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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 17/2016

PREF MUN DE NOVA IPIXUNA/PA

Auditoria realizada no período de 13

a 17 de junho de 2016, objetivando
adequação e a 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/2016.

verificar

a

—

A fiscalização verificou a aplicação de R$ 1.210.869,20 (Um milhão, duzentos e dez mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) de recursos repassados pelo FNDE,
distribuídos entre as seguintes ações:
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD/2016. Este programa é realizado por meio de
distribuição de livros às escolas da rede de ensino municipal, referente ao item 70 do
PAINT/2016.
Analisado pºr:
—

-

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - exercício de 2015 - O.S. nº 68/2016,
Valor fiscalizado: R$287.900,00 (Duzentos e oitenta e sete mil e novecentos reais), referente
ao item 66 do PAINT/2016.
Analisado por:

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE, exercício 2015 - OS nº
69/2016, Valor fiscalizado: R$144.334,74 (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta
e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao item 67 do PAINT/2016.
Anausado per:
—

—

II [PROINFANCIA - OS nº 70/2016, Valor fiscalizado: R$ 619.710,24 (Seiscentos e
dezenove mil setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), referente ao item 68 do
—

PAC

PAINT/2016.
Analisado por:
Plano de Ação Articulada - PAR - OS nº 71/2016, Valor fiscalizado: R$ 158.924,24 (cento e
cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte quatro centavos), referente ao
item 69 do PAINT/2016,
-

AnªliSªdº pºr:
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Histórico:
PROGRAMA NACIONAL D0 LIVRO DIDÁTICO - PNLD/2016.
A rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Nova lpiXuna/PA é
formada por estabelecimentos que ofertam os anos iniciais dO ensino fundamental (lº ao 59
ano). Há, ainda, escolas que atendem ao Ensino de Jovens e Adultos - EJA.
Em consonância com as diretrizes do Programa Nacional do Livro Didático
PNLD, a rede da SEMUDED em Nova Ipixuna foi beneficiada no exercício 2016, com:

distribuição integral dos livros didáticos para
ensino fundamental;
-

—

o

—

segmento de 1º ao Sº ano do

obras complementares.

~

As Visitas foram realizadas junto com técnicos da Secretaria Municipal,
responsáveis pela execução do Programa no Município.

A equipe de auditoria visitou 20 estabelecimentos de ensino, conforme
TABELA, a seguir:
Código INEP

Nome da Escola

15112195

E

15140182

E M E F ANTONIO CARLOS JOBIM

M E F ALMIRO FELIPE DALFERTH

[15574318

E

M E F CHICO MENDES

15112454

E

M E F COSME E DAMIAO

15118088

E

M E F CRIANCA APRENDIZ

[15112764

E

M E F MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

[15574296

E

M

E F

MARIA PEREIRA DOS SANTOS

E

M

E F

NAIR BRAZ LIMA

E

M

E F NOSSA SENHORA APARECIDA

[15561488
15129187

[

[[

15112918

E M E F OSVALDO CRUZ

15113132

E

M

15113140

E

M E F SANTO ANTONIO DO PRAIALTA

[

E F SANTA RITA DO TOCANTINS

[15574326

E M E F SAO PEDRO DO TRACOA

[15561542

E M E F SAO SEBASTIAO

[15106098

[[

[E M E F ANTONIO COELHO

[15112462

[EMEEDPEDROI

[15111962

[[
[[

[

[

[

~
[

[

E M E F ALBERTO MOUSSALEM

[15112268

[15561518

[

E

[
[

M E F NOVA JERUZALEM DO TOCANTINS

[

E M E F PROF MARIA IRANY RODRIGUES DA SILVA
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“15157954

|]

E

M E F MARIA DIVINA GOMES DE JESUS
~

É
~

As informações que seguem foram obtidas por meio de aplicaêão de
questionários e entrevistas nas 20 escolas visitadas pela equipe de Auditoria, em
cumprimento aos procedimentos fundamentados na Resolução nº 42/2012 Cabe réssaltar
que nas escolas visitadas foram empossados novos gestores, e as entrevistas; foram
realizadas também com os Coordenadores Pedagógicos
:

Os percentuais registrados são resultado do tratamento dessas infornilações,
com as verificações documentais, quando pertinente Durante as visitas' foram
as documentações referentes ao controle e devolução dos livros didáticos e à

juntamente
verificadas
participação dos professores na escolha dos livros.

%

As considerações e/ou recomendações da Auditoria, quando houver, têm por
objetivo propiciar à área gestora no FNDE & avaliação e o aperfeiçoamento do Programa.
1 -

Material de divulgação entregue nas escolas.

Em 71% das escolas visitadas os dirigentes declararam que há entrega de
material diretamente na escola e 24% afirmaram que o material de divulgação é entregue
tanto por meio dos correios quanto pessoalmente por representantes das editoras. Cabe
esclarecer que os» diretores de escolas que declararam receber material por entrega de
representantes, afirmaram que a entrega não ocorreu no período da escolha, atendendo
portanto o disposto no Inciso VIII, 5 3ª, art. Bº da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril
de 2007, do Ministério da Educação, que proíbe 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 o final
do período de escolha pela internet e pelo formulário impresso, sendo
permitida, durante esse período, a divulgação pelo envio de livros, catálogos,
folders e outros materiais, exclusivamente por remessa postal, definida como
a entrega de materiais de forma impessoal, pelos Correios ou forma
equivalente, sem a presença do Editor ou seu preposto ou outrem com vínculo
funcional evidente com o Titular de Direito Autoral.
a

Ressaltamos que das escolas que declararam receberem as amostras dos
livros diretamente na escola pelas editoras, não estão incluídas as escolas das
zonas rurais, essas receberam os livros diretamente da Secretaria de
Educação de Nova Ipixuna/PA SEMUDED, responsável pela distribuição dos
livros para essas localidades.
—

2 -

Participação dos professores na escolha do livro.

Em 82% das escolas Visitadas foram documentadas reuniões que comprovam
efetiva participação dos professores e dirigentes na escolha das obras a serem utilizadas
na escola, demonstrando a conformidade com o que dispõe as alíneas "b" do Inciso III, ”b” e
"d" do Inciso IV, e ”a " do Inciso V, art. 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e
a

l
i.

ªê)
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alterações posteriores, 6% dos gestores não apresentaram documentos que comprovem a
participação dos professores na escolha dos livros.
3 - Plano

Político Pedagógico.

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

4 - Dificuldade na entrega dos livros.
Cerca de 12% dos gestores da escolas declararam que tiveram dificuldade no
recebimento dos livros por parte dos correios;
5 -

Livros de 2ª opção.

Em 98% das escolas visitadas os livros didáticos recebidos foram os
escolhidos na 1ª opção e somente 2% receberam livros didáticos da 2ª opção. Dessa forma,
as escolas foram atendidas nos termos do § 2º do art. 6º da Resolução nº 42, de 28 de
agosto de 2012, que dispõe que as escolas participantes devem receber os livros didáticos
que selecionaram, em primeira ou segunda opção, para cada componente curricular,
mediante registro no sistema de escolha disponibilizado pelo FNDE.
6 - A

quantidade de livros didáticos destinados à utilização em 2016
foi adequada! (devolução ao final de 2015, remessa no inicio do ano letivo de 2016
e

redistribuição pela entidade).
Em 33% das escolas consideraram ser adequada a quantidade de livros

recebida em 2016;
56% manifestaram que a quantidade foi adequada, mas que houve falta em

alguns titulos/séries;
11% manifestaram que a quantidade não foi adequada
vários títulos/séries.
7 -

e que

houve falta em

Controle de entrega dos livros aos alunos.

O percentual de 88% das escolas comprovou por meio de documentos o
controle de entrega dos livros aos alunos, em conformidade com o que dispõe a alínea ”",h
inciso IV, art. 89, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores,
porém, outras 12%, não apresentaram documentos de distribuição de livros aos alunos.

8 -

Controle de devolução dos livros ao final do ano letivo e apuração

do percentual devolvido.
percentual de 71% das escolas apresentou registros da devolução dos livros
e da
devolução de forma sistematizada, portanto os registros não comtemplam a informação em
O

ao

final do ano letivo, porém nenhuma das escolas possui controle de entrega
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”percentuais de devolução" conforme dispõe
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012,

e

a

alínea ”h", inciso IV, art.

%Bº,

da

alterações posteriores.
j

Apesar de não constar o cálculo do percentual, de forma empírica os gestores
informaram que 82% das escolas estimaram que a devolução ocorre em quantidadé acima
de 90%; 9% na faixa de 80 & 89%;e 9% estimaram & devolução na faixa de 60 a 79% dos
livros entregues aos alunos no início do ano letivo.
?

!

9 - Livros excedentes nas escolas.

Em 56% das escolas não se verifica livros excedentes, em 9% se veriflda livros
excedentes (já informados à SEMUDED), em 34% das escolas, as unidades disponíveis
referem-se a reserva técnica para novos alunos e no restante das escolas (1%), existem
livros fora do triênio aguardando remanejamento ou retirada pela Secretaria de Educação,
demonstrando alguma aplicação do disposto nas alíneas "e ” ,Inciso III 9 ”k", Inciso IV, art.
8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e alterações posteriores.

10 - Desfazimento dos livros fora do

triênio de utilização.

Em 12% dos casos verificou—se que as escolas não promovem o desfazimento,
sendo que os livros são recolhidos e permanecem na escola. Em 67% dos casos as escolas
doam os livros aos alunos ao final do terceiro ano de utilização e em 12% doam para
instituições de caridade ou outras entidades.
11

-.

Grau de satisfação com o Programa Nacional do Livro Didático.

Em uma escala de ótimo & ruim, passando por regular e bom, 6% dos gestores
avaliaram o PNLD como ótimo, 82% avaliaram como bom e 12% como regular.

12. Sugestões para a melhoria da execução do PNLD.
Das 20 escolas Visitadas 11 «apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento
do Programa. Segue a consolidação das sugestões mais relevantes:

[04

"Sugestão / Solicitação
"Que fosse entregue os livros antes do início do ano letivo.

[01

"Conteúdo voltado para a realidade do zona rural.

[Nº de escolas

~

03

Que representante do PNLD e das Editora promovam palestra na
escolha do livros didáticos.

02

Que os livros escolhidos sejam encaminhados na quantidade suficiente
para a demanda dos alunos
~~

Conclusão:
A importância do PNLD é reconhecida por 100% dos entrevistados (variando
de muito bom a regular). As principais dificuldades apontadas estão relacionadas à entrega
de livros insuficientes, deficiência no processo de remanejamento dos livros que prejudicam
o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Não obstante o elevado grau de
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satisfação dos entrevistados (88%), a maioria das escolas sugeriu/solicitou melhorias quanto
a estes aspectos.

Recomendações:

Considerando as manifestações dos gestores e as observações in loco,
recomenda—se à DIRAE, a analisar as sugestões fornecidas pelos gestores locais, bem como

realizar possíveis correções e/ou mudanças que aperfeiçoemos procedimentos do processo
da execução do PNLD, e nas demais questões que lhe compete adotar providências
pertinentes junto à Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, no sentido de:
1. implementar medidas de controle contínuo efetivo, da entrega e devolução
dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos ao final de cada
ano, até o término do correspondente ciclo trienal de atendimento em conformidade com o
disposto na alínea ””h, inciso IV, artigo 8º, da Resolução/CD/FNDE nº 42, de 28/08/2012, e

alterações, conforme itens

7 e

8,-

e

2. orientar as escolas de que é vedado receber materiais de divulgação de
livros, durante o período de escolha, por outros meios que não pelos Correios, nos termos do
Inciso VIII, § 39, art. 39 da Portaria Normativa nº 07, de 05 de abril de 2007, do Ministério
da Educação, conforme item 1.
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
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
Municípios

e

alimentares.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 287.900,00
Extensão dos exames:
Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros, transferidos pelo
FNDE a conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, do exercício 2015, no
montante de R$287.900,00(duzentos e oitenta e sete mil, novecentos reais)

Informação:
As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNAE englobaram &
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
programa do período fiscalizado, & atuação do Conselho de Alimentação Escolar, & atuação
do profissional de nutrição no processo de aquisição dos gêneros alimentícios adquiridos e
na composição dos cardápios, o controle de recebimento e distribuição dos gêneros

alimentícios adquiridos.
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Constatações:
,

1

1.1 Ausência da realização dos testes de aceitabilidade do cardápio.
-

i

Fato:

s

i

A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA não comprovou a realização dos
testes de aceitabilidade para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente
de acordo com o artigo 17 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
S. A

032- 000/2016, de junho de 2016

e

Ofício nº 92/2016- PMNI/GP, de 16 de

junho de 2016

ª

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032—001/2016, de 15 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Oficio nº
92/2016-PMNI/GP, de 16 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

No que tange à ausência de realização de testes de aceitabilidade do
cardápio, segundo a Nutricionista Responsável, Rosemary Araújo, o teste de
aceitabilidade são realizados apenas quando há alteração no cardápio,
informando a previsão de realização em início de agosto de 2016, quando do
retorno das aulas.

Análise da equipe:
A Resolução CD/FNDE Nº 26, de 17/06/2013, artigo 17, estabelece que a
Prefeitura do Município aplique o teste de aceitabilidade nas seguintes situações: sempre
que ocorrer alteração, no cardápio, & introdução de alimento atípico ao hábito alimentar
local ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou, para
avaliar frequentemente a aceitação dos cardápios praticados.* Grifo nosso.
A argumentação do gestor de que não houve introdução de alimentos novos
no cardápio não sana a constatação, pois a aceitação dos alimentos servidos deve ser
medida periodicamente, independente de haver reclamações da comunidade escolar.
Conforme informado na justificativa à Solicitação desta equipe de Auditoria,
os testes de aceitabilidade dos cardápios tem previsão de serem realizados em agosto de
2016, período de reinício das aulas.
Nesse contexto, a prefeitura deve tomar medidas cabíveis para que esse teste
seja realizado com a supervisão de profissional de nutrição habilitado.
Dessa forma, permanece a constatação.

1.2 Descumprimento das diretrizes do programa quanto à

familiar.

&

ricultura
\\
'!

'
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Fato:
Do total dos recursos repassados pelo FNDE, no montante de R$299.992,20, a
Prefeitura Municipal utilizou-R$64.245,87, na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar, que corresponde apenas 21,4% dos recursos financeiros repassados
pela Autarquia. Dessa forma a Entidade não respeitou o mínimo de 30% para a aquisição de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar.

Dessa forma, a Prefeitura não atingiu o percentual mínimo de aquisição, conforme
determina o artigo 24 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/2013.

Evidências:
S.A 032-000/2016, de 09 de junho de 2016 e Ofício nº 92/2016-PMNI/GP, de
16 de junho de 2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032—001/2016, de 15 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Ofício nº
92/2016-PMNI/GP, de 16 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

Com relação ao descumprimento das diretrizes do programa quanto à
agricultura familiar, esclarece-se que, conforme movimentos de empenho e
ordem de pagamentos em anexo, o Município de Nova Ipixuna adquiriu um
total de R$144.849,38 de produtos advindos direto da agricultura familiar
para merenda escolar, através da Cooperativa dos Trabalhadores
Agroextrativistas de Nova Ipixuna

W

(CNPJ/MF nº 83.211.565/001-45), vencedora da Chamada Pública nº
001/2015. Esse valor corresponde a
do total de recursos repassados
pelo FNDE através do PNAE (R$299.992,20). No entanto, algumas notas
fiscais foram pagas no ano de 2016, o que comprometeu o percentual
informado na prestação de Contas.

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

quilombolas.
A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA declarou que houve aquisição de
gêneros alimentícios oriundos do agricultor familiar e do pequeno empreendedor rural em
valores que alcançaram o percentual de 48,28% dos recursos repassados no exercício de
2015, porém por procedimentos internos referentes a liquidação das despesas, estes
ficaram como restos a pagar do exercício, motivo pelo qual não figuraram como aquisição
do exercício de 2015.
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Dessa forma, mantém-se a constatação para fins de verificação da DIRAE,
quando da análise da prestação de contas do Programa.

1.3 Não comprovação de atuação do Controle Social.

Fato:
Conselho de Alimentação Escolar - CAE não comprovou a realização das
atribuições e competências previstas no artigo 35 da Resolução CD/FNDE nº. 26, de
17/06/2013, e alterações posteriores, bem como previstas no artigo 19 da Lei 11.947] 2009.
O

Evidências:

nº 002/2016

—

;

Não atendimento: S.A 032—000/2016, de 09 de junho de 2016; Oficio circular
SEMUDED, de 13 de junho de 2016 e S.A 032—003/2016, de 15 de junho de

2016;.

Manifestação da entidade:
Foi emitida & Solicitação de Auditoria S.A nº 032—003/2016,15 de junho de
2016, solicitando ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, justificativas quanto à
ausência de comprovação das atividades do Conselho e ausência da emissão do Parecer
definitivo acerca da prestação de contas do PNAE, no exercício de 2015, sendo recebida
pela Senhora Tatiane Castro, presidente do CAE, em 15 de junho de 2016, conforme
assinatura do documento, sem, contudo, haver atendimento à Solicitação de Auditoria até a
conclusão deste Relatório.

Análise da equipe:
Alimentação Escolar CAE não demonstrou executar nenhuma
das competências e atribuições previstas na Lei 11.947/2009, e na Resolução/CD/FNDE nº
26, de 17/06/13, no exercício de 2015. Durante o período de inspeção in loco, esta equipe de
auditoria tentou entrar em contato com o CAE, sem sucesso.
O Conselho de

—

Destaca se que o referido Conselho não emitiu o Parecer conclusivo acerca
da execução do Programa, motivo pelo qual a A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA
encontra-se notificada por omissão na prestação de contas, em 02 de junho de 2016.
—

A ausência de diligência dos Membros do CAE no desempenho das
competências e atribuições que lhe são previstas, bem com a ausência do Parecer
conclusivo do Conselho que é parte fundamental na prestação de contas, prejudica a
execução do PNAE e deve ser corrigida para não afetar os beneficiários do Programa.

A não comprovação de ações de competências

e

atribuições do CAE está em

descordo com o disposto no artigo 19 da Lei 11.947/2009 e artigo 35 da
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17/06/13, que estabelece dentre outras:
—

I

Art. 19 da Lei11.947/2009:
—

acompanhar

e

fiscalizar

o

cumprimento das diretrizes estabelecidas
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forma do art. 20 desta Lei;
II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação
escolar;
III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições
higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;
IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emitir parecer conclusivo a
respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa.
-

I

Art. 35 da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013:
—

monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos

e o

cumprimento do disposto

nos arts. 29 e 39 desta Resolução;
II - analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela
EEx, contido no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGE CON Online, antes da
elaboração e do envio do parecer conclusivo;
- analisar a prestação de contas do gestor, conforme os arts. 45 e
46, e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do Programa na
SIGECON Online,IV- comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria- Geral da

III

_.

União, ao Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer
irregularidade identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao
apoio para funcionamento do CAE, sob pena de responsabilidade solidária de
seus membros;

V - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento
da execução do PNAE, sempre que solicitado;
VI - realizar reunião especíãca para apreciação da prestação de contas com a
participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
VII - elaborar o Regimento Interno, observando o disposto nesta Resolução; e
VIII « elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de
acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem
como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa,
contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas
atribuições e enca'minhá-lo à EEx. antes do início do ano letivo.
Dessa forma, permanece a constatação para que & DIRAE adote imediatas
providências junto ao Conselho de Alimentação Escolar de Nova Ipixuna/PA de forma a não
afetar futuros repasses de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar por
omissão no dever de prestar contas.

1.4 Falta de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos.

Fato:
Nas escolas municipais inspecionadas constatou-se que os manipuladores de
alimentos não estavam devidamente paramentados quanto ao uso de acessórios de proteção
em desacordo com o item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA] Secretaria de
Vigilância sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04.

Evidências:
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Verificação in

1000,

conforme relatório fotográfico:

%

EPIs.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032-006/2016, de 16 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou, por meio do Ofício nº
93/2016-PMNI/GP, de 17 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

Quanto à falta de indumentária aos manipuladores de alimentos, solicita—se
prazo de 60 dias para aquisição e entrega de equipamentos de proteção
individual (EPIs), bem como para capacitar os Servidores que manipulam de
alimentos.

Análise da equipe:

'

A ausência de indumentária adequada aos manipuladores de alimentos
contraria o item 4.6, da Resolução - RDC nº 216 da ANVISA] Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, de 15/09/04, que estabelece que toda pessoa que trabalhe
em área de manipulação de alimentos deve usar obrigatoriamente roupa protetora, sapatos
adequados, touca e luvas protetoras, laváveis ou descartáveis, de acordo com a natureza do
trabalho, Visando à proteção dos alimentos contra possíveis contaminações.

RA. Nº 17/2016 / PREF MUN DE NOVA IPIXUNA

~

333,1d

/%5

Dessa forma, permanece a constatação, devendo a implementação da
providência informada na justificativa da Prefeitura ser acompanhada pela DIRAE.

1.5 Ausência de implementação das atividades previstas no Termo de

Compromisso.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA não comprovou as ações previstas
no termo de compromisso referente ao controle de qualidade dos gêneros alimentícios nas
escolas, conforme prevê o artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, dispostas
nos parágrafos 29 6 Sº.

Evidências:
S.A 032—000/2016, de 09/06/2016 e Ofício nº 92/2016-PMNI/GP, de 16 de

junho de 2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032-001/2016, de 15 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Ofício nº
92/2016—PMNI/GP, de 16 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

Ainda, solicita-se prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de cronograma
com previsão de implementação das ações das ações previstas no Termo de
Compromisso.
'

Análise da equipe:
A ausência de implementação das ._ações previstas no Termo de Compromisso
referente ao controle de qualidade dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE,
contraria determinações do art. 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17/06/2013, dispostas
nos parágrafos 29 e 3ª:
529 O Termo de Compromisso, de que trata o parágrafo anterior, será
renovado a cada início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do

Distrito Federal, devendo ser encaminhado a original ao FNDE, com cópia
para o CAB, e as ações nele previstas deverão ser normatizadas e
implementadas imediatamente pelas EEx., em âmbito local.

relatórios de inspeção sanitária dos alimentos utilizados no PNAE
deverão permanecer & disposição do FNDE por um prazo de cinco anos.
539 Os

A implementação das ações previstas no Termo de Compromisso pode mitigar
riscos à saúde dos usuários do Programa e contribuir para sanar possíveis impropriedades
na manipulação dos gêneros alimentícios.

QTN
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Dessa forma permanece a constatação com a finalidade de a EDIRAE
acompanhar o desenvolvimento das ações de vigilância no Município.
[
1

l

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

e

i
i

i
»

Fato:
1

As estruturas dos depósitos escolares são inadequadas para armazenagem de
produtos alimentícios, por apresentarem frestas no telhado, deficiência de espaço, pouca
ventilação, as janelas elou basculantes não possuem telas de proteção para evitar entrada
de vetores e pragas, como também é utilizado para a guarda de outros materiais alheios &
alimentação e outras situações que podem acarretar a contaminação dos produtos

estocados.

Evidências:
Verificação in loco conforme relatório fotográfico:

EMEF MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Alimentos estocados no chão.

~

EMEF ANTONIO DO PRAILTA - Alimentos no freezer enferrujado em
caixas de papelão.

~

EMEF ST. RITA DO TOCANTINS - Produtos de limpeza estocados
EMEF DOM PEDRO - Sem telas protetoras.

juntos aos alimentos.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032-006/2016, de 16\de
E

U
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junho de 2016, a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Ofício nº
93/2016-PMNI/GP, de 17 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:
Com relação à condições inadequadas para armazenamento, guarda e
conservação dos gêneros, solicita—se prazo de sessenta dias para apresentação
de cronograma de ações para corrigir a situação da infraestrutura, conforme
sugerido,

Análise da equipe:
De acordo com o § 49, do artigo 33 da Resolução FNDE/CD nº 26, de
17/06/2013, cabe às Entidades Executoras adotarem medidas que garantam adequadas
condições de estocagem e condições higiênico—sanitárias dos gêneros alimentícios até o seu
consumo pelos alunos atendidos pelo Programa.

No caso de gêneros alimentícios acondicionados em embalagem primária
de
(caixas
papelão plástico), de acordo o “Guia de Instruções Manual de Ferramentas de
Boas Práticas na Alimentação Escolar”, de 2013, elaborado pelo Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
e pelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com orientações alinhadas à
legislação sanitária, conforme reconhecimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, os alimentos devem ser retirados das caixas de papelão e/ou madeira em que são
recebidos e substituídos por monoblocos limpos ou sacos plásticos apropriados, inclusive em
áreas de armazenamento sob ar frio. Permanece a constatação, devendo & DIRAE
acompanhar as providências & serem adotadas pela Prefeitura para melhorar as condições
dos locais de preparo e estocagem dos gêneros alimentícios nas escolas, conforme
—

informado na justificativa apresentada.
No tocante às estruturas dos depósitos escolares com deficiência de espaço,
pouca ventilação, e ausência de barreiras para evitar entrada de vetores e pragas, &
Prefeitura propôs o desenvolvimento de cronograma, no prazo de 60(sessenta dias) para a
avaliação das estruturas das escolas.

acompanhar

Dessa forma, permanece a constatação com a finalidade de a DIRAE/FNDE
a implementação das melhorias propostas junto à Prefeitura de Nova

Ipixuna/PA.

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
zona rural, com o objetivo de garantir o acesso a educação.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 124.519,14

\
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Extensão dos exames:
j

1

Analisada a aplicação da totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolares PNATE do
exercício 2015, no valor de R$124 519,14 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove
reais e quartoze centavos).
;

Informação:

,

As ações de controle desenvolvidas no âmbito do PNATE englobEaram a
verificação da documentação referente aos pagamentos realizados com recursos do
Programa do período fiscalizado e verificação do estado de conservação dos ônibus do

Programa Caminho da Escola
1

As despesas verificadas no PNATE foram com serviços de manutenção
para veículos do transporte de escolares.

peças

e

Constatações:

2.1 Ausência de regulamentação do poder executivo local
disciplinando o uso dos veiculos.
Fato:
A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA não possui regulamentação
própria que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares em
desacordo com o estabelecido no art. Bº, da Resolução (JD/FNDE nº 5, de 28/05/2015.

Evidências:
S.A 032-000/2016, de junho de 2016

e

Ofício nº 93/2016-PMNI/GP, de 15 de

junho de 2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032—005/2016, de 15 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Ofício nº
93/2016-PMNI/GP, de 15 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

No que tange

ausência de regulamentação d0 poder executivo local,
disciplinando o uso dos veículos, solicita-se prazo de 30 dias para
apresentação da referida regulamentação.
à

Análise da equipe:
A ausência de legislação própria que regulamenta o transporte do escolar
contraria o disposto nos § único do art. 3º, 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
1
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ser disciplinado em regulamentos do poder executivo dos Estados, Distrito Federal
Municípios, observando as disposições legais vigentes:

e

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, permanece a constatação para que a Prefeitura de Nova
Ipixuna/PA, informe a DIRAE sobre a conclusão das providências informadas acerca do
regulamentação que discipline o uso do transporte de escolares, conforme a justificativa
apresentada.

2.2 Ausência dos documentos dos condutores de veículos destinados
ao transporte de escolares.

Fato:

A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA não apresentou documentos
referentes ao curso de formação dos condutores de veiculos destinados ao transporte de
escolares, conforme o disposto na alínea "b", do inciso II do artigo 15 da

Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011.
Evidências:
S.A 032-000/2016, de 09 de junho de 2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº S.A 032—005/2016, de 15 de
junho de 2016. a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio do Ofício nº
93/2016-PMNl/GP, de 15 de junho de 2016, o seguinte esclarecimento:

...Quanto ao curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar, será
providenciado, no prazo de 30 dias.

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA, informou, em atendimento à
solicitação de auditoria, que irá- providenciar o referido curso de formação, no prazo de
30(trinta dias).
De acordo com o disposto na alínea
Resolução/CD/FNDE nº 12, de 17/03/2011:

”",b

do inciso

II do artigo

15 da

b) o condutor do veículo destinado ao transporte de escolares deverá atender
aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro e quando de
embarcação, possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade
competente;
&”“

.

“\f‘
l

,
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Incisos

II e

V, do

artigo 138 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997

Código de Transito Brasileiro— CTB:

'

II ser habilitado na categoria D;
V—

Í

ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do

CONTRAN

Dessa forma, permanece a constatação para que a Prefeitura dé Nova
Ipixuna/PA, informe à DIRAE sobre a conclusão das providências informadas acerca do
curso específico para formação dos condutores de veículos do transporte de escolares,
conforme a justificativa apresentada.

2.3 Veículos em condições inadequadas para o transporte de escolares.

Fato:
Em verificação "in 1000" nos veículos do Programa Caminho da Escola
utilizados pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA, verificou-se que os veículos
encontravam-se em condições inadequadas para o transporte de escolares conforme relatos
fotográficos demonstrados no campo evidência desta constatação. As condições dos ônibus
do transporte de escolares contraria o disposto no parágrafo lº, artigo 29 da Resolução
CD/FNDE nº 45, de 20/11/2013.

Evidências:
Relatórios fotográficos dos veículos destinados ao transporte de escolares:

ônibus do Caminho da Escola vandalizados.

ônibus do Caminho da Escola Má conservação.
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ônibus do Caminho da Escola - sem placas.

ônibus do Caminho da Escola vandalizados.

Manifestação da entidade:
Não foi emitida Solicitação de Auditoria quanto as condições inadequadas dos
veículos do Programa Caminho da Escola utilizados para o transporte de escolares.

Análise da equipe:
A utilização dos veículos do transporte de-escolares em condições
inadequadas representa riscos à segurança dos estudantes e à segurança de terceiros. Os
veículos devem adequar se ao estabelecido na Lei nº 9.503/97 Código de Trânsito
Brasileiro, especialmente no contido nos artigos 136 a 139 - DA CONDUÇÃO DE
—

—

ESCOLARES.

Quanto ao estado de conservação dos ônibus escolares, ressalta-se o disposto
nº 45, de 20/11/2013 que dispõe:

no parágrafo lº, artigo 29 da Resolução CD/FNDE
5 1º

A manutenção dos ônibus e embarcações, descritos nos itens I e III, é de
exclusiva responsabilidade do ente federativo que detém a sua posse, sendo
que o seu uso pelos estudantes deve ser gratuito.

Ademais, a Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA foi contemplada com
repasses de recursos à conta do Programa Nacional de Transporte de Escolares — PNATE
que, dentre outros, pode ser utilizado para manutenção dos ônibus do Programa, o que não
justifica as péssimas condições verificadas. Dessa forma, recomenda—se a adoção imediata
de medidas por parte da Prefeitura no sentido de preservar a integridade dos veículos.

Mantém

se a constatação para que & DIRAE seja notificada acerca das
medidas adotadas pela Prefeitura para preservar a integridade dos ônibus do Programa
Caminho da Escola.
—

3. PROGRAMA PROINFÃNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES exercício 2011

Objeto do Programa: Construções de Escolas de Educação Infantil tipo

C,

("“““—«x

QR;
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conforme Termo de Compromisso no Plano de Ações Articulada PAC201544/2011.
—

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 123.942,05
Extensão dos exames:
Í

Analisada & aplicação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE & conta
do Programa, no montante de R$619. 710, 24, correspondente à construção de 01 (uma)
Unidade de Educação Infantil do Proinfância, pertinente ao Termo de Compromisso nº
201544/2011 (vigência 01/06/2016)
;

Cabe esclarecer que o valor de R$ 123.942,05 anotado no campo "montante
dos recursos financeiros" corresponde aos recursos transferidos no exercício de 2011, sendo
que o valor examinado abrange o total dos recursos repassados pelo FNDE à conta do
Termo de Compromisso nº 201544/2011.

Informação:
Foram verificadas as ações celebradas no Termo de Compromisso nº
201544/2011, referente a construção de 01 (uma) Unidade de Educação Infantil do
Proinfância, registrada no Sistema SIMEC, conforme consulta realizada em 16/06/2016:

ISituação SIMEC

,
. .
"
.
Repasse
germo
Egltlflqagao
Égfãhzªçªº da realizado pelo
dlª.
ompro Issº
FNDE (%)

gliªl;

Estágio da
execução da
obra

Rua da Amizade,

201544/2011

20060

Centro,
CEP: 68.585000.

Foi inspecionada in loco

&

R$619.710,24
(100%)

619.464,55 100 ,)/o

seguinte obra de construção do Proinfâncía:

ªí.

M
”“=,

M122
(
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Obra ID 20350 ——'[CrecherPoliana Rosana de Jesus),

I

Constatações:

3.1 Ausência de identificação do Programa na documentação
comprobatória.
Fato:
As notas fiscais contidas nos processos de pagamentos apresentados não
continham & identificação do Programa e o nome do FNDE, contrariando o disposto no Art.
Sº, Inciso III, letra ’r' da Resolução/CD/FNDE nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores.
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Evidências:
Notas Fiscais, conforme quadro demonstrativo:
,

1

Empresa beneficiária: LIDER - Fernandes

e Santos

Comércio de Materiais e Construção

Serviços Ltda.

e

1

Notas Fiscais

“Valor

[Número

Data

[90

02/07/2013

"51.954,11

[89

[[29/05/2013

[21.730,00

[88

[[29/04/2013

Í[41.228,68

[84

[

BES/030013

“40.398,11

[83

[31/01/2013

“32.203,35

[76

“14/12/2012

[30.341,44

[66

[[12/09/2012

[50.013,91

[55

[[24/08/2012

[40.817,11

[
[

;

[

[

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032.002/2016, & Prefeitura
Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio da Ofício nº 090/2016—PMNI/GP, datada
de 16/06/2016, a seguinte justificativa:

"(...)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Educacional solicita prazo para
retificação pelo fornecedor das notas fiscais referente ao Termo de
Compromisso nº 201544/2011".

Análise da equipe:
A Prefeitura Municipal informou que as notas ficais contidas nos processos de
pagamentos apresentados a equipe da auditoria serão ratificadas pela empresa'contrada,
subentendendo-se dessa forma, que a mesma providênciará a identificação das notas fiscais
com o nome do Programa e do FNDE. Em que pese a manifestação da Prefeitura Municipal
de que está efetivando a regularização a identificação da documentação em tela, a ausência
de identificação contraria o disposto no Art. Sº, Inciso III, letra "r" da Resolução/CD/FNDE
nº 25, de 14/06/2013 e alterações posteriores, () qual estabelece que a. documentação
comprobatória das despesas realizadas na execução do objeto da transferência deverá
conter a identificação do Programa. Além desse dispositivo, o item 15 do Voto do Ministro
Relator, que fundamentou 0 Acórdão nº 795/2008—TCU—1ª Câmara, contém o seguinte
entendimento sobre a identificação dos documentos:

”[...] Não

se trata de preceito inútil, pois visa a relacionar os documentos
comprobatórios ao programa, de modo a evitar que o mesmo documento fiscal
seja utilizado para comprovar despesas de mais de uma fonte.” Adagia a
Nº!

[
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Procuradoria Federal do FNDE emitiu o Parecer nº 441/2007, de 27/07/2007,
com a seguinte conclusão:

[...] a não identificação dos documentos comprobatórios das despesas, tem-se
que tais irregularidades são bastante graves e comprometem, seriamente, a
execução do Programa, inviabilizando a identificação dos recursos atrelados
[...J, 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, com
fulcro no § 7º do art. 39 da MP nº 2.178-36/2001 e no art. 25 da Resolução nº
32/2006,

[ ]

Portanto, permanece a constatação.

3.2 Ausência de inserção dos dados de execução da obra no SIMEC.

Fato:
A Prefeitura Municipal não inseriu no SIMEC - “aba execução orçamentária"
os dados pertinentes a Nota Fiscal nº 0061, de 06/09/2012, emitida pela Empresa LIDER Fernandes e Santos Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda, no valor de R$
30.113,87 e o respectivo comprovante de pagamento e laudo de medição correspondente a
obra ID 20060 (Creche Poliana Rosana de Jesus) objeto do Termo de Compromisso PAR nº
201544/2011, contrariando o disposto no Item XIII do referido Termo de Compromisso.

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, 'aba execução orçamentária', de
18/06/2016 e processo de pagamento pertinente a Nota Fiscal nº 0061, de 06/09/2012, no
valor de R$ 30.113,87 da Empresa LIDER - Fernandes e Santos Comércio de Materiais de
Construção

e

Serviços Ltda.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032.002/2016, & Prefeitura
Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio da Oficio nº 090/2016—PMNI/GP, datada
de 16/06/2016, a seguinte justificativa:

"No que tange à ausência de inserção dos dados de execução da obra no
SIMEC, esclarece-se, no início da construção da Obra ID 20060, em 2012, os
dados de comprovação de execução eram inseridos no SIMEC Obras 1.0,
tendo continuidade da obra em 2013. No entanto, o FNDE informou a
mudança de sistema, passando os dados a serem inseridos no SIMEC Obras
2.0. Nesta migração de sistema, houve a perda de informações. Contudo foi
apresentada toda documentação que comprova as despesas na execução da

E

<...-..». -..“-._-
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obra aos Auditores do FNDE no dia 14/06/16.
Desta forma, solicitam--se orientações técnicas, quanto ao resgate dos dados
inseridos no sistema anterior (Obras 1 O) e a devida atualização no novo
sistema (Obras 2. 0)"

Análise da equipe:

i

Em que pese à manifestação da Prefeitura Municipal de que as informações
contidas no SIMEC, referem se as despesas devidamente comprovadas & equipe da
auditoria, & ausência de dados atualizados no SIMEC prejudica o acompanhamento e o
monitoramento por parte do FNDE, quanto a regularidade da execução dos recursos
repassados à conta das obras de construção de creches do PROINFÃNCIA, contrariando
assim, o disposto no Item XIII do Termo de Compromisso e no Art. 5º, Inciso III, letras "f"e
"j” da Resolução/CD/FNDE nº 13 de 08. 06 2012
e alterações posteriores, no qual se
estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

”f. cientificar mensalmente

o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http://simec,mec.gov.br;”

]. permitir

ao FNDE 0 acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do

objeto no que se refere ao exame da documentação,-".
Dessa forma, permanece a constatação.

3.3 Desconformidade dos dados informados no SIMEC.

Fato:
Conforme contido no Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação - SIMEC Obras 2.0, Aba 'Execução Orçamentária', referente à obra
—

ID 20060 (Creche Poliana Rosena de Jesus), verificou—se desconformidade nas informações
inseridas pela Prefeitura, em relação à documentação comprobatória das despesas
efetuadas. As Notas Fiscais nºs 55, 66, 76, 83,84, 88, 89 e 90, emitidas pela Empresa LIDER
- Fernandes e Santos Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda - ME, foram
lançados no sistema apenas o valor correspondente à transferência realizada a conta
corrente da empresa prestadora dos serviços, não consta no SIMEC & parcela referente aos
recolhimentos dos tributos e impostos deduzidos das referidas notas fiscais, o que resultou
em valor a menor do débito evidenciado na conta específica do Programa, contrariando o
disposto no Art. Sº, Inciso III, letras ºf") e 232 da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08. 06. 2012 e
alterações posteriores

Evidências:
Relatório extraído do SIMEC / Obras 2.0, 'aba Execução Orçamentária"',e
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notas fiscais, abaixo demonstradas, pertinentes as despesas efetuadas pela
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA, referemte à obra ID 200060 (Creche Poliana
Rosena de Jesus).

13/06/2016

e as

Empresa beneficiária: LIDER - Fernandes

e Santos

Comércio de Materiais e

Construção e Serviços Ltda.

Número

"Data

Valor

90

"02/07/2013

51.954,11

89

29/05/2013

21.730,00

88

29/04/2013

41.228,68
,

Notas Fiscais

26/08/2013

40.398,11

83

[31/01/2013

“32.203,35

|76

314/12/2012

|

kis

|

84
~

12/09/2012
|24/08/2012

|55

|

30.341,44
50.013,91

~

"40.817,11

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032.002/2016, & Prefeitura
Municipal de Nova Ipixuna/PA apresentou por meio da Ofício nº 090/2016-PMNI/GP, datada
de 16/06/2016, a seguinte justificativa:

"Quanto à desconformidade dos dados informados no SIMEC-PAR, esclarecese que o erro administrativo ao inserir os documentos que comprovam a
despesas na execução da obra, com fulcro no princípio da autotutela
administrativa, será sanada, com as devidas correções, conforme orientações
desta auditoria ao DD. Engenheiro Civil, responsável técnico pela Obra".

Análise da equipe:
A inserção de dados divergentes no SIMEC pertinentes a execução das obras
acompanhamento e o monitoramento por parte do FNDE, quanto à regularidade
da execução dos recursos repassados à conta do Proinfância, contrariando o disposto no Art.
Sº, Inciso III, letras "f" e "j" da Resolução/CD/FNDE nº 14 de 08.06.2012 e alterações
posteriores, no qual se estabelece que a Entidade tem responsabilidade de:

prejudica

o

”f. cientificar mensalmente

o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos
dados e informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras
do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
Ministério da Educação), no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br;”

”j. permitir'ao FNDE

acompanhamento da execução da(s) obra(s),
fornecendo, as informações e os documentos relacionados à execução do
objeto no que serefere ,ao exame da documentação/'
o
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Dessa forma, permanece a constatação.

3.4 Ausência de comprovação da atuação do Conselho de Cofntrole
'

Social.
Fato:

O CACS FUNDEB não comprovou sua atuação na função de controle síocial e
fiscalização da execução do Programa Proinfância, contrariando o disposto no artiª. 27 da
Resolução (JD/FNDE nº 19, de 29/09/2014 e alterações posteriores

Evidências:
%

Solicitação de Auditoria- S.A nº 032- 002/2016 e S.A n º 032— 00442016,
Exped1ente do CACS/FUNDEB, datado de 16/06/2016 e Ofício nº 090/2016— PMNI/GP,
emitido pela Prefeitura Munlcípal de Nova Ipixuna—PA, em 16/06/2016.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditon'a

15/06/2016,
justificativas:

a

Prefeitura Municipal

CAOS/FUNDEB

-

e o

- S.A.

nº 032-002 e

032-004, de

&

CACS/FUNDEB, apresentaram

&

seguintes

Expediente, datado de 16/06/2016:

"...Em resposta a sua solicitação, enviado a este conselho, informo-lhe, que
gestão atual deste conselho, da qual estou presidente, teve início no de 2015,
exatamente no dia 22 dejulho de 2015, sobre o decreto nº 460/2016 de Sr.
prefeito deste município Sebastião Damaceno Santos, que nomeia os membros
deste conselho.

Diante deste fato, este conselho não pode prestar as infomações pelo Senhor
solicitada, mas ressaltamos que doravante estaremos acompanhando
relatando tasí episódios aqui no município, que esteja sobre a
responsábílidade deste conselho, e desde já ficamos a vossa disposição para
eventuais informçãoes...",

Prefeitura Municipal - Expediente, datado de 16/06/2016.-

"...Embora tenha sido orientado pela Secretária de Municipal de
Desenvolvimento Educacional e disponibilizado infraestrutura e veículo aos
Conselheiros do CAOS-FUNDEB, estes realmente não realizaram as visitas de
fiscalização na execução das obras do PROINFÁNCIA.
(...)

Por derradeiro, ressalta-se que a falta de interesse do Controle Social e
algumas incongruências formais não impediram o cumprimento dos objetos
dos Programas e Convênios em análise, tendo sido atingido () indíesse
público, seja na conclusão das obras, bem como no transporte escolar...“
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Análise da equipe:
A justificativa apresentada não elide a constatação, tendo em vista que a
execução dos recursos repassados pelo FNDE à conta do Proinfância devem ser fiscalizados
pelo CAOS/FUNDEB, conforme o disposto no art. 27 da Resolução CD/FNDE nº 19, de
29/09/2014, transcrito a seguir:
"...O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação
dos recursos repassados no âmbito desta Resolução serão exercidos, em
âmbito municipal e distrital, pelos respectivos GAGs-Fundeb, previstos no art.
24 da Lei nº 11.494, de 20 dejunho de 2007...".
Dessa forma, permanece a constatação.

4. PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA
exercício 2012

—

Objeto do Programa: Apoio financeiro para infraestrutura escolar na
subações EQUIPAMENTO e MOBILIÁRIO, conforme Termo de Compromisso no Plano de
Ações Articulada PAR nº 8777/2012.

Qualificação do instrumento de transferênciazRepasse Direto

Montante dos recursos financeiroszR$ 753.496,85
Extensão dos exames:

Analisada os recursos financeiros, o valor de R$ 158.924,24 (cento e
cinquenta e oito mil, nºvecentos e Vinte e quatro reais e vinte quatro centavos), transferidos
pelo FNDE à conta do Programa PAC II - PAR, conforme o Termo de Compromisso nº
8777/2012, (vigência 31/12/2016)., correspondente a aquisição de equipamentos e
mobiliários escolar,

Informação:
[Termo de Compromisso nº 8777—2012
!

lAção: Aquisição de equipamentos e imobiliários para creche

Vigência: dezembro/2016

[Transferências FNDE

Total

[Parcelas

“Data

[1ª

[[19/07/2013

[54.55244

[2:1

“19/07/2013

“37.569,10

[3ª

[19/07/2013

“31.070,90

4ª

[19/07/2013

“35.731,80

I

Valor

Rendimentos aplicação financeira (até: 31/05/2016)
TOTAL

158.924,24

“35.682,99
“194,607,23

I

[

<2;“"\

“>;
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Constatações:

1

4.1 Inexecução dos recursos repassados pelo FNDE à

cºlite do

Programa.

ª

Fato:
Conforme verificado na movimentação financeira evidenciada no extrato
bancário da conta corrente nº 91477- 0, Agência nº 79931- 9, Agência nº 565 7, do Banco do
Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº 8777/2012 objeto aquisição de
mobiliários e equipamentos para creche do Proinfância, não houve a utilização dos recursos
repassados pelo FNDE desde sua transferência em 19/07/2013, contrariando o disposto nos
Itens I, II e III do referido Termo de Compromisso.
—

g

Evidências:
Extratos bancário da Conta Corrente nº 79931—9, Agência nº 565-7, do Banco
do Brasil SA, específica do Termo de Compromisso nº 8777/2012.

Manifestação da entidade:
Em atendimento à Solicitação de Auditoria - SA nº 032-002, de 14/06/2016, a
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna-PA, apresentou por meio do Ofício nº 090/2016PMNI/GP, datado de 16/06/2016, a seguinte justificativa:

”

aquisição de mobiliários e equipamentos para creche do Proinfância
(Termo de Compromisso nº 8777/2012), não foi concluída em razão de
dijiculdades nas cotações em empresas especializadas em fornecimentos dos
ítens discriminados no Termo de Compromisso, uma vez os valores
referenciados estão ultrapassados segundo os aludidos empreendedores, não
tendo sido possível, ainda, a realização do certame.
.. a

Segundo orientações dadas pela Coordenadoria Nacional do PAR, em reunião
com Secretários de Educação em Belém, não é possível Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Educacional aderir ao Registro de Preços do FNDE, pela
divergências de preços referenciados no Termo de Compromisso.
61

Desta forma, solicitam-se orientações de como proceder, uma vez que não se
fez possível a conclusão da aquisição.

Enquanto não visualizamos

a

solução, os recursos estão devidamente

aplicados, conforme extratos apresentados...".

Análise da equipe:
A justificativa da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA indica a
impossibilidade de executar o objeto do Termo de Compromisso em razão de difi lldades
para efetuar as cotações nas empresas especializadas no fornecimento d exitens
!

,
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discriminados no Termo de Compromisso PAR nº 8777/2012, uma vez que os valores
referenciados estão defasados em relação aos valores praticados no mercado.

Itens I, II

De acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 8777/2012, disposto nos
e Iii do referido Termo de Compromisso, os quais estabelecem:

Prefeitura Municipal de NOVA IPIXUNA compromete—se a executar as
ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas PAR, conforme extrato
supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:
a

—

I

Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços
discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às
ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e aprovado.
—

II -

Executar os programas em conformidade com as normas específicas
editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III

-

Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC,
exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de
Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecida./'.
Dessa forma, mantém-se a constatação, considerando que deve-se recomendar
a DIGAP avaliar imediatamente a justificativa apresentada de forma que a Prefeitura possa
promover a aquisição dos mobiliários e equipamentos para creche do Proinfância, com
vistas o alcance pleno do objeto do Termo de Compromisso PAR nº 8777/2012, evitando o
desperdício de divisas, uma vez que trata-se de investimentos realizados com recursos
advindos do FNDE.

5. Conclusão:
5.1. As questões levantadas pela equipe de fiscalização estão consignadas em
itens específicos deste Relatório, para cada um dos programas fiscalizados, constando
adiante as respectivas recomendações e encaminhamentos propostos.

3.2. Nas constatações referentes aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 1.6; 2.1,
2.2, 2.3; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4.1, foram verificadas impropriedades na operacionalização dos
Programas que merecem atuação das Diretorias técnicas desta autarquia responsáveis pelos
programas.

3.3. Ademais, devem as diretorias considerar as questões apontadas neste
relatório na análise técnica da prestação de contas que ihe(s) compete(m), sobre o
cumprimento do objeto dos programas e transferências fiscalizadas.

3.4. Deve, ainda, as Diretoria(s) técnica(s) 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.
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3.5. Relevante mencionar que a observância das conclusões e o atendimento
tempestivo às recomendações desta Auditoria Interna, dirigidas aos dirigenteà desta
Autarquia e consignadas no presente Relatório, são de caráter preventivo e/ou corxlªetivo &
tem por objetivo aprimorar os processos administrativos e/ou evitar & contínuidãade de
eventuais falhas que podem comprometer o resultado da gestão dos administràdores,
relativamente aos Programas e Convênios financiados com recursos transferídõs pela

Autarquia.

6. Recomendações:

5

6.1. ÁDIRAE

6.1.1. Orientar & Prefeitura para que realize o teste de aceitabilidade
dos gêneros alimentícios utilizados na alimentação escolar, conforme subitem(ns) 1.1.

6.1.2. Orientar & Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA para a
observância e cumprimento do limite mínimo de 30% para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, conforme preceitua o artigo 14, da Lei nº 11947/2009,
conforme subitem(ns) 1.2.
6.1.3. Acionar o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para que exerça
suas atribuições de forma eficiente e eficaz, nos termos do art. 35 da Resolução/CD/FNDE
nº 26, de 17/06/2013, conforme subitem(ns) 1.3.

6.1.4. Notificar & PM de Nova Ipixuna/PA para que comprove à
DIRAE/FNDE, em prazo certo, a regularização da indumentária das manipuladoras da
alimentação escolar, encaminhando ao FNDE os documentos fiscais de aquisição das
indumentárias e, ainda, relatórios fotográficos das escolas visitadas que demonstrem que os
profissionais estão utilizando o referido material em suas atividades, conforme subitem(ns)
1.4.

6.1.5. Notificar

Prefeitura para que, em prazo certo, comprove perante
0 FNDE/DIRAE & regularização do fato, mediante a apresentação de relatórios de inspeção
sanitária dos gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar, conforme subitem(ns)
&

1.5.

6.1.6. Notificar & PM de Nova Ipixuna/PA para que apresente à
DIRAE/FNDE, em prazo certo, relatório fotográfico demonstrando a regularização da
situação encontrada nas condições de estocagem, preparo e armazenamento de gêneros
alimentícios da cozinha central e das escolas visitadas e citadas no campo evidências do
item correspondente do relatório, conforme subitem(ns) 1.6.
6.1.7. Notificar

Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA para que, em
prazo certo, comprove perante o FNDE/DIRAE & instituição, no âmbito do PNATE, de
regulamento próprio que discipline o uso dos veículos destinados ao transporte de escolares
&

(DX
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6.1.8. Notificar & Entidade, para que, em prazo certo, regularize &
documentação exigida para o condutor e para a Circulação de veículo destinado ao
transporte do escolar, de acordo com a Resolução do Programa e legislação pertinente,
encaminhando à DIRAE & respectiva comprovação, conforme subitem(ns) 2.2.
6.1.9. Notificar & Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA para que
adote providências quanto à obrigatoriedade de que os veículos utilizados para o transporte
de escolares estejam, sempre, em condições adequadas de uso e de segurança, conforme os
requisitos estabelecidos pelo Código Brasileiro de Transito, e em conformidade com as
regras do Programa, garantindo o atendimento pleno à clientela beneficiária,
recomendando—se, ademais, à DIRAE, que inclua o acompanhamento desse assunto em suas
ações de monitoramento, conforme subitem(ns) 2.3.

6.1.10. Encaminhar ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE, em
razão das atribuições inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para
conhecimento do contido no item 1 Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE;
—

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

6.2.1. Orientar & Prefeitura Municipal de Ipixuna/PA & identificar os
comprovantes de despesas com o nome do Programa e do FNDE de acordo com a Resolução
do Programa e legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.1.
6.2.2. Notificar & Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA para que, em
prazo certo, providencie & inserção dos dados referentes as obras no SIMEC, mantendo,
sempre, o sistema atualizado, na forma das normas do programa, devendo & DIGAP verificar
o cumprimento da citada providência, conforme subitem(ns) 3.2.

6.2.3. Avaliar previamente as inconsistências evidenciadas pela equipe
da Auditoria Interna do FNDE, notificando em seguida a Prefeitura para que, em prazo
certo, proceda a regularização dos dados no SIMEC, corrigindo as inconsistências
apontados neste relatório, conforme subitem(ns) 3.3.
6.2.4. Orientar o Conselho de Controle Social - CACS/FUNDEB & adotar
iniciativas que garantam a execução eficiente dos recursos financeiros transferidos pelo
FNDE à conta do Programa Proinfância, de acordo com a resolução do Programa e
legislação pertinente, conforme subitem(ns) 3.4.

6.2.5. Orientar & Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna/PA & adotar
iniciativas de forma a promover a regularização da situação apontada, no sentido de
garantir o cumprimento do termo de compromisso pertinente, no prazo de vigência previsto,
conforme subitem(ns) 4.1.

6.2.6. Encaminhar ao CAOS-FUNDEB em razão das atribuições
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inerentes a esse Conselho, extrato deste Relatório de Auditoria para conhecimento do
contido no item 3: Programa Aceleração do Crescimento- PAC lI/PROINFÁNCIA e 4%— Plano
de Ação Articulada— PAR.

7. Encaminhamento:
7 1. à

Diretoria de Ações Educacionais

-

DlRAE: a) para conhecimento e
comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providéncias adotadas em relação
as recomendações contidas no subitem 6 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;
7.2. a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais DIGAP, a)
para conhecimento e comunicação à COAUD, no prazo máximo de 30 dias, das providências
adotadas em relação às recomendações contidas no subitem 6.2 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;
—

,-

7.3. Diretoria Financeira

-

DIFIN, para subsidiar a análise da prestação de
contas dos Programas: PNAE/2015, PNATE/2015, e PROGRAMA PROINFÃNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECI-IES, Termo de Compromisso

-

PAC201544/2011;

7.4. à Coordenação de Planejamento e Acompanhamento das Ações de
Controle (COPAC), por intermédio da Divisão de Apoio Técnico— Administrativo DlATA,
para informar a CGU sobre a conclusão desta fiscalização, no prazo de até 30 dias da
emissão do presente relatório, nos termos do art. 12 da 1N CGU nº 24, de 17/11/2015;
—

7.5.

à

Coordenação de Auditoria

recomendações à DlRAE, contidas no subitem 6.1

e

COAUD, para acompanhar as
à DIGAP contidas no subitem 6.2,-

7.6. a Prefeitura do Município de Nova Ipixuna/PA, para conhecimento.

Em 08/07/2016
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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 oZ_"L/0_'>l

2,0“)

hefe da DIFIP

De acordo.
%

Á apreciação do Senhor Auditor—Chefe.

Em iºl/QL!

&b
Coordenadora da COFIC

De acordo.

Encaminhe-se ao Senhor Presidente do FNDE, conforme Despacho (SEI nº 0128525).

Em

ªlpi, MW
Auditora—Chefe Substituta
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