seguinte entendimento sobre a identificação dos documentos:
...Não se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos comprobatórios
ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal 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:
.,.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 & 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, com fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.17836/2001 e no art. 25 da
Resolução nº 32/2006,,..

Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Débito indevido de despesas bancárias.

Fato:
No dia 22/09/2015, houve um débito de R$17,00 correspondente a tarifa
bancária (Tar Lib/Ant Float Fomec) sem o posterior ressarcimento à conta específica do
Programa, contrariando a determinação do §1Q do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de

28/05/2015.

Evidências:
Extrato da conta corrente nº 21.651-8 da Agência nº 311-5 do Banco do Brasil,
referente a movimentação do mês de setembro de 2015.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento à Solicitação de Auditoria nº 020—002/2016, de
11/05/16, quanto a constatação de débito indevido de despesas bancarias.

Análise da equipe:
A realização de débito na conta específica do Programa a titulo de tarifa
bancária contraria o §19 do art. 14 da Resolução/CD/FNDE Nº 5, de 28/05/2015, que veda a
realização de despesas com tarifas bancárias.
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Apesar da baixa materialidade neste achado de auditoria, mantém—se a
presente constatação em razão do efeito educativo que resultará a recomendação a ser
emitida e pelo fato da ocorrência também ter sido verificada no outro programa auditado,
PNAE.

Mútua nº 41/2011, firmado
Banco do Brasil, que estabelece, em seu Art. 10, inciso VI que:

Ressalte—se a existência do Termo de Cooperação

entre

o

FNDE

e o

Art. 10

- O

BANCO se compromete &:

VI não cobrar ou lançar a débito do titular da conta, despesas bancárias a
título de abertura, manutenção, fornecimento de talão de cheque, extratos
bancários, cartão magnético ou quaisquer outras taxas similares que estejam
em conformidade com o presente acordo,—

Portanto, o agente financeiro deve abster—se da cobrança de tarifas dos Entes
Executores (‘EEX.), quando da movimentação de conta específica para execução do PNATE.

Identificação do responsável:

CPF:-.682.271—Vaior Original:

R$ 17.00

2.4 Restrição do caráter competitivo da licitação.
Fato:
O edital do Pregão Presencial nº 91/2015 estabeleceu condição que restringe
caráter competitivo da licitação, pois exigiu a realização de vistoria técnica das linhas
(rotas) como condição para participação no processo e a apresentação do atestado dessa
visita fornecido pela Secretaria de Educação de Catalão/GO, contrariando determinação do
art. 39, ªiº, 1, da Lei de Licitações nº 8.666/1993.
o

Evidências:
Item 51 (página 94) do Pregão Presencial Nº 91/2015.

Manifestação da entidade:
Não houve atendimento a Solicitação de Auditoria nº 020—002/2016, de
11/05/ 16, quanto a constatação de restrição do caráter competitivo da licitação.

Análise da equipe:
De início, deve—se esclarecer que o inciso IX do art. Gº da Lei 8666/1993
define Projeto Básico, como: "conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obrâasxou serviços
&
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objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento...". Posteriormente, no art. 7º, § 29, l, dessa Lei, foi estabelecido que os
serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela
autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório. Portanto, o Projeto Básico deve fornecer todas as informações sobre as condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação sem necessidade de exigência
de visita técnica.
Sobre a matéria, o TCU comunicou a uma Autarquia Federal que a nova
redação dada para uma disposição editali'cia permitindo a substituição do atestado de
Visita por declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de
que teria pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria
para quaisquer questionamentos futuros que ensejassem avenças técnicas ou financeiras
com a Autarquia atenderia ao art. 30, lll, da Lei nº 8666/1993, sem comprometer a
competitividade do certame, conforme art. Sº, êlº, I, do mesmo dispositivo legal, conforme o
item 9.1.2, TC-010.798/2007-5, Acórdão nº 1.174/2008—TCU-Plenário.
—

—

Portanto, afim de se resguardar de quaisquer questionamentos futuros que
ensejassem avenças técnicas ou financeiras, seria razoável e suficiente a Prefeitura exigir
do licitante, em substituição ao atestado de vistoria técnica fornecido por órgão dessa
municipalidade, declaração formal nos moldes daquela que foi permitida por meio do
Acórdão mencionado no parágrafo anterior.
Ademais, tal exigência permite um conhecimento do universo dos potenciais
licitantes antes da sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas, 0 que facilita a
formação de conluios.
Dessa forma, considerando que o disposto no Edital de Licitação vai de
encontro ao art. Bº, êlº, I, da Lei de Licitações nº 8666/1993, permanece a constatação.

3. Conclusão:
3.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens especificos deste Relatório, para cada um dos Programas/Convênio fiscalizados,
constando adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos,-'
3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 e 2.4, foram
verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que merecem atuação da
Diretoria tecnica desta autarquia, responsável pelo programa;
3.3. identificou—se prejuízo ao erário, conferme consignado nos subitens 1.1,
1,3 e 2.3, devendo o responsável ser diligenciado a regularizar a situação;

3.4. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que lhe(s) compete(m), sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas;
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3.5. Deve, ainda, a Diretoria Técnica 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; e
3.6. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria interna, dirigidas aos dirigentes desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corretivoye
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. A DIATA

Sr.,

4.1.1. Diligenciar o
CPF;-.682.27l—-, Prefeito do
Municipio de ataião/GO, a restituir o valor original impugnado de R$ 75,61 (setenta e cinco
reais e sessenta e um centavos) da seguinte forma: R$ 14,27 (quatorze reais e vinte e sete
centavos) no prazo de 30 (trinta) dias, a conta do Programa, a título de despesa com tarifa
bancária, acrescido de juros e correção monetária aplicados a partir de 25/08/2015,- e R$
61,34 (sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) no prazo de 30 (trinta) dias, a conta
do Programa, a titulo de despesa com tarifa bancária, acrescido de juros e correção
monetária aplicados a partir de 21/09/2015. Para o calculo do montante a ser restituído
deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União -TCU, acessando em

seu

sítio

Virtual

página

pela

"http:/lcontas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CaiculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de 16/02/2016. No grupo
"informações do débito" deverá ser ativada a opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que a restituição será efetuada.
Caso não haja o atendimento ao item anterior, enviar comunicação a Diretoria Financeira DIFIN para adotar as providências pertinentes quanto ao ressarcimento ao erário e informar
a COAUD, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da Informação, sobre as providências
que tomou visando o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências
pertinentes, conforme subitenuns) 1.1.

Sr.,

4.1.2. Diligenciar o
CPF: -.682.271--, Prefeito do
Município de Catalão/GO, a restituir 0 valor original impugnado de R$ 393,85 (trezentos e
noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) no prazo de 30 (trinta) dias, a conta do
Programa, a título de rendimentos não auferidos com aplicação financeira, acrescido de
juros e correção monetária aplicados a partir de 16/02/2016. Para 0 cálculo do montante a
ser restituído deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União -TCU,
página
pela
acessando
em
Virtual
sítio
seu
”http:l/contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces“, lançando 0 débito no
(&

\
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grupo “Inclusão manual de parcelas“, na respectiva data de 16/02/2016. No grupo
”Informações do débito" deverá ser-ativada opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização“ a data em que a restituição será efetuada. Caso não haja o atendimento
ao item anterior, 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
o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinente, conforme
_a

—

subitemms) 1.3.

Sr.,

4.1.3. Díligenciar ()
CPF:-682.271-I, Prefeito do
Município de Catalão/GO, & restituir o valor original impugnado de R$ 17,00 (dezessete
reais) no prazo de 30 (trinta) dias à conta do Programa, a título de débito indevido de tarifa
bancária, acrescido de juros e correção monetária aplicados a partir de 22/09/2015. Para o
cálculo do montante a ser restituído deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de
Contas da União -TCU, acessando em seu sítio virtual pela página
“http://c0ntas.tcu.gov.br/debito/Web/Debíto/CalculoDeDebito.faces", lançando o débito no
grupo "Inclusão manual de parcelas", na respectiva data de 22/09/2015. No grupo
"Informações do débito” deverá ser ativada & opção "Aplicar juros" e lançada no campo
"Data atualização" a data em que a restituição será efetuada. Caso não haja o atendimento
ao item anterior, enviar comunicação à Diretoria Financeira DIF-IN 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
o ressarcimento ao erário e/ou a adoção de outras providências pertinentes, conforme
subitemms) 2.3.
—

42. Á DIFIN para análise
—

e

providências cabíveis quanto às constatações

abaixo:

4.2.1. Notificar () Banco do Brasil quanto observância do Art. 10, inciso
VI do Termo de Cooperação Mútua nº 41/2011, celebrado com o FNDE-, no que tange a não
cobrança de despesas/tarifas bancárias necessárias à movimentação regular de conta
corrente aberta para execução dos Programas executados por esta autarquia, conforme
subitem 2.3 e conforme subitemms) 1.1.
4.3. A DIRAE

4.3.1. Orientar a Prefeitura Municipal de Catalão/GO para que adote
medidas concretas visando assegurar o atendimento de parâmetros numéricos mínimos de
nutricionistas por escolares, em consonância com o artigo 10 da Resolução CFN nº
465/2010 e com o é 29, artigo 12 da Resolução (SD/FNDE nº 26/2013, conforme subitemms)
1.2.

4.3.2. Orientar & a Prefeitura Municipal de Catalão/GO para que adote
medidas concretas visando assegurar o cumprimento da utilização de, no mínimo, 30% dos
recursos repassados à conta do Programa para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações, em consonância com o artigo 14, da Lei nº 11947/2009 e com 0 artigo 24 da
Resolução (JD/FNDE nº 26/2013, conforme subitem(ns) 1.4.
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4.3.3. Notificar & Prefeitura do Município de Catalão/GO & observar as
determinações da Lei de Licitações nº 8666/1993 e de entendimentos do TCU para que se
abstenha de incluir em editais de licitação condições que possam restringir o caráter
competitivo“ das licitações, conforme subitemms) 2.4.

4.3.4. Notificar & Prefeitura do Município de Catalão/GO & exigir do
fiscal do contrato que documente 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 contratados, facilitando a ação dos órgãos de controle, conforme subitem(ns)
2.1.

4.3.5. Notificar & Prefeitura do Município de Catalão/GO sobre o
cumprimento das normas regulamentares do PNATE, que determinam a identificação dos
comprovantes de despesas com 0 nome do Programa e do FNDE, conforme subitemms) 2.2.
4.3.6, 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.

4,3.7. Encaminhar ao CAOS-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.
—

—

5. Encaminhamento:

5,1. à Coordenaçãº de Planejamento e Acompanhamento das Ações 'de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico-Administrativo - DIATA,
para: 1) adotar providência quanto às recomendações contidas nos subitem 4.1, e caso não
haja resposta, encaminhar a diligência à Diretoria Financeira DIF íN , para conhecimento e
providências pertinentes; 2) Informar à 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
—

17/1 1/2015;

5.2. à Diretoria de Ações Educacionais DIRAE: &) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas no subitem 4.2; 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 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 Gomo demandas outras e denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de
Contas Estaduais e Municipal e da Ouvidoria do FNDE.
—

5.3.
recomendações à

Coordenação de Auditoria

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

—
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4.2;
5.4. à Diretoria Financeira - DIFIN, para subsidiar análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015 & PNATE/2015; e

5.5. à Prefeitura do Município de Catalão/GO, para conhecimento
providências cabíveis.

Em10/06/2016

DIFIP/COFIC/AUDIT
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 12/2016
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

eªi/ªj m:

izª

C eªe da

if

DIFIP

De acordo.

A apreciação do Senhor Auditor-Chefe.

Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SE1 0119906).

Auditora—Chefe
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