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Orientação

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 14/2016

PREF MUN DE BOA VISTA/RR

Auditoria realizada no período de 09

20 de maio de 2016, objetivando
verificar a adequação e a 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
a

Interna-PAINT/ 2 0 1 6.

-

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 3.529.845,29 (três milhões, quinhentos e vinte e
nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e Vinte e nove centavos), distribuídos entre as
seguintes ações:
-

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD Este Programa é realizado por meio de
distribuição de livros às escolas da rede de ensino municipal, referente ao item 98 do
PAINT/2016;
Analisado por:
—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE exercício de 2015 - 0.8. nº 46/2016,
Valor: R$3.449.860,00 (Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e
sessenta reais), referente ao item 95 do PAINT/2016 e R$73.020,00(setenta e três mil e
vinte centavos), relativos aos repasses às Entidades Filantrópicas, no exercício de 2014; e
—

Analisado porr

e

-

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, exercício 2015 OS nº
47/2016, Valor: R$6.965,29 (Seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove
centavos), referente ao subitem 96 do PAINT/2016.
—

Anªlisadº pºr:

Histórico:
PROGRAMA NACIONAL D0 LIVRO DIDÁTICO

—

PNLD exercício 2016
—

A rede de ensino da Secretaria Municipal de Boa Vista/RR SMEC é formada
por estabelecimentos que ofertam o ensino fundamental. Há, ainda, escolas que atendem a
Educação de jovens e Adultos - EJA.
—

Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático

,
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PNLD, as redes municipais do País foram beneficiadas no exercício 2016, com:
—

distribuição Integral dos Livros Didáticos de

lº

ao 59 ano do ensino

fundamental;
reposição Integral dos livros consumíveis de Língua Estrangeira, Filosofia e
Sociologia,- Reposição e Complementação Parcial de Livros Reutilizáveis 6Q ao 99 ano do
ensino fundamental e
—

-

acervos de Obras Complementares.

A Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista/RR atende apenas ao
ensino fundamental de 1Q ao Sº ano. De 6° ao 9° ano, o atendimento fica sob a
responsabilidade do Governo do Estado de Roraima.

A equipe de auditoria fiscalizou uma amostra de 33 (trinta e três)
estabelecimentos na área urbana, abrangendo 2 (duas) escolas indígenas nas comunidades
de Campo Alegre e Vista Alegre e 1 (uma) Rural da comunidade Passarão, listadas a seguir:

[ESCOLA

[[

[AQUILINO DA MOTA DUARTE

ALUNOS

[COD. INEP
[

BRCO—I’RIS

[[280

”14324431

[CENTENÁRIO DE BOA VISTA

[[350

[[14002167

CUNHATÃ CURUMIM

[[144

[14321076

DELACIR DE MELO LIMA

[[565

[14325047

[FRANCISCO CASSIO DE MORAES

[[491

[[14321483

FRANCISCO DE SOUZA BRiGLIA

[575

[[14000962

FREI ARTUR AGOSTINI

[418

"14324024

[HILDA FRANCO DE SOUZA

[535

[[14007165

[IOLADIO BATISTA DA SILVA

[1017

14365669

[]ANIO DA SILVA QUADROS

[ªs

14002191

[]ARDIM DAS COPAIBAS

279

[[14321955

[]USLANY DE SOUZA FLORES

949

[[14007193

[L_AUCIDES INACIO DE OLIVEIRA

942

”14007673

MENINO JESUS DE PRAGA

[[401

[NOVA CANAÃ

[837

[FALMIRA DE CASTRO MACHADO

716

[PEQUENO POLEGAR
[PROF CARLOS RAIMUNDO RODRIGUES

Hm

[

[

[

[

[

[

[

I

[[14001268

"14320533

[IM
[[Mai

388

[[14320541

[[674

[[14324423
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14001217

[[380

MARIA TERESA MACIEL DA SILVEIRA MELO [[626
MARTINHA THURY VIEIRA
[[408

.

&
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[

[

[

[

>2

[PROF MARIA FRANCISCA LEMOS

PROEª ANA SANDRA NASCIMENTO
QUEIROZ

H567

"382433

630

mnmaeo

[PROFg CARMEM EUGENIA MACAGGI

H611

"14002086

IPROFª EDSONINA DE BARROS VILLA

”336

“140015: 78

IPROFª GLEMIRIA GONZAGA ANDRADE

“992

“14.325055

I

]

I

1

]PROEª MARIA CERTRUDES MOTA DE LIMA

”841

”14322951

[RUJANE SEVERIANO DOS SANTOS

H735

l1400§677

[vovô DANDÃE

”167

[14320592

vovó JULIA

11202

14321105

w

INDÍGENA KO'KO ERMELINDA RAPOSO DA
SILVA (CAMPO ALEGRE)

46

INDÍGENA vovo ANTONIA CELESTINA DA
SILVA (VISTA ALEGRE)

74

lªmª—3ª

E. RURAL M. MARIA DE LOURDES DIAS DE
ABREU (PASSARÃO)

25

14007355

As visitas foram realizadas em conjunto com as técnicas da SMED
responsáveis pela execução do Programa nO município.
AS

]

,

—

Boa Vista,

informações que seguem foram obtidas por meio de aplicação de

questionários e entrevistas & diretores(as) e/ou coordenadores(as), algumas vezes com a
presença de professores(as), nas 33 escolas listadas. Os percentuais registrados são
resultado do tratamento dessas informações e sintetizam a visão dos entrevistados quanto
aos tópicos abordados.
Durante as visitas foram verificadas as documentações referentes ao controle
de entrega e devolução dos livros didáticos pelos alunos e à participação dos professores na
escolha dos títulos. As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm
por objetivo propiciar a área gestora no FNDE a avaliação e o aperfeiçoamento do
Programa.
1.

Utilização dos livros.

Apesar de algumas escolas não terem disponibilizado O Projeto Político
Pedagógico, as escolas foram unânimes em afirmar que a utilização dos livros didáticos São
parte integrante do PPP, em conformidade com o que dispõe a alínea ”e", Inciso IV, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
2. Avaliação da quantidade recebida.
Das escolas Visitadas, cerca de 6% consideraram ser adequada a quantidade
de livros recebidos em 2016. Em 28% dos Casos houve falta em alguns títulos e Séries e
66% das escolas informaram que houve falta em vários títulos e séries.

Seguem informações das escolas que apresentaram as faltas ocorridas.
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[EM ]ÁNIO DA SILVA QUADROS
[DISCIPLINA "19 ano

[História
Geografía

[

II2g ano

"39 ano

II49 ano

[[

[[

[[13

II

II

[[13

[[5º ano

IITOTAL

[[32

[[4

[[49

[

[B4

[[4

[[41

I

I

EM PROF. CARLOS RAIMUNDO RODRIGUES
[

[DISCIPLINA

[[1Q

História

30

Geografia

30

ano

[[2g ano

[[65

[[3Q

ano

[[4g ano

[L

ano

IITOTAL

[[24

140

[[

[[24

140

[[3º ano

[4Q ano

[[5º ano

IITOTAL

[[21

[[65

[[5Q

[[21

[

[

[EM GLEMIRA GONZAGA DE ANDRADE
[DISCIPLINA [[1º ano

Ílzº ano

[

[História

[[32

[[126

[[80

[[234

[[104

[[576

[Geografía

[[32

[[126

[[80

[[19

[[80

[[337

[EM PEQUENO POLEGAR
[DISCIPLINA—“lº ano
[[29 ano

[História

[[17

geografia

[[17

[

[

[

[
I

[[Bºano
[[
II

[[Aºano

“

[[5º ano

IITOTAL

[

[[

[17

[

II

I17

I

[EM LAUCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA

l

[DISCIPLINA [[1º ano

[[2g ano

[História

[[240

[[180

W150

[

[[240

[[180

[[150

[

[Geografia

[[3º ano

ano

[[4Q

[[5Q

ano

“TOTAL

[

[[

[[570

[

[[

[[570

[

[EMEI KO’KO ERMELINDA RAPOSO DA SILVA

~~
Iº ano

[DISCIPLINA

Histéria

I

[Geografia

“29 ano

[[39 ano

[

[[4º ano

“59 ano

Não chegaram os livros de geografia, história e artes. A
escola não quantifícou.

IITOTAL

[__—[
I

I

[

[EMEI VOVÓ ANTONIA CELESTINA DA SILVA
DISCIPLINA “19 ano
II2Q ano
[[3º ano

'W

Histéria

[

4.9

ano

[[Sº ano

Não Chegaram OS livros de geografia, história e artes. A
escola não quantificou.

”TOTAL

F—
[

[EM FRANCISCO CASSIO DE MORAES

DISCIPLINA

História

[Geografia

[

[ªº ano

II2Q

[[

[[

ano

_

l

[[3º ano

[[Aº ano

[[Sº ano

[TOTAL

[[139

[[38

[[31

[[

[208

[[139

[[38

[[31

[[

[[208

[

[

[EM PROFESSORA CARMEM EUGÉNIA MACAGGI
[DISCIPLINA [[1º ano

[[29 ano

"39 ano

[[49 ano

[[5º ano

[[TOTAL

[

[História

[[

[[148

[[104

[[16

[[95

[[363

[

[[

[[135

[[100

[[

[[33

[[268

[

Geografía

EM MENINO JESUS DE PRAGA
[PISCIPLINA

lº ano

II2Q

ano

[

[[Sº ano

[4º ano

[[Sº ano

IITOTAL

“&

I

&:

I”
.
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[História

110

[

[[

[[

II110

II

II

II110

Il

ll

[34

[[

;

I

'

[Geografia

lArtes

EM

110

I

[17

n

,

IL
-lI17

N

vovo DANDAE
[29

II31

[Geografia

i
;

DISCIPLINA [Ilº ano

[História

[

II31

ano

[[aº ano

[[49 ano

II5g ano

I

II

II

I

I

II

II

I

[[TOTALg
31

ª

[

31

IEM NOVA CANAÃ
[DISCIPLINA [[1º ano

[História
[Geografia

Artes

[zº ano

II

I

II

II

aº ano

[

I90

II

II

II120

II120

,

[

[[4º ano

[[

[59 ano

[[TOTAL

I

II90

II

I120

[[

[120

'

I

EM PROF. GERTRUDES MOTA DE LIMA
_

DISCIPLINA Illºano
lEistén'a

[[2º ano

[[aº ano

ll

Il

[Geografia

I

I

[[4,9

ano

[[5º ano

[350

Il

[Geografia
IArtes
ITOTAL

[[29 ano

I

[

125

II

I

IEM AQUILINO DE MOTA DUARTE
[DISCIPLINA [[1º ano

[[TOTAL

,

I

[[Bºano

[[4,9

sº ano

ano

IITOTAL

I

II

II

II

II385

!

ll

Il

Il

[120

II

II

Il

l

[ªm

[

A Escola Municipal Profa. Gertrudes Moraes de Lima
Aquilino de Mota Duarte, no momento da entrevista, só informaram

I

I

Escola Municipal
o total dos livros que

e a

haviam faltado, sem especificar a qual(is) ano(s) pertenciam.
As Escolas Indígenas Ko'ko Ermelinda Raposo da Silva (Campo Alegre) e Vovó
Antonia Celestina da Silva (Vista Alegre), bem como a Escola Municipal Palmira de Castro
Machado não foram contempladas com nenhum livro, até o mês de maio, contrariando o
inciso I do §
da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações
do art.

lº

lº

posteriores
Art. lº Prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos
e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários, no âmbito do
Programa“ Nacional do Livro Didático (PNLD).
§ 19 As escolas do ensino

fundamental serão beneficiadas com:

lº

I -

Iivros didáticos, seriados e consumíveis, para
ao 39 ano, abrangendo os
componentes curriculares de Letramento e Alfabetização e Alfabetização Matemática.
3. Controle de entrega e devolução dos

livros aos alunos.

R.A. Nº 14/2016 IPREF MUN DE BOA VISTA

Um percentual de 57,58% das escolas apresentou documentos do controle de
entrega dos livros aos alunos e 42,42% não possui referido controle, pois só permitem a
saída do livro da escola em algumas ocasiões, portanto, não efetuam os controles de entrega
e devolução, contrariando o que dispõe a alínea "h", inciso IV, art. 8º, da
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.
4. Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo
percentual devolvido

e

apuração do

Em 24% das escolas visitadas houve apresentação de controle de devolução
dos livros ao final do ano letivo, e 76% das escolas visitadas não apresentaram registros de
devolução dos livros ao ﬁnal do ano letivo.
Nas escolas em que há o controle da entrega e devolução, não é realizado o
e outro, o que não permite 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.

cruzamento entre um

5. Livros excedentes nas escolas.
Em 87,88% das escolas verificou-se que não há livros excedentes. 3,03% que
há uma quantidade excedente e já foi comunicada à Secretaria de Educação para
providenciar o remanejamento, e 9,09% disseram ter uma reserva de livros para utilização
quando houver matrículas de alunos novos.

Observa-se a necessidade de intensificar a aplicação das competências
dispostas nas alíneas “e", Inciso III e "k”, Inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de
28/08/2012, e alterações posteriores.
6. Desfazimento dos livros que estão fora de

triênio de atendimento.

Em 3,03% dos casos verificou-se que as escolas não promovem o
desfazimento, permanecendo os livros na escola. Em 84,85% dos casos as escolas doam os
livros aos alunos ao final do terceiro ano de utilização, em 3,03% doam para instituições de
caridade ou outras entidades, e 9,09% enviam para penitenciária.
7. Participação dos professores na escolha das obras.

Em 93,94% das escolas foram documentadas reuniões que comprovam a
efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas na
escola.

No entanto, as escolas Pequeno Polegar e EMEI Ko'ko Emerlinida não
apresentaram documentos que comprovam a efetiva participação dos professores e
dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas na escola, demonstrando uma possível
desconformidade com o disposto nas alíneas "b” do Inciso III, "b" e ”d” do Inciso IV, e ”a" do
Inciso V, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012,
8.

e

alterações posteriores.

Material de divulgação entregue nas escolas.

RA. Nº 14/2016 / PREF MUN DE BOA VISTA

>

6 de 29

,

à

Em 9,09% das escolas Visitadas os dirigentes declararam que houve éntrega
de material via correios e em 57,58% o material é entregue diretamente na escola. 18,18%
afirmaram que o material de divulgação é entregue tanto por meio dos correios quanto
pessoalmente por representantes das editoras.

Apesar de haver entrega de material de divulgação nas escolas por prepostos
de editoras, no período de escolha, todos os entrevistados afirmaram que não houve o
acesso dos representantes aos professores e tampouco a interferência deles no procêsso.

A entrega de material de divulgação por outro meio que não a remessa postal,
contraria o disposto no Inciso VIII, 5 Bº, art. 3º da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril
de 2007, do Ministério da Educação, que proúae aos Titulares de Direitos Autorais ou a seus
representantes & prática de:

VIII - realizar pessoalmente

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 pelo MEC/FNDE, até afinal
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.
9. O

a

livro escolhido (a 1ª opção) foi () recebido pela escola

Em 93,94% das escolas afirmou-se que o livro escolhido (a 1ª opção) foi o
recebido pela escola, já 6,06% afirmaram ter recebido a 2ª opção.

10. Registro de dificuldade na entrega dos livros pelos Correios.

Em 51,52% das escolas afirmou-se que a entrega dos livros se dá
posteriormente ao início do ano letivo, 6,06% não foi disponibilizado tempo suficiente para
a conferência das encomendas.
11. Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático.
Em uma escala de ótimo & ruim, passando por regular
gestores avaliaram () PNLD como ótimo, 72,73% como bom.

e

bom, 27,27% dos

12. Sugestões para aperfeiçoamento do Programa.
As escolas apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento do PNLD,
conforme segue:

professores e alunos sentem dificuldade em utilizar o Livro Didático,
simplificada para as séries iniciais uma vez que não atendem
alunos
à realidade da formação do
-

Os

sugere—se uma pedagogia mais

Seja incluído o livro regional.

/0

N
T.
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Enviar o quantitativo certo para cada aluno pois sempre há falta
O

livro de artes

é

muito bom, solicita que sejam enviados para as demais

séries.

Aumentar o tempo para

a escolha do

Livro.

Chegada antecipada do Livro Didático, para planejar a entrega aos alunos.,

Produção de cartilha na Língua materna

_

'

Enviar a carta amarela com
muitas vezes não chega às escolas.

o

login

-

Macuxí (etnia)

senha com antecedência, porque

e

13. Recomendações

Considerando as manifestações dos gestores

'

e

as observações in loco,

recomenda—se à DIRAE:
—

verificar

Vista/RR, conforme item
-

orientar

os motivos que ocasionaram &

falta de livro no município de Boa

2;

as escolas

&

apurarem o percentual de livros devolvidos ao final de

cada ano, conforme item 4;
—

orientar

manterem registros que comprovem a efetiva
dirigentes na escolha das obras, conforme item 7;

as escolas

participação dos professores

e

&

-

orientar as escolas que durante o período de escolha, a entrega de material
de divulgação por prepostos, mesmo que não haja interferência deles no processo, é
expressamente vedada, nos termos do Inciso VIII, 5 Sº art. 3º da Portaria Normativa nº 07,
de 05 de abril de 2007, do Ministério da Educação, conforme item 8,-

verificar o motivo pelo qual a entrega do Livro pelos correios se deu
posteriormente ao início do ano letivo e adotar ações preventivas para evitar novas
—

ocorrências; conforme item 10;
-

e

analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, conforme item 12.

1. PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -

exercício 2015

ª

Objeto do Programa: Transferência de recursos federais para Estados,
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

Í

alimentares.

Municípios

e

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto
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Montante dos recursos financeiroszR$ 3.449.860,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação dos recursos financeiros no valor de R$3.449.860,00,
transferidos pelo FNDE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no
exercício 2015 e o valor de R$73.020,00, relativo as transfêrencias de recursos financeiros
pela Prefeitura Municipal de Boa Vista às Entidades FilantrópiCas, no exercício de 2014.

Informação:
No que concerne ao exercício de 2014, relativo ao repasse as escolas
filantrópicas foi incluído no escopo dos trabalhos, em razão da reincidência do achado de
auditoria "ausência de documentação comprobatória das despesas realizadas da execução
do Programa", constatado no Relatório de Auditoria nº 48/2014, que fiscalizou o eitercício
de 2013 e a análise dos processos de prestação de contas do exercício de 2015, que
constatou a mesma irregularidade .

Foram transferidos, por meio de Convênio firmado com
exercício de 2014, os valores conforme descritos:

[Entidade filantrópica

IProcesso/Convênio

[Creche Pré Escolar Cantinho de Cristo

"080/2014

Associação Das Donas De Casa do
Bairro de Mecejana e Pré Escolar Sol do 083/2014
Amanhã

_

001/2014

a

Prefeitura no

"Exercício “Valor R$
"2014

[58.820,00

2014

14.200,00

I

I

_

—

002/2014

.

[Total

l

73.020,00

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado, análise das prestações de contas das entidades
filantrópicas beneficiadas com recursos do Programa, aquisição de produtos da agricultura
familiar, a atuação do Conselho de Alimentação Escolar, a atuação do profissional de
nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e na composição dos
cardápios e o controle de recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos.

Constatações:

1.1 Ausência de documentação comprobatória das despesas da
execução do programa/convênio.
Fato:
A Entidade Filantrópica Associação das Donas de Casa do Bairro Mecejana
ADOM apresentou parcialmente a documentação comprobatória das despesas efetuadas no
valor de R$2.420,08 com recursos recebidos do Programa, no valor de R$11.350,00,
restando comprovar o valor de R$8.92 9,92, o que contraria o disposto nos incisos I a III do §
11 e 12, do Art. 45 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores.
—
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Evidências:
Extrato bancário de conta especifica 6550-1 agência 3797-4, do Banco do
Brasil S/A e Processo nº 073-15 de Repasse de Recursos Financeiros - Associação das
Donas de Casa do Bairro Mecejana ADOM, de 27/03/2015.
—

Manifestação da entidade:
.

Não foi emitida Solicitação deAudítoría

—.

S.A.

Análise da equipe:
A Prefeitura realizou o convênio nº 001/2015 com a Associação das Donas de
Casa do Bairro Mecejana — ADOM, por meio do processo de Repasse de Recursos
Financeiros Programa PNAE/FNDE nº 073/2015, de 27/03/2015.
—

A prestação de contas da Associação foi apresentada à Prefeitura conforme
documento inserido no Processo nº 073/2015, sendo apresentadas como despesas
realizadas, somente as seguintes notas fiscais:
~

[Fornecedor
Francisco

Monteiro
Barbosa
Sebastião
Gomes Lima ME

“CNPJ

“Nº

"Data

“Valor R$

84.025,279/0001-58 6312

08/10/2015

11,21

01.234.607/0001-07
1832
'

15/10/2105

2.408,87

BOTAL GERAL

“2.420,08

|

[

Assim, do total recebido da Prefeitura, R$11.350,00, & Associação das
Donas de Casa do Bairro Mecejana comprovou despesas apenas de R$2.420,08, ficando
sem comprovação, o montante no valor de R$8.929,92.

Considerando que a ausência de documentação comprobatória das despesas
contraria os dispostos dos incisos I a III do 5 11 e 12, do Art. 45 da Resolução/CD/FNDE nº
26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, os quais estabelecem que:
511 A EEX. deverá manter em seus arquivos, em boa guarda e organização,
pelo prazo de Vinte anos, a partir da aprovação da prestação de contas anual
do FNDE/MEC, pelo TCU:
1 -

os documentos referentes à prestação de contas,-

III -

os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos fznanceiros
transferidos à conta do PNAE, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas.

?
C?

Nf
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§12 Os documentos de que tratam os incisos I a III do parágrafo anterior
deverão ser disponibilizados, sempre que solicitado, ao TCU, ao FNDE, ao
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao CAE.
'

.

Dessa forma, deve ser recolhido aos cofres do FNDE, o valor de R$8í929, 92
e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), pela ausência de
documentação das despesas realizadas com recursos do Programa.

(oito mil, novecentos

Identificaçãº dº respºnsável:

..344.601--

CPF:

Valor Original:

R$ 8.929,92

1.2 Falta de repasse às Unidades Escolares das parcelas recebidas pela
Entidades Executora.

Fato:
Constatou-se que três (3) parcelas ficaram pendentes de repasses pela
Prefeitura a Escola Filantrópica Associação das Donas de Casa do Bairro Mecejana - ADOM,
o que corresponde ao valor de R$5.750,00, contrariando o §3Q do art. 89, combinado com o
parágrafo único do artigo 9º da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013. Ainda constatou—
se o atraso no repasse de 7 (sete) parcelas transferidas pela Prefeitura, no montante de
R$11.350,00 para a referida Escola Filantrópica, conforme quadro evidência.
-

Evidências:

'

Extrato bancário da conta especifica 6550-1 agência 3797-4, do Banco do
Brasil S/A

e Censo

Escolar.

Data do Crédito
Parcela na Conta da

Data do repasse

Valor R$

Prefeitura
1ª

da Prefeitura a
Escola

Valor R$

[[10/03/2015

“1.710,00

[[02/10/2015

"1.710,00

[[13/04/2015

"1.710,00

[[05/11/2015

"1.710,00

[3'9

[[18/05/2015

"1.710,00

[[30/11/2015

“1.710,00

[4%

[[09/06/2015

1710,00

[[21/12/2015

“1.710,00

[5a

[[05/10/2015

1.710,00

“04/02/2016

"1.710,00

6ª

[[05/10/2015

"1.710,00

[26/04/2016

"1.400,00

7ª

05/10/2015

[[1710,00

[13/05/2016

[1400,00

[

[(*)8ª

05/10/2015

"1.710,00

[_

[-

[

[(*) 9ª

[[06/11/2015

1.710,00

[[-

[(1010g

[[05/01/2016

1710,00

[[

[[
[[

2ª

~
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Miª/<

“Total

"17.100,00HTota1

11.350,00

A Entidade Filantrópica não recebeu a 8ª, 9ª e 10ª parcela que
correspondem ao valor de R$5.750,00, do valor repassado à Prefeitura para execução do
Programa.
(

>'º)

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 022-004/2016, de
18/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do documento s/n, de 25/05/ 2016, a seguinte

justificativa:
Quanto ao lapso temporal ocorrido na transferência de recursos, informamos
que por motivo externo e superior a nossa vontade, as conveniadas deram
causa ao retardo, uma vez que, a apresentação dos documentos para
formalização dos autos estavam com data posterior ao primeiro repasse do
FNDE ao Município de Boa Vista -RR que ocorreu em 06/03/2015 segue cópia
dos Ofícios nº 005/2015 ADOM/RR, 03/2014 Cantinho de Cristo e 003/2014
Sol do Amanhã, O que demandou tempo nos procedimentos administrativos
dentro das licitudes prevista. Portanto, além das nossas competências por
este motivo as transferências foram repassadas fora do tempo determinado a
contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.
—

Análise da equipe:
A manifestação da Prefeitura se ateve na demora dos repasses às escolas
conveniadas, encaminhando cópias dos oficios expedidos às escolas conveniadas
comunicando sobre a disponibilidade de recursos do Programa para atendimento aos alunos
dessas instituições, documentos esses exigidos para a formalização do Convênio com as
Entidades Filantrópicas.
De acordo com o Censo Escolar, & Associação das Donas de Casa do Bairro
Mecejana ADOM seria beneficiada com R$17.100,00, no entanto recebeu da Prefeitura até
o período da fiscalização dessa Auditoria Interna, o montante de R$11.350,00, o que resta
um valor de R$5.750,00 que não foi transferido.
—

De acordo com o §3g do art. 89, combinado com o parágrafo único do artigo 99
da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, e alterações posteriores, deverá ser
observado na transferência de recursos pela Entidade Executora:

Art. 8º É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar
os recursos ﬁnanceiros recebidos à conta do PNAE, no valor per capita fixado
no art. 38, inciso II desta Resolução, às UEX. das escolas de educação básica
pertencente

à sua

rede de ensino, observado o disposto nesta Resolução.

transferência de recursos realizada na forma deste artigo deverá
ocorrer em até dez parcelas por ano, no prazo máximo de até cinco dias úteis,
a contar da efetivação do crédito realizado pelo FNDE.

§39 A

,:
(“y

\
RA. Nº 14/2016 / PREF MUN DE BOAVISTA

12 de 29

&&

Art. 99 Os recursos financeiros destinados à alimentação escolar dos alunos
matriculados em entidades filantrópicas, escolas comunitárias e escolas
Cºnfessionais, na forma prevista no 519 do art. 49 desta Resolução, serão
transferidos para o respectivo Estado, Distrito Federal e Município, que
develão atendê las mediante o foznecimenta de gênezos alimentícms e/ou
repasse dos correspondentes recuzsos financeiros.
Parágrafo único. No caso de a EEx. optar em repassar os recursos financeiros
recebidos à conta do PNAE às escolas de que trata este artigo, sómente
poderá fazê—lo mediante formalização de termo de convênio, na forma
estabelecida na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de
novembro de 2011, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da
efetivação do crédito realizado pelo FNDE.
Não houve prejuízo à execução do Programa, considerando que até o período
da fiscalização a Prefeitura já havia repassado & 7ª parcela para a Escola Filantrópica em
questão.
Dessa forma, mantém-se a constatação ressaltando—se que a Entidade deverá
envidar esforços para agilizar o processo de transferência das 03 (três) parcelas em atraso à

escola conveniada.

1.3 Atuação deficiente do nutricionista responsável pelo Programa.

Fato:
O

filantrópicas,

o

Setor de nutrição não acompanhou a execução do Programa nas escolas
que contraria o art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
Análise das prestações de contas apresentadas das escolas filantrópicas:
Associação Das Donas De Casa do Bairro de Mecejana e Pré Escolar 80] do Amanhã, Creche
Pré Escolar Cantinho de Cristo e Associação Beneficente Soldado de Cristo e entrevista com
a responsável técnico do Programa.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 022—006/2016, de
18/05/2016 a Prefeitura, por meio do Memo 053/2016, de 20/05/ 2016, apresentou a
seguinte justificativa:
—

.. informamos & Auditoria do FNDE, que não foram efetuadas visitas técnicas
em 2015, na escola filantrópica Associação das Donas de Casa do Bairro de
Mecejana e Pré-escolar Sol de Amanhã.

o assunto em consideração, tal escola já faz parte do nosso
cronograma mensal de visitas de 2016, conforme anexo, onde serão realizados
acompanhamentos e orientações quanto a execução do PNAE. Enfawtizamos
que toda orientação e dúvidas no decorrer da apresentação e das visitas

Levando
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técnicas serão evidenciadas e comprovadas através de relatórios.

Análise da equipe:
A Prefeitura ratifica a informação de que não houve acompanhamento nas
escolas filantrópicas Associação das Donas-de Casa do Bairro de Mecejana e Pré-escolar Sol
de Amanhã.

Considerando o disposto no art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26, de
17/06/2013, que a coordenação das ações de alimentação escolar é de responsabildade de
nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do Programa,
permanece a constatação.
'

A Prefeitura informa que já está providenciado acompanhamentos e
orientações quanto a execução do PNAE nas escolas filantrópicas.

1.4 Ausência de identificação da documentação comprobatória com 0
nome do Programa.

Fato:
As notas fiscais das despesas realizadas da Entidade Filantrópica Associação
das Donas de Casa do Bairro Mecejana não estavam identificadas com o nome do Programa
e do FNDE, em desacordo ao parágrafo único do art. 62, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de

17/6/2013.

'

Evidências:
Notas fiscais exemplificadas:

Fornecedor

CNP]

Sebastião Gomes

Lima ME

Nº

01.234.607/0001-07 1418

Data

Valor R$

10/12/2014 7.400,00

"03/12/2014 149,46
157410 1125/11/2014 371,02
127293

,.

.

ﬁtrggfos‘saralva

125232

Mºntª“

Barbosa
Sebastião Gomes
Lima ME
Francisco Monteiro
Lobato

1

07.573.569/0004-38125283 1127/10/20141196,02
155768

1115/10/201411249,06

124472

1110/10/20141155,73

124337

Franc‘sc"

1127/10/201411381,33

1

1

1

103/10/201411137,51

1

84.025.279/0001-58 3052

10/09/2014 223,55

01.234.607/0001-07 1832

15/10/2015 2.408,87

“K

***—<.

%,

84.025.279/0001-58 6312

08/10/2015 11,21

91

@‘29
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Sebastião Gomes

Lima ME
Francisco Monteiro
Lobato
Francisco Monteiro
Lobato
Supermercados DB
LTDA

01.234.607/0001-07 1801

24/09/2015 1319,85;

84.025.279/0001-58 6156

21/09/2015 12,84.
,

84.025.279/0001-58 6063

04/09/2015 35,46

22.991.939/0017-65 339440 02/09/2015 148,96

Manifestação da entidade:
Em atendimento a Solicitação de Auditoria
S.A. nº 022—006/2016, de
18/05/2016 a Prefeitura apresentou por meio do documento s/n, de 19/05/ 2016, a seguinte
—

justificativa:
Quanto ausência de identificação do Programa do FNDE, esta Secretaria
adotara medidas para retificar tal apontamento conforme as orientações dos
técnicos da auditoria do FNDE.

Análise da equipe:
A ausência de identificação nas notas fiscais contraria o disposto no paragrafo
único do art. 62, da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/6/2013, e alterações posteriores, o
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 FNDE".
—

A Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007,
dentre outros, com a seguinte conclusão:
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 0 FNDE proceder a
suspensão dos repasses dos recursos (...) ao ente político em questão
a

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

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
.

a

identificação dos documentos não

é um

despesas de mais de uma fonte.
Dessa forma, permanece a presente constatação, ressaltando que a Prefeitura
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alegou que está adotando medidas para regularizar

o

apontamento.

1.5 Aquisição de produtos vedados pela legislação do Programa.

Fato :
As Entidades filantrópicas atendidas pela Prefeitura de Boa Vista/RR,
adquiriram produtos vedados na legislação do Programa, contrariando o art. 22 da

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
'

Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:

avorecido CNP]

ota
Fiscal
esco po

Trading
06.317,393/0007-3312152
pr. Ltda.

aratá
cujá 30
19/08/2015

po

laranja
30gr
pó
risco uva cx.
8x15

pó
risco laranja

N

Stíºªdªº

75.315.435/0001-02 703

08/12/2015

8x15

pó
risco salada de
tas cx. 8X15

dústn'a e
comércio
Ltda. EPP

14.966.031/0001-12 1987

gerente
15/10/2014 Coca Cola2

—

Manifestação da entidade:
Foi emitida Solicitação de Auditoria SA nº 022-006/2016, de 18/05/2016, na
qual foi solicitada justificativa quanto à aquisição de produtos vedados pela legislação do
Programa, porém, até a conclusão deste Relatório de Auditoria não houve manifestação.
—

Análise da equipe:
art. 22, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013, dispõe que é vedada
a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais como: refrigerantes e refrescos
artificiais, entre outros.
O

?ª
&
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Dessa forma, permanece a constatação.

Identificação do responsável:
CPF

..

344 601-

Valor Original:

l

R$ 253,65

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 transferência:Repasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 6.965,29
Extensão dos exames:
_

Analisada a totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à
conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE no exercício 2015.
—

Constatações:
2.1 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Foram vistoriados veículos utilizados no transporte do escolar pela Prefeitura
Vista—RR, na qual foi constatado que o veículo de placa NAN 0741,
encontrava-se em condições inadequadas, como pneu liso/careca, em desacordo com o
inciso III do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 05, de 28/05/2015.

Municipal de Boa

Evidências:
Verificação in loco

e

relatório fotográfico do veículo de placa NAN 0741.

RA. Nº 14/2016 / PREF MUN DE BOA VISTA

'.

1.7

de 29

&M

PNEUS LISOS / CARECAS

'

PNEUS LISOS / CARECAS

~~

~~
~

PNEUS LISOS ICARECAS

PNEUS LISOS / CARECAS

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 022-003/2016, de
13/05/2016 a prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 13743/2016, 19/05/ 2016, a
seguinte justificativa:

(...) O veículo de Placa NAN 0741 relatado, já se encontra com a Ordem de
Serviço de nº 0058/2016 SMEC, o veículo já está na Oficina realizando as
trocas dos pneus e revisão da suspensão, com a previsão de entrega para o
dia 27 de maio de 2016, conforme anexo VII. (...)
—

Análise da equipe:
As condições inadequadas do veículo placa NAN 0741, utilizado para o
transporte de escolares, representa riscos à segurança dos estudantes e de terceiros, bem
como, 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.
(...) Art. 14 Os recursos repassados à conta do PNATE destinarse-ão
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pagamento de sezviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por
parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138,
da Lei nº 9. 503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas
na contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brºasileiro
ou às Normas da Autoridade Marítima assim como às eventuais legislações
complementares no âmbito estadual, distrital e municipal (. )

Dessa forma, permanece a constatação, ressalvando que a Prefeitura
Municipal de Boa Vista—RR se comprometeu a tomar providências necessárias quanto ao
reparo do Veículo, com previsão de conclusão para o dia 27/05/2016.

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

Fato:
O veículo contratado para prestar serviços de transporte dos escoláres, de
placa NAN 4671, encontrava-se com o dístíco escolar ilegível, e o veículo de placa NAN
4721 não estava caracterizado com o referido dístico, conforme exigências previstas nos
artigos 136 a 138, da Lei nº 9.503, de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Evidências:
Verificação in

1000 e

relatório fotográfico do veículo tipo Van de placas NAN

4721 e NAN 4.671.

VEICULO SEM DISTICO

VEICULO SEM DISTICO

RA. Nº 14/2016 / PREF MUN DE BOA VISTA

'

19 de

Zgà

X;?

$U?“

VEICULO SEM DISTICO

VEICULO SEM DISTXCO

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria
S.A. nº 022-003/2016, de
13/05/2016 a prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 13743/2016, 19/05/ 2016, a
seguinte justificativa:
—

(...) Os veículos de Placas NAN 4721 e NAN 4671 informados, ja' se
encontram com as ordens de Serviços de nºs 0059 e 0060/2016, no qual estes
veículos estarão padronizados seguindo as caracterizações do transporte
escolar ate' o dia 27 de Maio de 2016, conforme anexo VIII. (...)

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 no artigo 136, da Lei
nº 9.503, de 1997 Código de Transito Brasileiro CTB.
—

—

.

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:
(...)

III - pintura de faixa

horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de
largura, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da
carroçaria, com o dístico 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 constataçao, ressalvando que a Prefeitura
Municipal de Boa Vista-RR, se comprometeu a tomar providências necessárias quanto a
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caracterização dos veículos, com previsão de conclusão para

o

dia 27/05/2016.

2.3 Ausência de identificação da documentação comprobatória“ com o
nome do Programa e do FNDE.
'

Fato:
A documentação comprobatória das despesas não foi identificada como nome
do Programa e/ou FNDE, conforme dispõe o 5 Sº, art. 14, da Resolução CD/FNDE nº 5, de
28/05/2015, combinado com o Parecer nº 41/2007, de 27/07/2007 da Procuradoria Federal
do FNDE.

Evidências:
Notas fiscais das despesas apresentadas, conforme quadro abaixo:

FAVORECIDO

“No.

Tec Diesel Com. e Serv. De Bombas Injetoras

Ltda

"Data

iValor R$

|

13/07/2015 5.870,35

1638
~~

Tec Diesel Com.

e

Serv. De Bombas Injetoras

Ltda
ÉââaDíesel

Com. e Serv. De Bombas Injetoras

35319391 Com.

e

Serv. De Bombas Injetoras

1684

"05/08/2015 18.466,19

2062

"13/07/2015 1.988,50

2099

"04/08/2015 5.079,90

TOTAL

|

31.404,94

Manifestação da entidade:
Foi emitida S.A. nº 022-002/2016, em 11/05/2016, porém, até a conclusão
deste relatório, não houve manifestação do responsável.

Análise da equipe:
A ausência de identificação da documentação comprobatória das despesas
com o nome do Programa e do FNDE contraria o disposto no 5 Sº, art. 14, da Resolução
CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015:
( .,.)Todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos transferidos
a conta do programa devem ser originais ou equivalentes, na forma da
legislação regulamentar à qual os EEx estiverem sujeitos, devendo os recibos,

faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome dos EEx, devidamente identificados com o nome do
PNATE/FNDE, e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços de
contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da
aprovaçãoda prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da

“ªg
RA. Nº 14/2016 / PREF MUN DE BOA VISTA

É21

&

de 29

Wªs

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 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/T CU:

(...) 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
despesas de mais de uma fonte.
Dessa forma, permanece a constatação.

2.4 Realização de despesas com veículos não pertencentes ao
transporte escolar.
Fato:
Realização de despesas com manutenção de veículos não pertencentes ao
transporte dos escolares de placas NAR 9601 e NAN 4661, contrariando o que dispõe o art.
14 da Resolução CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, que rege sobre a destinação dos recursos
repassados pelo PNATE.

Evidências:
Notas fiscais de nºs. 0001684 e 00002099, demonstradas abaixo e mapa das
rotas escolares das Zonas Urbanas, Indígenas e Rurais dos veículos do transporte dos
escolares, constantes nos papéis de trabalho.
da Nota

R$

C

DIESEL COM E SERV DE BOMBAS
RAS LTDA

038.843/0001—77

00002099

164,00

C

DIESEL COM E SERV DE BOMBAS
RAS LTDA

.038.843/0001-77

099

05,00

C

DIESEL COM
RAS LTDA

E SERV DE

24,36

BOMBAS
.038.843/0001—77

0001684

05/08/2015

13,05

%
Gr
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C DIESEL COM E SERV DE BOMBAS
RAS LTDA

,

.

84.038.843/0001-77

_

_

0001684

05/08/2015
.98

AL .......................................

....... . ...... ............................... ..........
4

PLACA NAN 4661

,

........................................ . ......... R$1557,17

PLACA NAR 9601

~

VEICULO NAO PERTENCENTE AO PNATE

VEICULO NAO PERTENCENTE AO PNATE

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria — S.A. nº 022—003/2016, de
13/05/2016 a prefeitura apresentou por meio do Ofício nº 13743/2016, 19/05/ 2016, a
seguinte justificativa:
—S.A.

nº 022-003/2016:

(...)Ressalto que foi instruído a processo nº 04/2016 SMEC, para fazer face a
devolução dos recursos que foi debitado equivocadamente da conta do
Programa, segue cópia em anexo. (...)
—

ª
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Análise da equipe:
Os pagamentos de despesas com manutenção realizadas em veículos não
pertencentes ao transporte dos escolares contrariam o que dispõe o art. 14 da Resolução

CD/FNDE nº 5, de 28/05/2015, que estabelece a utilização dos recursos para custear
despesas de transporte escolar, somente, aos alunos, conforme dispõe a seguir:
(...) IV— DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 14 Os recursos repassados

&

conta do PNATE destinarse- ão a:

I - Manutenção de veículos escolares

rodoviários com Certificado de Registro
de Veículo, devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do
EEX, tais como:
a) pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e
taxas (do ano em curso), pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio,

suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos,
combustível e lubrificantes e outros serviços necessários para adequada
manutenção do veiculo;

II

-

Manutenção de veículos escolares aquaviários com Registro de
Propriedade da Embarcação, devidamente regularizado pelo órgão
competente em nome do EEx, tais como:
a) pagamento de despesas com reforma, seguros, impostos e taxas (do ano
em curso), registro na autoridade maritima competente, peças e serviços de
—

mecânica do motor, conjunto de propulsão e equipamentos embarcados,
combustíveis e lubrificantes e outros serviços necessários para adequada
manutenção da embarcação.

III

-

pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por
parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138,
da Lei nº 9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas
na contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro
ou às Normas da Autoridade Marítima, assim como às eventuais legislações
complementares no âmbito estadual, distrital e municipal. (...)

Apesar da manifestação da prefeitura, quanto à devolução dos recursos
utilizados nos veículos não pertencentes ao transporte dos escolares, não verificamos, até o
fechamento deste relatório, nenhuma devolução do valor ora impugnado. Portanto,
permanece a constatação.

iv

Identificaçãº do respºnsável:
CPF:

..344501'

Valor Original:

Q7

R$ 1.557,17
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3. Conclusão:
3.1 As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em

itens específicos deste Relatório, para cada um dos Programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos:
3.2 Nas constatações referentes aos subitens 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2,2, 2.3 e 2.4
foram verificadas impropriedades na operacionalização do Programa, que merecem atuação
da Diretoria técnica desta autarquia, responsável pelos programas,3 3
1

ldentificou

se, ainda, prejuízo ao erário, conforme consignado no subitens

1, 1. 5 e 2 5, devendo o responsável

ser diligenciado

3. 4 Ademais, devem as

a

regularizar

a

situação

diretorias considerar as questões apontadas neste
de contas que lhes competem, sobre o

relatório na análise técnica da prestação
cumprimento do objeto dos programas

e transfe1enc1as

fiscalizadas;

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

Sra-,

CPF
4-1-1- Diligenciar a
Prefeita do Município de Boa Vista—RR, & restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE o valor de R$8.929,92 (Oito mil, novecentos e vinte e nove reais e
noventa e dois centavos) referente a ausência de documentação comprobatória das
despesas da execução do Programa, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a
partir das datas dos débitos evidenciados no item 1.1 deste Relatório. Para 0 cálculo do
montante a ser recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da
União - TCU, acessado em seu sítio virtual pela página
"http://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito Calculo de Debito.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.

..344.601--,
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recolhimento deve ser realizado mediante Guia de Recolhimento da União - GRU,
no
sítio
Virtual
do
tesouro
nacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
O

preenchido

21.219.80-01, conforme subitem(ns) 1.1.

41.2. Diligenciar

Sra.,

CPF
Prefeita do Município de Boa Vista-RR, a restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE o valor de R$253,65(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e
cinco centavos) referente a aquisição de produtos vedados pela legislação do Programa,
acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas dos débitos
evidenciados no item 1.5 deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser recolhido deverá
ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU, acessado em seu sítio
virtual pela página "http://c0ntas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito Calculo de Debito.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
sitio
virtual
do
tesouro
nacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888-3, Número de Referência
21.219.80-01, conforme subitem(ns) 1.5.

-.344.601--,

a

Sra-,

4-1.3- Diligenciar a
CPF
do Municipio de Boa Vista-RR, a restituir no prazo de 30 (trinta)
dias aos cofres do FNDE o valor de R$1.557,17 (hum mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e dezessete centavos) referente realização de despesas com veículos não pertencentes
ao transporte escolar, acrescidos de juros e correção monetária aplicados a partir das datas
dos débitos evidenciados no item 2.5, deste Relatório. Para o cálculo do montante a ser
recolhido deverá ser utilizado o Sistema Débito do Tribunal de Contas da União - TCU,
acessado em seu sítio Virtual pela página "http:/[contas.tcu.gov.br/debito/Web/Dehito
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
virtual
do
tesouro
nacional
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp) com os seguintes dados:
UG/Gestão 153173/15253, Código de Recolhimento 18888—3, Número de Referência
21.219.80-10, conforme subitem(ns) 2.4.

..344.601—-, Prefeita

—

if.

4.2. A DIRAE

4.2.1. Orientar a Prefeitura de Boa Vista/RR a manter os documentos
comprobatórios das despesas do Programa arquivados em boa ordem e disponíveis, sempre
que solicitado, ao FNDE, nos termos do art. 45, §§11 e 12, da Resolução/CD/FNDE nº
26/2013, conforme subitem(ns) 1.1.

i)!
%

&
J

2
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4.2.2. Cientificar à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, para que adote
rotinas de forma a garantir que os repasses dos recursos às Unidades Escolares sejam
realizados tempestivamente, conforme normas do programa, conforme subitem(ns) 13.2.

4.2.3. Orientar a Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR para que adote
providências que garantam o acompanhamento efetivo pelo responsável técnico de forma a
abranger toda clientela atendida pelo Programa, incluindo as Entidades Filantrópicas,
conforme subitem(ns) 1 3.

4.2.4. Orientar

a

Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR sobre

a

necessidade de identificar os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do
FNDE de acordo com a legislação pertinente, conforme subitem(ns) 1.4.
,

4. 2. 5. Orientar

Prefeitura de Boa Vista/RR,pa1a observai

que
determina as normas regulamentares do PNAE, quanto à aquisição de produtos vedados
pela legislação do Programa, conforme subitem((ns) 1.5
&

o

4.2.6. Orientar a Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR para que adote
medidas concretas relativas aos veículos utilizados no transporte escolar de forma a
garantir que as condições obrigatórias de segurança sejam atendidas e mantidas, conforme
a legislação vigente e as normas do programa, conforme subitem(ns) 2.1.
4.2.7. Notificar a Prefeitura de Boa Vista-RR para que, em prazo certo,
comprove mediante relatório fotográfico que os veículos utilizados no transporte escolar
foram caracterizados de forma a atender o previsto no artigo 136 do Código de Trânsito
Brasileiro, conforme subitem(ns) 2.2.
4.2.8. Orientar a Prefeitura Municipal sobre a necessidade de identificar
os comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo com a
legislação pertinente, conforme subitem(ns) 2.3.

4.2.9. Cientificar a Prefeitura Municipal para que se abstenha de
realizar de despesas com veículos não pertencentes ao transporte escolar, a fim de cumprir
estritamente as regras do Programa, assegurando o atendimento. pleno a clientela
beneficiária do PNATE conforme subitem(ns) 2.4.
4.2.10. Encaminhar ao CAE/Boa Vista—RR, 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.
—

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

5. Encaminhamento:

5.1. a Diretoria de Ações Educacionais - DIRAE: a) para conhecimento
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comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências adotadas em relação
às recomendações contidas na páginas 8 e 9, referente ao Programa Nacional do Livro
Didático PNLD; e 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 como demandas outras e
denúncias recebidas dos Ministérios Públicas, Tribunais de Contas Estaduais e Municipal e
da Ouvidoria do FNDE.
—

5.2. 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 - DIFIN, 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
1 7/1

1/2 01 5

,-

5.3.

Coordenação de Auditoria

-

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

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

5.5. à Prefeitura do Município de Boa Vista/RR, para conhecimento.

Em 02/06/2016

AU

,

T/DIF ICOFIC

AUDIT/DIFIP/COFIC

~
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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 14/2016
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

gªgª/04046»
hefe da DIFIP

De acordo.

A apreciação do(a) Senhor(a) Auditor(a)-Chefe.

Em

gag/2015
Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0110119)

Auditor-Chefe
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