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Coordenação de Acompanhamento e Orientação
Divisão de Auditoria de Programas

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 13/2016

PREF MUN DE POCINHOS/PB

Auditoria realizada no período de 09

a 13 de maio 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
Interna-PAINT/ZOlõ.

verificar

a adequação e a

A fiscalização verificou a aplicação de recursos transferidos no exercício de 2015, no
montante de R$ 497.252,58 (quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e dois
reais e cinquenta e oito centavos), sendo:
-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, exercício 2015
334.062,00, referente ao item 29 do PAINT/2016.
Analisado por

-

08 nº 40/2016, R$

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015
41/2015, R$ 163.190,58, referente ao item 30 do PAINT/2016.
Analisado por
—

—

—

OS

nº

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - exercício 2015

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
Distrito Federal, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros

Municípios

e

x

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$ 334.062,00
Extensão dos exames:
Analisada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2015.
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Informaç ão:
controle desenvolvidas 10 âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referentes aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado, atuação do Conselhc de Alimentação Escolar, verificação
atuação do profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios
adquiridos e na compàsição dos cardápios,' controle de recebimento e distribuição dos
As ações de

gêneros alimentícios adquiridos, verificação in loco das cozinhas e depósitos de alimentos
nas escolas, bem como ieposíto central da entidade.

Constatações:
1.1 Ausencia de assinaturas em documentação

comprobatória de

despesas.

Fato :
Verífícou-se & ausência de assinaturas 10 responsável pelo ordenamento de
despesas nas ordens de pagamentos e notas de empenho relacionadas à: aquisição dos
gêneros alimentícios cc m recursos do PNAE, no exercício de 2015, em desacordo com os
dispostos nos artigos 58 e 64 da Lei nº 4.320, de 17/03 1964.

Evidências:
Processo; de pagamentos, referentes às Notas Fiscais exemplificadas,
seguir:

|F0rneced0r

“Nota Fiscal

[Antonio Carlos dos Santos

“20420

“ Valor R$
“01/04/2015 [3.000,00

LAntonio Carlos dos Santos

“27834

“29/04/2015 [1.162,50

Ijosé Carlos Matías Herminio

“19490

||30/03/2015H1.138,25

|

Herminio

“38919

"05/06/2015 “909,00

|

ljosé Carlos Matías Herminio

“56459

"31/07/2015 “1.219,50

|

Hermínio

"56468
“46180

"31/07/2015 “446,00
"01/07/2015 [3.405,00

"46178

“01/07/2015 [489,00

“Data

~

|José Carlos Matías

Uosé Carlos Matías

[Josefa Hermínio da costa

ljosefa Hermínio da costa
[Josefa Herminio da :osta

[juceho Marques da Silva

ceno Marques da

Silva

[Juceuo Marques da Silva

“Raimundo Galdino da Silva
Raimundo Galdino da Silva
~

.

~

]
|.
|

|

~

~

][55887

"30/07/2015 "2.690,50

|

"11695

"26/02/2015 "1.845,00

J

[20416

"01/04/2015 "3.000,00

127832

"29/04/2015 "1.162,50

20417

01/04/2015 1.850,00

35017

25/05/2015 2.562,50

~

~
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 025—001/2016, de 12/05/2016, a
o Ofício PMP—GP - Nº 062/2016, de 19/05/2016, com a

Prefeitura Municipal encaminhou
seguinte justificativa:

Í

A respeito da constatação de ausência de assinaturas do responsável pelo
ordenamento de despesas nas ordens de pagamentos e notas de einprenhos
relacionadas à aquisição dos gêneros alimentícios com os recursos do PNAE,
comunicamos que todas as notas fiscais foram devidamente atestadasípelos
responsáveis pelo acompanhamento e execução da merenda escolar. Sobre a
ausência de assinatura nos empenhos, counicamos que com o processo de
informatização da administração pública, todos os empenhos são validados
digitalmente e que quando o ordenador de despesas autoriza o pagamento por
meio de assinatura eletrônica (Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil)
comprova que assume tacitamente a realização e a aprovação da despesa,

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal, em sua manifestação, informa que todos os empenhos
são validados digitalmente e que por ser emitidos Via sistema, estão tacitamente aprovados.
Ocorre que nos documentos apresentados pela Entidade, tem o campo específico para
assinatura do Gestor, no caso o Prefeito Municipal de Pocinhos/PB, com o objetivo de ser
autorizada a emissão daqueles documentos, ou seja, validandO—o. Não consta ainda,
comprovação de assinatura digital eletrônica em substituição à assinatura física.

Portanto, a autorização nos documentos de despesas relativas ‘a aquisição de
gêneros alimentícios deverá ser legitimada pelo ordenador de despesa da entidade. A
ausência desta autorização contraria o disposto nos artigos 58 e 64 da Lei nº 4.320, de
17/03/1964.

Ainda, podemos acrescentar que o Decreto nº 93.872, de 23/12/1986,
determina que as assinaturas, firmas ou rubricas em documentos deverão ser seguidos de
identificaçao do signatário, com espaço para data e a sigla da unidade, conforme segue:

Art 40.

A assinatura, firma ou rubrica em documentos e processos deverá ser
.
seguida da repetição completa do nome do signatário e indicação da respectiva
função ou cargo, por meio de carimbo, do qual constará, precedendo espaço
destinado à data, e sigla da unidade na qual o senador esteja exercendo suas funções
ou cargo.
'

Portanto, permanece

a

presente constatação.

1.2 Pagamento sem a regular liquidação da despesa.

Fato:
A Prefeitura Municipal efetuou o pagamento das despesas com aquisição de
gêneros alimentícios, no entanto, não constam nos documentos apresentados notas de
liquidação das despesas, em desacordo com os dispostos nos artigos art. 62 e 63 da Lei n°
4.320, de 17/03/1964.
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Evidências:
Processos de pagamentos, referentes às Notas Fiscais exemplificada—13, a

seguir:

Valor R$

[Fornecedor

“Nata Fiscal

[[Data

[Antonio Carlos dos Santos

[[20420

[[01/04/2015 [3000,00

[Antonio Carlos dos Santos

[27834

[29/04/2015[ 1.162,50

[José Carlos Matias Herminio

[19490

[José Carlos Matias Herminio

[[38919

[05/06/2015 “909,00

Matias Herminio

[[56459

[31/07/2015 “1.219,50

Herminio

[[56468

[[31/07/2015 ”44600

[josefa Herminio da Costa

[[46180

[[01/07/2015 “3.405,00

]osefa Herminio da Costa

[[46178

[[01/07/2015 [[48900

Josefa Herminio da Costa

[[55887

“30/07/2015 7.690,50

[[11695

[[26/02/2015[ 1.845,00

[Jucelio Marques da Silva

[20416

[[01/04/2015 “3.000,00

[Jucelio Marques da Silva

[27832

[[29/04/2015 1.162,50

[Raimundo Caldino da Silva

[[20417

01/04/2015 1.850,00

[[35017

25/05/2015 “2.562,50

[José Carlos

[José Carlos Matias

[Jucelío Marques da Silva

[Raimundo Caldino da Silva

.

[

[

30/03/2015[ 1.138,25

[
[

[

[

[

[

[

[

[

[

[
[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 025—001/2016, de 12/05/2016, a
0 Ofício PMP—GP - Nº 062/2016, de 19/05/2016, com a

Prefeitura Municipal encaminhou
seguinte justifilcativa:
[

“

Com referência a constatação de que não constam nos documentos
apresentados as Notas de Liquidação das despesas efetuadas, comunicamos
que a Secretaria de Educação disponibilizou a essa auditoria apenas os
doucmentos constantes na Solicitação de Auditoria S.A nº 025—000/2016.
Comunicamos ainda que as referidas Notas de Liquidação são arquivadas na
Secretaria de Finançasjuntamente com o Balancete Geral do Município e que
se o FNDE julgar necessário podemos apresenta—la em meio físico e/ou digital,
a fim de comprovar a existência dos referidos documentos.

Análise da equipe:
[

O[s termos de liquidação em referência, são parte integrante dos documentos
contábil e financeiros que compõem os processos de pagamento das despesas efetuadas
com os iecursos do PNAE, portanto, necessários a sua verificação juntamente com as notas
fiscais orden“ de serviços/entrega de material e demais documentos que demonstrem a
regularidade da execução do Programa A apresentação parcial dos documentos prejudica a

análise realizada pela equipe de auditoria.
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Outrossim, & liquidação da despesa é uma das fases da despesa que tem como
objetivo o reconhecimento do direito adquirido pelo credor, tendo como base a nota fiscal,
recibos ou outro título para que seja posteriormente pago, conforme determinado na
legislação,
g

A não realização da liquidação da despesa contraria
4.320, de 17/03/1964, que determina que:

o os

art. 62

Lei nº

e 63 da

'

Art. 62.0 pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.

Art. 63. A liquidação

da despesa consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ lº Essa verificação tem porfim apurar:
I « a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar,—
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

472/1999

—

Sobre o assunto
Plenário, Decidiu:

o

Tribunal de Contas da União, por meio da Decisão nº

A administração deve abster-se de fazer pagamento, sem a prévia liquidação
da despesa, porferir o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 1964.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.3 Restrição do caráter competitivo da licitação.

Fato:
A entidade cobrou R$ 50,00 por fornecimento de cópia de edital, na forma
eletrônica, bem como não obedeceu o prazo mínimo entre a publicação do edital e a
realização do certame, em desacordo com 0 disposto no Art. 39 e §59 do art. 32 lei nº
8.666/93.

Evidências:

Edital do Pregão Presencial nº 007/2015 e Publicações de abertura dos
004/2015 e 007/2015 no Diário Oficial do Estado da Paraiba.
Pregões
certames dos
Manifestação da entidade:
Em atendimento ‘a Solicitação de Auditoria nº 025—001/2016, de 12/05/2016, a
Prefeitura Municipal encaminhou o Ofício PMP-GP Nº 062/2016, de 19/05/2016, a seguinte
—

justificativa:
Sobre a suposta restrição do caráter competitivo no Pregão Presencial Nº
007/2015, encaminhamos para conhecimento o Memorando Nº 002/2015,
expedido pela... Comissão Permanente de Licitação:

{I

i

»,

If
,

RA. Nº 13/2016 IPREF MUN DE POCINHOS

S

de 20
.

.,í

(€.-"

I!

-

No referido Memorando, consta:

Cobrança pelo fornecimento de Edital: conforme disposto no Art. 32, § 5º
da Lei 8666/1990, é cobrada uma taxa pelo forneimento do edital, referente
ao custo de reprodução gráfica, no valor de R$ 50,00, depositados em Conta
Corrente de Arrecadação de Tributos da Prefeitura Municipal de Pocinhos,
onde posteriomente ao depósito será emitido,“ no setor de Tributos, o DAM
comprobaório do pagamento da taxa, sendo exigido no edital que o mesmo
seja entregue impresso ou por meio eletrônico, sendo necessário trazer
dispositivo para que seja copiado e apresentado no ato do credenciamento,
onde será anexado à documentação participante.

Edital

e a

Manifesta —,se ainda, sobre & inobservância ao prazo entre a publicação do
lealização do certame conforme vemos:
Prazo entre a publicação do edital e a realização do certame: conforme
calendário do ano de 2015, foi requerida a publicação na data em que
aconteceu o feriado de Carnaval, o que passou despercebido pelo requerente
da publicação, gerando assim a divergência entre o devido prazo de
publicação e realizaçao do certame.

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura Municipal não afasta a constatação, tendo em
vista que foi demostrada a operacionalização e destinação dos recursos financeiros
arrecadados pelo fonecimento do edital de licitação. É sabido pela manifestante que a
imputação de valor de taxas ou emolumentos relativos ao fornecimento de edital e seus
elementos constitutivos é previsto no §59 do art. 32 lei nº 8.666/93, no entanto, não atentou
que deve ser limitado ao valor do custo efetivo de reprodução. Assim, o valor de R$ 50,00,
correspondente à 50 laudas do edital do Pregão Presencial nº 007/2015, foi aplicado com
excesso, sendo portanto, desestimulador do interesse na participação do processo
licitatório, o que contraria o principio da igualdade constante do art. 3 da referida lei, bem
como da frustra o caráter de competitividade, disposto no inc l, § 1º do mesmo art e Lei.
Sobre o assunto o TCU, por meio da Decisão 181/ 1994

-

Plenário, deliberou:

(...)
3

-

quanto aos procedimentos licitatórios, determinar

(...) observe, rigorosamente, todos os preceitos contidos na nova Lei das
Licitações (Lei nº 8666/93), (...) ou à cobrança para fornecimento de cópia do
edital, que possam afetar o caráter competitivo da licitação”(grifo nosso).

Quanto ao prazo entre a publicação do edital e a realização do certame,
verificou-se que 0 Pregão Presencial nº 004/2015, foi publicado no Diário Oficial do Estado
da Paraíba no dia 04/02/2015 e a realização ocorreu no dia 12/02/2015, portanto, 8 dias
corridos, considerando a exclusão do primeiro dia e a inclusão do último dia. No Pregão
Presencial nº 007/2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB, em 09/02/2015,
para realização em 18/02/2015, o prazo foi de 9 dias corridos, considerando a exclusão do
primeiro e inclusão do último dia. Verificou-se, portanto, que não foi obedecido o prazo
6N
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mínimo de oito dias úteis, contrariando
que determina:

o

Inc. IV do Art. Liº da Lei nº 10.520, de 17/06/2002,

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

a

partir

da

'

O valor estabelecido para fornecimento do edital de licitação e o prazo entre
publicação e a realização de certame inferior ao estabelecido na legislação, não promove
interesse ao certame prejudicando que se tenha um maior número de licitantes.

a
o

Dessa forma, permanece a presente constatação.

1.4 Ausência de identificação da documentação comprobatória Com o
nome do FNDE.

Fato:
A Entidade não identificou a documentação comprobatória das despesas com
parágrafo único do art.
62 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores.

o nome do Programa e do FNDE, em desacordo com o disposto no

Evidências:
Processos de pagamentos, referentes às Notas Fiscais exemplificadas,

&

seguir:

Valor R$

[Fornecedor

[Nota Fiscal

“Data

[Antonio Carlos dos Santos

[20420

[[01/04/2015 [3.000,00

[Antonio Carlos dos Santos

[27834

[[29/04/2015[[1.162,50

[José Carlos Matias Herminio

19490

[[30/03/2015 "1.138,25

José Carlos Matias Herminio

[38919

[[05/06/2015 [909,00

José Carlos Matias Herminio

[[56459

[31/07/2015 [1.219,50

Herminio

[[56468

[31/07/2015 [446,00

[Josefa Herminio da Costa

[[46180

[[01/07/2015 “3.405,00

[

[Josefa Herminio da Costa

[46178

[[01/07/2015 ”489,00

[

]osefa Herminio da Costa

[55887

[[30/07/2015 ”7690,50

[

Jucelio Marques da Silva

[[11695

[[26/02/2015 “1.845,00

Jucelio Marques da Silva

[[20416

[[01/04/2015 [3.000,00

jucelio Marques da Silva

[[27832

29/04/2015 [1.162,50

[Raimundo Galdino da Silva

[20417

01/04/2015 [1850,00

[

[Raimundo Galdino da Silva

[[35017

[[25/05/2015[[2.562,50

[

[José Carlos Matias

[I

[

[

[

[
[

[

[

[

[

[

[I

I::
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Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 025—001/2016, de 12/05/2016, a
o Ofício PMP-GP Nº 062/2016, de 19/05/2016, com a

Prefeitura Municipal encaminhou
seguinte justificativa:

—

Sobre a ausência de identificação da documentação comprobatória com o
nome do FNDE, cominicamos que a Secretaria de Finanças adotou o
procedimento de carimbar a nota fiscal identificando o número da conta
corrente em que foram creditados os recursos do FNDE/PNAE . A ausência de
identificação com o nome do FNDE foi uma falha administrativa, que será
devidamente corrigida e sanada.

Análise da equipe:
Em que pese a Prefeitura Municipal informar que irá corrigir e sanar & falha
apontada, permanece a constatação, tendo em vista que a ausência de identificação nas
Notas Fiscais contraria o disposto no parágrafo único do art. 62 da Resolução CD/FNDE nº
26, de 17/6/2013, e alterações posteriores, o qual estabelece que
Os documentos de que trata este artigo deverão ser emitidos em nome da
EEx. e identificados com o nome do FNDE e do Programa.

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, 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 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

0

Acórdão 795/2008

-

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 presente constatação.

2. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO

A0 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
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Dis

zona rural, com

O

objetivo de garantir

o

acessoa educação.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszRSB 163.190,58
Extensão dos exames:
Analísada & aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferídós, no
montante de R$163.190,58, movimentados na conta do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar PNATE, exercício 2015, no período de 01/01/2015 a 29/02/2016.
:

—

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobaram &
verificação da documentação contábil financeira do período, atuação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CAOS-FUNDEB), verificação da
documentação dos condutores escolares, e verificação "in 1000" do estado dos veículos
utilizados no transporte escolar.

Constatações:

2.1 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando () uso dos veículos.
Fato:
A Prefeitura do Município de Pocinhos/PB não apresentou regulamentação
própria que discipline, em âmbito local, O uso dos veículos destinados ao transporte do
escolar, em desacordo com O disposto no é único do art. Bº, da Resolução (iD/FNDE nº 5, de
28/05/2015, e alterações posteriores.

Evidências:
Verificação in

2000, não

atendimento à S.A. 025—000/2015, de 09/05/2015.

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 025-002/2016, de 12/05/2016,
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 regulamente o transporte do escolar
contraria o disposto no 5 único do art. 39, 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 em regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, observando as disposições legais vigentes:

&”
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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
ensmo.

Dessa forma mantém-se a constatação.

2.2 Ausência de acompanhamentos e fiscalização da execução do

contrato
Fato:
A Prefeitura Municipal não comprovou a atuação de fiscalização e controle
sobre a execução dos serviços contratados de Transporte Escolar. Não há, por exemplo,
comprovação que houve controle sobre as rotas e itinerários percorridos, verificação da
regular documentação dos veículos, habilitação e frequência dos motoristas entre outros,
em desacordo com o disposto no art. 67 da Lei n.º.8.666/93.

Evidências:
Contratos nº 1-0006/2014, de 17/03/2014, e nº 00029/2015, de 08/04/2015.
Cópias de notas fiscais, conforme quadro demonstrativo:
~
'

~

EMPRESA

Aluisio Pessoa dos Santos
ME; CNPJ:
08.008.183/0001—01
—

M alta Locadora Eireii
ME; GNP]:

VALOR

“NUMERO
2015000
00020234

Lote 1 prestação de serviços de
29/01/2015 109.157,00 transporte de estudantes de Pocinhos,
durante o mês de dezembro de 2014-

—R$

—

_
1 '

612

10/09/2015 50 ' 208 ' 05

06.15173—1/0001-58

Malta Locadora Eireli
ME; CNPJ:
06.151.734/0001—58

DESCRICAO DO
PRODUTO/SERVIÇO

DATA

—

1.880

25/02/2015 34.232,83

Locação de veículos tipo ônibus,
microonibus, van destinados a
secretaria de educacao para transporte
de alunos do munic1pio de
Pocinhos/PB, conforme pregão
_presenciai nº 14/2015

Locação de veículos tipo ônibus,
microonibus, van destinados a
secretaria de educação para transporte
de alunos do município de
Pocinhos/PB, conforme pregão
presencial nº 14/2015, referente a 15
dias de dezembro/2015

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 025—002/2016, de 12/05/2016,
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:

EK“

Kiª
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A ausência de tais registros dificulta a comprovação do acompanhamento na
execução do programa, encontrando-se assim em desacordo com o que reza a Lei n.º
8.666/93, em seu Art. 67:
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada. pôr um
representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá—lo de informações
pertinentes a essa atn'buição.
»

10 O representante da Administração anotará em registro própl io todos as
oco; rêncías relacionadas com a execução do contrato determinando o que for
necessár io à regularização das faltas ou defeitos observados.

5

20 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes

?

Dessa forma, permanece a constatação.

2.3 Descrição insuficiente dos produtos e/ou serviços na documentação

comprobatória.
Fato:
As notas de empenhos e as Notas fiscais discriminaram genericamente os
serviços prestados, como prestação e locação de veículos de transporte escolar, bem como
não foram apresentados documentos que específicassem as rotas executadas e os veículos
utilizados, contrariando o disposto no inciso I do art. 15 da Resolução (ID/FNDE nº 12, de
17/03/2011, e alterações posteriores.

Evidências:
Cópias de notas fiscais, conforme quadro demonstrativo:

~

»

VALOR
-R$

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO [SERVI ÇO

EMPRESA

NUMERO

Aluísio Pessoa dos Santos
ME; CNPJ:
08.008.183/0001-01

Lote 1 prestação de serviços de
20150000020234 29/01/2015 109.157,00 transporte de estudantes de Pocinhos,
durante o mês de dezembro de 2014

—

Mª tª
1

“º l

I”ºcª d ora E'

]"

DATA

—

10/09/2015 º"O ' 200º' 05“

Locação de veículos tipo ônibus,
mícroonibus, van destinados a
secretaria de educação para transporte
de alunos do município de
Pocinhos/PB, conforme pregão
presencial nº 14/2015

25/02/2015 34.232,83

Locação de veículos tipo ônibus,
microoníbus, van destinados &
secretaria de educação para transporte
de alunos do município de
Pocinhos/PB, conforme pregão
presencial nº 14/2015, referente a 15
x
dias de dezembro/2015

*
1 ' 612

gêEl
/0001-58
' 53.24
'

Malta Locadora Eirelí
ME; CNPJ:
06.151,734/0001—58

—

»

1.880

'
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Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 025—002/2016, de 12/05/2016,
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 discriminação dos serviços referentes a rota, ao veículo e aos
dias prestados em documentação comprobatória de despesas, compromete a análise da
execução do Programa. Conforme disposto no inciso l'do art. 15 da Resolução CD/FNDE nº
12, de 17/03/2011, e alterações posteriores, que delimita os tipos de despesas sobre
veículos utilizados para o transporte de alunos da educação básica pública, residentes em
área rural, de modo que todas as despesas apresentadas devem estar corretamente
identificadas e guardar compatibilidade com as diretrizes do programa.

Ainda, com esse entendimento,
Plenário determinando que:

o

TCU emitiu no Acórdão nº 716/2010

»

TCU

—

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

Dessa forma, permanece a constatação.

2.4 Veiculos em condições inadequadas para otransporte de escolares.
Fato:
A Prefeitura do Município de Pocinhos—PB utiliza para o transporte de alunos
de zona rural veículos em condições inadequadas, tais como: pneus lisos e ausências de
cintos de segurança, em desacordo com o disposto no inciso III do art. 14 da Resolução
C'D/FNDE nº 05, de 28/05/2015.

Evidências:
Verificação in loco

Placa HUI 9381: ausencia de cintos.

e

relatórios fotográficos dos veículos

Placa MOB 2354: ausencia de cintos.
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Placa MOB 2354: pneus lisos

Placa KFQ 6499: ausencia de cintos.

Manifestação da entidade:
encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 025-002/2016, de 12/05/2016,
na qual foi solicitada justificativa quanto ao fato apontado, no entanto, até o fechamento do
relatório não houve manifestação da Entidade Executora.
F01

Análise da equipe:
As condições inadequadas de veiculos utilizados para o transporte de
escolares representam riscos a segurança dos estudantes 'e de terceiros. Os veículos
verificados e utilizados para o transporte do escolar, não atendem ao art. 136 da Lei nº
9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro, contrariando o disposto no inciso III do art. 14- da
Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015, que estabelece:
—

contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito
Brasileiro...
,

Dessa forma, permanece a constatação.

2.5 Ausência de caracterização dos veículos utilizados no transporte
dos escolares.

Fato:
veículo, placa KFQ 6499, contratado para prestar serviços de transporte dos
escolares não estava devidamente caracterizado com o dístico escolar, em desacordo com o
disposto no inciso III, do artigo 136 da Lei nº 9.503, de 1997.
O

Evidências:
Verificação in loco e relatórios fotográficos do veiculo: tipo ônibus.
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Placa KFQ 6499: Onibus sem caracterizaria,

Placa KFQ 6499: Onibus sem caracterizacao,

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 025—002/2016, de 12/05/2016,
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 Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, dispõe no inciso III do artigo 14
que quando do pagamento de serviços contratados junto a terceiros, deverão ser
obedecidas, por parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 a
138, da Lei nº 9.503, de 1997 Código de Transito Brasileiro —CTB.
—

A ausência de caracterização dos veículos contratados para realizar o
transporte de escolares contraria o inciso Ill, do artigo 136 do referido código de transito,
conforme segue:

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
exigindo-se, para tanto:

ll]

pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, () meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístíco ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo
.de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas;
—

Dessa forma, permanece a constatação.

2.6 Ausência de registro que ateste 0 recebimento dos materiais
adquiridos e/ou dos serviços prestados.
Fato:
A

Prefeitura do Municipio de Pocinhos/PB não atestou

comprobatória das despesas efetuadas

à

a

documentação

conta do Programa, em desacordo com o disposto

RA. Nº 13/2016 I PREF MUN DE POCINHOS

141

de 2O

na letra ?d?, & 2º do art 36 do Decreto n º_93 872 de 23/12/1986 combinado com o inciso
III, & 2º do alt. 63 da Leín.º 4. 320, de 17/03/1964, e altelações posteriores.

Evidências:
Cópias das notas fiscais

a

seguir:

EMPRESA

NÚMERO

DATA

É;“?R

~

Aluísio Pessoa dos Santos - ME; CNPJ: 08.008.183/0001-01

38538323

Genesio G. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947,145/0001-19

~

1.136

30/04/2015 16.352,02

1.161

30/06/2015 22.480,00

[1.612

10/09/20151 50.208,05

~

Genesio G. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947.145/0001—19

Malta Locadora Eireli

_

ME; CNPJ: 06.151.734/0001«58

29/01/2015 109.157,00

~

]

~

[Genesio G. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947.145/0001-19

"1.204

30/09/2015 [18.492,00

IGenesio G. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947.145/0001—19

"1.202

30/09/2015

lGenesío G. Albuquerque da Costa,- CNPJ: 40.947.145/0001-19

[1.234

30/11/20] 5 [1.720,00

1.880

25/02/2015 34.232,83

[Malta Locadora Eírelí

_

ME; CNPJ: 06.151,734/0001-58

|

1.590,0U

~

Manifestação da entidade:
Foi encaminhada & Solicitação de Auditoria nº 025-002/2016, de 12/05/2016,
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 dos registros de "atesto“ de recebimento na documentação
comprobatória contraria o disposto na letra "",d & 2º do art. 36 do Decreto nº 93.872, de
23/12/1986, combinado com o inciso III, & 2º do art. 63 da Lei n.º 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.
Portanto, ratifica—se

&

presente constatação.

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

Fato:
'

A Entidade não identificou as notas fiscais eletrônicas das despesas efetuadas
à conta específica com o nome do PNATE e do FNDE, em desacordo com o disposto no & zº,
art. 15, da Resolução CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011.

Evidências:
Cópias das notas fiscais a seguir:
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EMPRESA

..
Aluisio Pessoa dos Santos
,

_

—

ME; CNPJ: 08.008.183/0001-01

~

VALOR

NÚMERO

DATA

2015000
00020234

29/01/2015 109.157,00

—R$

Genesio G. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947,145/0001-19

“1.136

30/04/2015 16.352,02

Genesio c. Albuquerque da Costa; CNPJ: 40.947.145/0001—19

“1.161

30/06/2015 2248000

Malta Locadora Eireli

—

ME; CNPJ: 06.151.734/0001—58

1.612

10/09/2015! 50.208,05

Malta Locadora Eireli

—

ME; CNPJ: 06.151.734/0001-58

1.880

25/02/2015! 34.232,83

]

Manifestação da entidade:
Poi encaminhada a Solicitação de Auditoria nº 025-002/2016, de 12/05/2016,
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 § 2º, art. 15, da Resolução
(JD/FNDE nº 12 de 17/03/2011:
§ 29 Todos os

comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos
conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar a qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,
faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEX, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de
contas previstos no art. 17, 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

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, 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 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 795/5008 Primeira Câmara/TCU:
—

(...) a identificação dos documentos não e' 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
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despesas de mais de uma fonte.

Dessa forma, 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 fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.
'

3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1,2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos respectivos
Programas, que merecem atuação das respectivas diretorias técnicas desta autarquia.
3.3. Ademais, devem as diretorias considerarem as questões apontadas íneste
de contas que lhes competem, sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.

relatório na análise técnica da prestação

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

Autarquia.

4. Recomendações:
4.1. A DIRAE

4.1.1. Notificar a Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB a implementar
medidas saneadoras com vistas a correta instrução processual referente à realização da
despesa com as assinaturas nos documentos comprobatórios das despesas referentes à
aquisição de gêneros alimentícios e realização das respectivas liquidações de despesas,
estabelecida na Lei nº 4.320/64, conforme subitem(ns) 1.1, 1.2.
4.1.2. Notificar a Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB, para. observar os
preceitos estabelecidos na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, para que seja permitida
a ampla participação de interessados no processo licitatório, de aquisição de gêneros
alimentícios para alimentação escolar, atentando, para tanto, quanto ao prazo referente a

l
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publicação do edital de convocação e a realização do Pregão e o estabelecimento de valor
que corresponda no máximo ao custo do edital, conforme subitem(ns) 1.3.

4.1.3. Notificar a Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB, sobre a
necessidade de identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE, de acordo com os preceitos contidos na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013,
conforme subitem(ns) 1.4.
4.1.4. Notificar a Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE a instituição, no âmbito do PNAE,
regulamento próprio que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares
no municipio, conforme exigido nos normativos do programa, conforme subitem(ns) 2.1.

4.1.5. Notificar a Prefeitura sobre a necessidade de acompanhar e
terceirização dos serviços de transporte escolar, registrando em
documento próprio as ocorrências relacionadas a execução, conforme subitem(ns) 2.2.

fiscalizar

os contratos de

4.1.6. Orientar

& Prefeitura a descrever, detalhadamente nos
documentos comprobatórios das despesas as especificações dos produtos e/ou serviços;
conforme subitem(ns) 2.3.

4.1.7. Orientar a Prefeitura a adotar rotinas que garantam que os
veículos utilizados no PNATE estejam com adequadas condições de uso e segurança, nos
termos do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo—se, ainda, rotinas de verificação
periódica dos veículos objetivando assegurar tal adequabilidade, conforme subitem(ns) 2.4.
4.1.8. Notificar a Prefeitura sobre a obrigatoriedade de as empresas
contratadas caracterizaram os veículos destinados ao transporte de escolares de acordo
com o previsto no artigo 136 do Código de Transito Brasileiro, notificando, ademais, o
gestor municipal, para que comprove perante o FNDE a regularização da situação
detectada, conforme subitem(ns) 2.5.

4.1.9. Notificar a Prefeitura Municipal de Pocinhos para que adote
a assegurar que os documentos de despesas sejam devidamente
atestados quando do recebimento dos bens e serviços, conforme subitem(ns) 2.6.

rotinas com vistas

4.1.10. Orientar a Prefeitura a adotar rotinas com vistas a assegurar que
comprobatória das despesas sejam devidamente identificadas com o nome
do Programa "PNATE" e do FNDE, conforme subitem(ns) 2.7.
a documentação

inerentes

a esse

contido no item

2

4.1.11. Encaminhar ao CAOS-FUNDEB em razão das atribuições
Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
- Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE.

4.1.12. 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.
—.
~

2.13%
~
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5. Encaminhamento:
5.1. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Açõés de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio T écnico- Administrativo - DIATA,
para 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 17/11/2015;
'

5.2.

à

Coordenação de Auditoria

—

COAUD, para acompanhar as

recomendações à DIRAE, contidas no subitem 4.1;
5.3. 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 4.1; 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 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

a

análise da prestação de

contas dos Programas.
5.5. à Prefeitura Municipal de Pocinhos/PB, para conhecimento.

~~

Em 22/07/2016

DIFIP/C, 'FIC/AUDIT

DIFIP/COFIC/AUDIT

!
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 13/2016
DESPACHO

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

Emª/ªí! ﬂ) i

('>—

h. fe da DIFIP

De acordo.
A apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

mªyª/020%

~

~
Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0110641).

Em

ibª/dbi
Auditor—Chefe

—

Substituta
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